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Tässä diplomityössä tutkittiin, millaisia haasteita suojarakennuksen mallintamisessa on virtaus-

laskennan kannalta, kun käytetään lumped-parameter -koodeja. Työn tavoitteena oli selvittää, 

miten nooditus ja virtauslaskenta vaikuttavat Loviisan ydinvoimalaitoksen suojarakennusta ku-

vaavan Apros-mallin laskentatuloksiin. Suojarakennusmalliin tehtiin muutoksia, joista toisessa 

suojarakennuksen höyrystintilaa kuvaavaa nooditusta tihennettiin ja toisessa jäälauhduttimen 

virtausteiden poikkipinta-alat kasvoivat jään sulaessa. Noodituksen vaikutuksia tutkittiin laske-

malla kaksi höyrylinjan katkotapausta ja jäälauhdutinmuutoksen vaikutuksia laskemalla pie-

nempi höyrylinjan vuototapaus. 

Lumped-parameter -koodien käytössä korostuu käyttäjän kokemus, jotta nooditus ja lähtöarvo-

jen valinta onnistuvat. Lisäksi yksinkertaistetusta liikemäärän laskentatavasta johtuen joidenkin 

ilmiöiden mallintaminen ei ole mahdollista ilman erillisiä malliin lisättäviä korrelaatioita. Mal-

limuutoksista noodituksen tihentämisellä ei huomattu olevan merkittäviä vaikutuksia suojara-

kennuksen olosuhteisiin eikä virtausmääriin työssä tarkastelluissa tapauksissa. Jäälauhduttimen 

virtausteiden muutos sen sijaan kasvatti jäälauhduttimen sisäisiä virtausmääriä ja voimisti suo-

jarakennukseen muodostuvaa kiertovirtausta, mistä johtuen suojarakennuksen paineet pysyivät 

alhaisempina.  
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The challenges of containment modelling related to fluid flow calculation, when using lumped-

parameter codes, were studied in this Master’s Thesis. The aim of the Thesis was to examine 

how nodalization and fluid flow calculation affect the calculation results of the Apros-model 

representing the containment of the Loviisa Nuclear Power Plant. Two changes were made to 

the original containment model. In the first case a denser nodalization was used in the contain-
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The code users experience is important when using lumped-parameter codes to obtain a proper 

nodalization and the right initial values. In addition, the simplifications in the momentum equa-

tion lead to some flow phenomena being impossible to model without a separate correlation. 

Considering the containment model modifications, the denser nodalization was found not to 

have any significant effects on the calculated containment conditions or the flow rates in the 

cases studied here. The ice condenser modification increased the flow rates inside the ice con-

denser and strengthened the circulation flow forming inside the containment, leading to lower 

containment pressures.  
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hyd hydrostaattinen 

i sisäänmenon puoleinen noodi 

j ulostulon puoleinen noodi 

k iteroitu sijainti 

L liikemäärä 

l neste 



M massavirta 

nozzles suuttimet 

spr ruiskutus 

sur pinta 

tot kokonais- 

v tilavuus 

w seinä 

 

Lyhenteet 

APROS The Advanced Process Simulation Environment 

ATHROC  Analysis of Thermal Hydraulic Response of Containment, suojara-

kennuksen termohydraulisen käyttäytymisen analyysi 

BWR  Boiling Water Reactor, kiehutusvesireaktori 

CANDU  Canadian Deuterium Uranium Reactor, kanadalainen raskasvesireaktori 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

IAEA International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen atomienergia-

järjestö 

ISP International Standard Problem 

LOCA  Loss Of Coolant Accident, jäähdytteenmenetysonnettomuus 

LUT  Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

PACTEL  Parallel Channel Test Loop 

PWR  Pressurized Water Reactor, painevesireaktori 

SLB10  Steam Line Break, höyrylinjan vuoto, jossa vuotokoko vastaa 10 % linjan 

halkaisijasta 

SLB100  Steam Line Break, höyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko 

STUK  Säteilyturvakeskus 
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1 JOHDANTO 

Ydinvoiman turvallinen käyttö edellyttää, että säteilyn vaikutukset ihmisille ja ympäristölle pi-

detään mahdollisimman alhaisina. Suojarakennus on tärkeä osa ydinvoimalaitoksen turvalli-

suutta, sillä se toimii radioaktiivisen päästön leviämisesteenä ja siksi sen onkin säilytettävä tii-

viytensä myös onnettomuuksien aikana. Tämän takia suojarakennuksen onnettomuuksien ai-

kaisten kuormien kestolle on asetettu viranomaisvaatimuksia, jotka rakennuksen tulee täyttää. 

Suomessa säteily- ja ydinturvallisuutta koskevan lainsäädännön, turvallisuusmääräysten ja oh-

jeiden noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus (STUK). STUK:n toiminnan tavoitteena on pi-

tää suomalaisten säteilyannokset niin pienenä kuin on käytännöllisesti mahdollista saavuttaa 

sekä estää säteily- ja ydinonnettomuudet. (STUK 2017.) 

 

Suojarakennuksen käyttäytymisen ennustamiseen onnettomuuksien aikana käytetään usein 

apuna laskentakoodeja. Koska onnettomuuksien testaaminen laitoksilla ei ole käytännöllistä, 

on tärkeää, että laskentakoodeilla onnettomuuksien eteneminen ja suojarakennukselle aiheutu-

vat kuormat saadaan mallinnettua riittävän tarkasti. Suojarakennuksessa esiintyvät ilmiöt ovat 

kuitenkin usein monimutkaisia ja niiden tarkka ratkaiseminen olisi aikaa vievää. Siksi niiden 

laskennassa turvaudutaan usein yksinkertaistuksiin, jolloin laskenta-aika saadaan pidettyä no-

peana. Koodeilla laskettuja tuloksia on kuitenkin tärkeää tutkia, jotta niiden voidaan todeta vas-

taavan suojarakennuksen todellista käyttäytymistä. 

 

Fortum Oyj:n omistamalla Loviisan ydinvoimalaitoksella häiriö- ja onnettomuusanalyysien 

mallinnukseen käytetään Apros-ohjelmistoa. Suojarakennusanalyyseihin voidaan käyttää joko 

laitoksen kokonaismallia tai erillistä suojarakennusmallia. Erillisen suojarakennusmallin etuna 

on nopeampi laskenta-aika ja se mahdollistaa pitempien analyysien sekä parametritarkastelujen 

tekemisen kokonaismalliin verrattuna lyhyemmässä reaaliajassa. Suojarakennus on mallinnettu 

Aproksen suojarakennuskoodilla, jonka on todettu mallintavan suojarakennuksen onnettomuu-

den aikaisia olosuhteita hyvin. Yksinkertaistukset laskennassa aiheuttavat kuitenkin haasteita 

koodin käytölle sekä joidenkin ilmiöiden mallintamiselle.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää miten suojarakennuksen kontrollitilavuuksien jako 

sekä virtauslaskenta vaikuttavat Loviisan voimalaitoksen suojarakennusta kuvaavan Apros-

mallin laskentatuloksiin. Suojarakennukselle laadittuun erillismalliin tehdään kaksi muutosta: 
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noodituksen tihentäminen sekä jäälauhduttimen virtausteiden muokkaaminen siten, että virtaus-

pinta-ala muuttuu jään sulaessa. Tiheämmän noodituksen vaikutuksia tutkitaan simuloimalla 

höyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko kahtena eri tapauksena, joissa vuodon sijaintia muute-

taan. Jäälauhduttimen muutokset testataan simuloimalla pienempää höyrylinjan vuototapausta, 

jossa vuotokoko on 10 % höyrylinjan poikkipinta-alasta. Kaikki analyysit lasketaan myös al-

kuperäisellä mallilla. Lisäksi työssä selvitetään miten suojarakennuksen mallintamiseen ylei-

sesti käytettävien koodien laskentatapa vaikuttaa erityisesti suojarakennuksen kaasu- ja neste-

virtausten mallintamiseen. 

 

Työ on jaettu kirjallisuus- ja tutkimusosaan. Kirjallisuusosassa tarkastellaan suojarakennuksen 

tehtäviä, niille asetettuja viranomaisvaatimuksia sekä suojarakennusmallinnuksen haasteita. Li-

säksi esitellään virtauslaskennan teoriaa ja erityisesti Apros-ohjelmistossa käytettäviä lasken-

tamenetelmiä. Tutkimusosa koostuu Loviisan suojarakennuksen Apros-mallin ja malliin tehtä-

vien muutosten esittelystä sekä simuloitavien onnettomuusanalyysien kuvauksesta. Muutosten 

vaikutuksia tutkitaan vertailemalla alkuperäisellä mallilla saatuja tuloksia muutosten jälkeisiin 

tuloksiin. 
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2 YDINVOIMALAITOKSEN SUOJARAKENNUS 

Ydinvoimalaitoksessa on suojarakennus, joka toimii radioaktiivisten päästöjen leviämisesteenä 

ja on siten tärkeä tekijä laitoksen turvallisuudelle. Suojarakennukselle ja sen suunnittelulle on 

viranomaisten toimesta määritetty vaatimuksia, jotka rakennuksen tulee täyttää. Tässä luvussa 

esitellään erilaisia suojarakennustyyppejä sekä tarkastellaan suojarakennuksen tehtäviä sekä 

suojarakennukselle asetettuja vaatimuksia. 

2.1 Suojarakennustyyppejä 

Ydinvoimalaitoksilla on käytetty monia erityyppisiä suojarakennuksia. Tyypillisesti painevesi-

reaktoreissa (PWR) käytetään joko täyspainesuojarakennusta tai sen toiminta voi perustua on-

nettomuuden aiheuttaman paineen alentamiseen. Kiehutusvesireaktoreissa (BWR) on useim-

miten käytössä juuri paineenalennussuojarakennus. Kanadalaisissa raskasvesireaktoreissa 

(CANDU) käytetään joko yksiseinäistä betonisuojarakennusta tai useammalle laitosyksikölle 

yhteistä alipainerakennusta. (IAEA 1994, 11-14.) 

 

Täyspainesuojarakennus voi olla yksi- tai kaksiseinäinen ja se on suunniteltu kestämään onnet-

tomuuksien aikaiset paineet ja lämpötilat. Yksiseinäinen rakennus koostuu teräskuoresta tai be-

tonirakennuksesta, jonka sisäpuolella on teräsverhous. Kaksiseinäinen suojarakennus taas 

koostuu ulommasta betonikuoresta sekä sisemmästä kuoresta, joka on joko terästä tai betonia. 

Primääripiiri sijaitsee kokonaan suojarakennuksen sisällä. Suojarakennuksen vapaa tila sekä 

rakenteet toimivat lämpönieluina, jotka tasoittavat onnettomuuksien aikaisia paineita ja lämpö-

tiloja. Lisäksi voidaan käyttää ilmajäähdytystä tai ruiskutusjärjestelmää lauhduttamaan suoja-

rakennuksen sisällä olevaa höyryä ja siten laskemaan painetta. Kuvassa 1 on esitetty yksisei-

näinen täyspainesuojarakennus. (IAEA 2004, 89-92.) 
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Kuva 1. Täyspainesuojarakennus, jossa: 1. suojarakennus, 2. suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä, 

3. suodatettu ilmastointijärjestelmä ja 4. verhous (mukaillen IAEA 2004, 90). 

 

Jäälauhdutin- ja kuplalauhdutinsuojarakennuksia käytetään PWR-laitoksilla ja niiden toiminta 

perustuu paineen alentamiseen onnettomuuksien aikana. Onnettomuustilanteissa purkautuva 

höyry ohjataan joko jäälauhduttimiin tai vesialtaisiin. Jään pinnalla tai lauhdutusaltaassa tapah-

tuva höyryn lauhtuminen alentaa suojarakennuksen painetta ja siten estää rakennuksen ylipai-

neistumisen. Lisäksi paineen hallitsemiseksi käytetään suojarakennuksen sisäistä ruiskutusjär-

jestelmää. (IAEA 2004, 92-95.) Jäälauhdutinsuojarakennus on käytössä esimerkiksi Loviisan 

alun perin Neuvostoliitossa suunnitellulla VVER-tyypin (Vodo-vodjanoi energetitšeski 

reaktor) ydinvoimalaitoksella. Muilla saman tyyppisillä laitoksilla ei alkuperäisen suunnittelun 

mukaan ole suojarakennusta ollenkaan. Myöhemmin laitoksilla on otettu käyttöön kuplalauh-

dutinsuojarakennus. (Tuunanen 1994, 1-3.) Jäälauhdutinsuojarakennuksen toimintaperiaate on 

esitetty kuvassa 2 (IAEA 2004, 93). 
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Kuva 2. Jäälauhdutinsuojarakennus, jossa: 1. suojarakennus, 2. ylätila, 3. jäälauhdutin, 4. alatila, 

5. alatilan ruiskutusjärjestelmä, 6. suodatettu ilmastointijärjestelmä ja 7. verhous (mukaillen IAEA 

2004, 93). 

 

BWR-laitoksilla paineenalennukseen perustuva suojarakennus on jaettu kuivatilaan, joka sisäl-

tää reaktorin ja siihen liittyvät tärkeimmät putkistot, sekä vedellä täytettyihin lauhdutusaltaisiin. 

Onnettomuuksien aikana vapautuva höyry johdetaan altaisiin, joissa se lauhtuu ja paine suoja-

rakennuksessa pienenee. Myös ruiskutusjärjestelmiä voidaan käyttää paineen alentamiseen. 

Suojarakennuksessa on teräs- tai betonikuori, joka toimii suojana ulkoisia tapahtumia vastaan. 

Osalla laitoksista suojarakennus inertoidaan vetypalojen estämiseksi täyttämällä se typpikaa-

sulla (IAEA 2011, 8-9), kuten esimerkiksi Olkiluodon voimalaitoksen laitosyksiköillä 1 ja 2 on 

tehty (TVO 2011). Paineenalennussuojarakennus on esitetty kuvassa 3. (IAEA 2004, 92-98.) 
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Kuva 3. Paineenalennussuojarakennus BWR-laitoksella, jossa: 1. suojarakennus, 2. kuivatila, 3. lauh-

dutusallas, 4. suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmä, 5. lauhdutusaltaan jäähdytysjärjestelmä, 6. ve-

dynhallintajärjestelmä, 7. suodatettu ilmastointijärjestelmä, 8. verhous (mukaillen IAEA 2004, 96). 

 

CANDU-reaktoreissa sen sijaan voidaan käyttää yksiseinäistä betonisuojarakennusta tai, mikäli 

laitosyksiköitä on useampi, ne voidaan kytkeä yhteiseen alipaineistettuun rakennukseen, johon 

onnettomuustilanteissa syntyvä paine purkautuu. Betonisuojarakennuksen paineenhallinta to-

teutetaan sammutusaltaan ja ruiskutusjärjestelmän sekä ilmajäähdytyksen avulla. Useamman 

yksikön laitoksilla reaktorirakennukseen kertyvä ylipaine purkautuu paineenalennusjärjestel-

män kautta alipainerakennukseen. Alipainerakennuksessa höyry lauhdutetaan ruiskutusjärjes-

telmän avulla. Alipainerakennuksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 4. (IAEA 2004, 98-

102.) 
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Kuva 4. CANDU-reaktori ja alipainerakennus, jossa 1. reaktorirakennukset, 2. alipainerakennus, 3. 

paineenalennuskanava, 4. sisään- ja ulospuhalluspaneelit, 5. varoventtiili, 6a. ylempi kammio, 6b. ali-

painejärjestelmä, 7. alipainerakennuksen alipainejärjestelmä, 8. alipainerakennuksen ruiskutusjärjes-

telmä, 9. sammutussäiliö ja 10. suodatettu ilmastointijärjestelmä (mukaillen IAEA 2004, 99). 

2.2 Suojarakennuksen tehtävät 

Ydinvoimalaitosten suunnittelussa noudatetaan syvyyssuuntaista turvallisuusajattelua radioak-

tiivisten päästöjen ympäristöön leviämisen estämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että laitoksen suo-

jaukseen käytetään useita peräkkäisiä toiminnallisia tasoja, jotka ovat riippumattomia toisis-

taan. Mikäli jokin näistä tasoista pettää, on seuraava taso käytössä. (IAEA 2016, 6-7.) Ensim-

mäinen taso on tarkoitettu estämään poikkeamat laitoksen normaalista käytöstä. Seuraava taso 

keskittyy poikkeamien havaitsemiseen ja pyrkii estämään niiden kehittymisen onnettomuu-

deksi. Kolmas taso keskittyy onnettomuuden seurauksien lieventämiseen siinä tapauksessa, että 

ensimmäinen ja toinen taso pettävät. Lisäksi syvyyssuuntaista puolustusta noudatetaan peräk-

käisillä rakenteellisilla leviämisesteillä, jotka ovat polttoainepelletti, polttoaineen suojakuori, 

primääripiiri sekä suojarakennus. Mikäli polttoaineen suojakuori ja primääripiiri vaurioituvat, 
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on viimeisenä leviämisesteenä paineen kestävä ja kaasutiivis suojarakennus. (Isolankila et al. 

2004, 97 & 101.) 

 

Suojarakennuksen tärkein tehtävä onkin estää radioaktiivinen päästö ympäristöön etenkin on-

nettomuuden sattuessa ydinvoimalaitoksella. Suojarakennuksen eheyttä voivat uhata joko ul-

koiset tapahtumat, kuten maanjäristys tai lentokoneen törmäys, tai sisäiset tapahtumat kuten 

jäähdytteenmenetysonnettomuus (LOCA). Mahdolliset ulkoiset ja sisäiset tapahtumat onkin 

huomioitava suojarakennuksen suunnittelussa, jotta se kestää törmäysten, värinöiden sekä kas-

vavien paineiden ja lämpötilojen aiheuttamat kuormat. (Eisert & Sievers 2012, 282).  

2.3 Viranomaisvaatimukset laitosten turvallisuudelle 

IAEA (2006) on määrittänyt keskeiseksi turvallisuustavoitteekseen ihmisten ja ympäristön suo-

jelemisen ionisoivan säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Lisäksi on laadittu turvallisuusperiaat-

teet tavoitteen saavuttamiseksi. (IAEA 2006, 1-4.) IAEA:n (2016) ydinvoimalaitosten turvalli-

suuteen liittyvässä raportissa on johdettu vaatimukset ydinvoimalan suunnittelulle näiden kes-

keisten turvallisuusperiaatteiden perusteella. Tärkeimmät turvallisuustoiminnot, jotka ydinvoi-

malaitokselta vaaditaan, ovat reaktiivisuuden hallinta, lämmönpoisto polttoaineesta sekä radio-

aktiivisten päästöjen leviämisen estäminen. Päästön leviämisen estämiseen sisältyvät radioak-

tiivisen materiaalin eristäminen, säteilyltä suojautuminen, radioaktiivisten päästöjen hallinta ja 

vahingossa tapahtuvien päästöjen rajoittaminen. (IAEA 2016, 3-12.)  

 

Ydinvoimalaitoksen suojarakennus toimii tärkeässä osassa päästöjen hallinnassa sekä radioak-

tiivisen materiaalin eristämisessä ja säteilyltä suojautumisessa. Yksi ydinvoimalaitoksilla ylei-

sesti noudatettavista turvallisuusperiaatteista on ALARA-periaate (As Low As Reasonably Ac-

hievable), jonka mukaan sekä henkilökunnan säteilyannokset että radioaktiiviset päästöt ympä-

ristöön on pidettävä niin alhaisina kuin on käytännöllisin toimin mahdollista (Isolankila et al. 

2004, 91). Yksi IAEA:n (2016) vaatimuksista ydinvoimalaitoksen suojarakennukselle onkin 

radioaktiivisten päästöjen hallitseminen, jotta päästöt pysyvät ALARA-periaatteen mukaisesti 

mahdollisimman alhaisina. Muita vaatimuksia ovat suojarakennuksen eristäminen onnettomuu-

den aikana sekä olosuhteiden, kuten paineen, lämpötilan tai fissiotuotteiden kerääntymisen, hal-

linta suojarakennuksessa. (IAEA 2016, 44-45.) STUKin julkaisemissa ydinturvallisuusohjeissa 
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(YVL-ohjeet) on asetettu turvallisuusvaatimukset ydinenergian käytölle. Ydinlaitoksen radio-

aktiivisten aineiden päästöjen rajoittamista ja valvontaa koskevassa ohjeessa C.3 on määritetty 

ALARA-periaatten mukaisesti seuraavaa: ”Ydinlaitosten käytöstä aiheutuva säteilyaltistus on 

pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.” Tämä tarkoittaa, että 

edellä määritettyjen rajojen alittaminen ei riitä, vaan säteilyannokset ja radioaktiiviset päästöt 

on pidettävä mahdollisimman pieninä. (STUK 2019c.) 

 

Suojarakennusta koskevassa YVL-ohjeessa B.6 on asetettu, että ydinvoimalaitoksessa on oltava 

tiivis suojarakennusjärjestelmä, joka rajoittaa radioaktiivisten aineiden päästöjä sekä toimii bio-

logisena suojana säteilyä vastaan normaalin käytön, odotettavissa olevien käyttöhäiriöiden sekä 

onnettomuuksien aikana. Lisäksi suojarakennus suojaa laitosta sekä luonnosta että ihmisen toi-

mista aiheutuvia ulkoisia tapahtumia vastaan. Suojarakennuksen on säilytettävä tiiviytensä ja 

varmistettava reaktorin sekä jäähdytyspiirin säilyminen ehjänä ulkoisissa tapahtumissa sekä 

suojattava sen ulkopuolella työskenteleviä työntekijöitä säteilyltä. (STUK 2019b.)  

 

Lisäksi YVL-ohjeessa B.6 on asetettu vaatimukset suojarakennuksen paineen kestolle. Olete-

tuissa onnettomuuksissa suojarakennukselle määritetään suunnittelupaine, joka saadaan lisää-

mällä 10 %:n marginaali suojarakennusta eniten kuormittavan oletetun onnettomuuden suoja-

rakennusanalyysistä saatavaan maksimipaineeseen. Vakavissa onnettomuuksissa suojaraken-

nuksen on oltava tiivis paineessa, joka saadaan lisäämällä vakavien onnettomuuksien analyy-

seistä saatavaan maksimipaineeseen 50 %:n marginaali. Lisäksi tulee huomioida vedyn pala-

misesta johtuva paineen kasvu. Paineenalennussuojarakennusten suunnittelusta on säädetty, 

että suojarakennuksen tulee säilyttää rakenteellinen eheytensä sellaisissa onnettomuustilan-

teissa, joissa suojarakennuksen paineenalennustoiminto menetetään. (STUK 2019b.) 

 

Ydinenergia-asetuksessa (161/1988) ydinvoimalaitoksen normaalista käytöstä sekä oletetta-

vissa olevista käyttöhäiriöistä väestön yksilölle aiheutuvalle säteilyannokselle on asetettu ra-

jaksi 0,1 mSv vuodessa. Luokan 1 oletetuille onnettomuuksille vuosiannoksen rajoitus on 

1 mSv, luokan 2 onnettomuuksille 5 mSv ja oletetun onnettomuuden laajennukselle 20 mSv. 

Lisäksi vakavista onnettomuuksista johtuvat radioaktiiviset päästöt eivät saa aiheuttaa laajoja 

väestön suojautumistoimenpiteitä tai pitkäaikaista maa- ja vesialueiden käytön rajoittamista. 

Ulkoilmaan vapautuvalle cesium-137-päästölle on asetettu raja-arvoksi 100 TBq. (Ydinener-

gia-asetus 161/1988.)  
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3 SUOJARAKENNUKSEN MALLINTAMINEN LUMPED-PARAME-

TER -OHJELMALLA 

Suojarakennuksen toiminnan ennustaminen onnettomuuksien aikana on tärkeää onnettomuuk-

siin varautumisen kannalta ja siksi on tärkeää ymmärtää termohydraulisia ja kaasujen leviämi-

seen liittyviä ilmiöitä suojarakennuksessa. Onnettomuuksien aikaista dataa ei kuitenkaan ole 

saatavilla käyville laitoksille, eikä täysimittaisten kokeiden tekeminen onnettomuuden aikais-

ten ilmiöiden tekemiseksi ole käytännöllistä. Siksi suojarakennuksen käyttäytymisen ennusta-

misessa tukeudutaan onnettomuuksien simulointiin laskentakoodien avulla tai testilaitteistoilla 

tehtyihin kokeisiin, joiden avulla saadaan tietoa suojarakennuksen kannalta tärkeistä ilmiöistä. 

Testilaitteistot on yleensä skaalattu ydinvoimalaitoksia pienempään kokoluokkaan, mutta myös 

täyden kokoluokan testejä on tehty esimerkiksi Marvikenin BWR-testilaitteistolla (Silde et al. 

2019, 34). 

 

Koodien käyttäminen edellyttää niiden laajaa validointia, jotta niiden riittävästä tarkkuudesta 

voidaan olla varmoja. Validoinnissa käytetään apuna testilaitteistoilla mitattua dataa. (OECD 

1999, 29, 46 & 113.) Esimerkiksi TRACE (TRAC/RELAP Advanced Computational Engine) 

-koodin sopivuutta Loviisan voimalaitoksen tyyppisen VVER-laitoksen mallintamiseen on tut-

kittu validoimalla koodia PACTEL (Parallel Channel Test Loop) -koelaitteistolla tehtyjä ko-

keita vastaan. PACTEL on Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (LUT) rakennettu Loviisan 

voimalaitoksen primääripiiriä kuvaava testilaitteisto. (Vihavainen 2014, 15 & 65.) 

 

Ydinvoimalaitoksen deterministisiä turvallisuusanalyysejä koskevan YVL-ohjeen B.3 mukaan 

ydinvoimalaitoksen käyttäytymistä koskevissa analyyseissä on käytettävä joko konservatiivista 

tai parhaan arvion menetelmää. Konservatiivisessa menetelmässä analyysien parametrit määri-

tellään siten, että lopputulos on tuloksen kannalta vähiten suotuisa. Konservatiivisiin analyy-

seihin on lisäksi liitettävä herkkyystarkastelu tulosten ollessa lähellä hyväksymiskriteerejä. 

(STUK 2019a.) Vihavaisen (2014) mukaan deterministisiin analyyseihin on kuitenkin suositel-

tavaa käyttää parhaan arvion menetelmää, jossa parametrit määritellään mahdollisimman rea-

listisesti. Lisäksi tällöin analyysiä täydennetään tilastollisella epävarmuusanalyysillä (STUK 

2019a), jonka onnistumisen perusteella määritellään analyysin tarkkuus ja hyväksyttävyys. Pa-

rametreihin liittyvät epävarmuudet on yleensä helppo arvioida epävarmuusanalyyseihin kehi-
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tellyillä menetelmillä. Puutteista fysikaalisten ilmiöiden mallinnuksessa tai käyttäjästä riippu-

vat vaikutukset ovat yleensä vaikeammin tunnistettavissa. Erityisesti koodien laskentatuloksiin 

käyttäjästä aiheutuvien vaikutusten vähentämisessä korostuu käyttäjän riittävä koulutus ja ko-

kemus. (Vihavainen 2014, 20 & 129-134.) 

 

Onnettomuuksien simulointiin käytetyt koodit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: kokonaiskoo-

dit (integral codes), yksityiskohtaiset koodit (detailed codes) ja yksittäisten ilmiöiden lasken-

taan tarkoitetut koodit (dedicated codes). Kokonaiskoodeilla simuloidaan koko ydinvoimalai-

toksen käyttäytymistä onnettomuuden aikana ja niitä käytetäänkin esimerkiksi ydinvoimalai-

tosten turvallisuusanalyyseihin. Yksityiskohtaiset koodit eroavat kokonaiskoodeista siten, että 

ilmiöitä kuvaavat differentiaaliyhtälöt ratkaistaan yleensä numeerisesti korrelaatioiden sijaan. 

Näin onnettomuuden aikaisia ilmiöitä voidaan kuvata yksityiskohtaisemmin ja näitä koodeja 

voidaan hyödyntää myös kokonaiskoodien validoinnissa. Tarkempi laskenta johtaa kuitenkin 

pitempiin laskenta-aikoihin, mistä johtuen simuloidaan yleensä vain tietty osa ydinvoimalai-

tosta. Yksittäisiä ilmiöitä kuvaavia koodeja käytetään onnettomuuksien kannalta tärkeiden il-

miöiden tarkkaan laskentaan. Näitä koodeja voidaan käyttää esimerkiksi tiettyjen ilmiöiden hal-

lintaan liittyvien viranomaisvaatimusten laatimiseen sekä näiden vaatimusten täyttymisen 

osoittamiseen. (Van Dorsselaere et al. 2012, 625-627.) 

 

Kokonaiskoodeja kutsutaan myös lumped parameter -koodeiksi johtuen tavasta, jolla aineomi-

naisuudet ja muuttujat suojarakennuksessa ratkaistaan. Suojarakennus jaetaan kontrollitila-

vuuksiin eli noodeihin, joiden sisällä termohydrauliset muuttujat, kuten aineen tiheys tai läm-

pötila, ilmaistaan keskiarvoina kolmiulotteisen kentän sijaan (Povilaitis et al. 2013, 109). Kont-

rollitilavuuksille määritetään energian ja massan säilymisyhtälöt. Kontrollitilavuudet kytketään 

toisiinsa yksiulotteisten virtausteiden avulla, joille kirjoitetaan liikemäärän säilymisyhtälöt. 

(OECD 1999, 118.) Yksiulotteisuuden takia liikemäärän siirtymisen mallintaminen moniulot-

teisena kontrollitilavuuksien välillä ei ole mahdollista. (Povilaitis et al. 2013, 109).  

 

Huomattavin etu lumped-parameter -koodien käytössä on niiden kyky mallintaa suurin osa suo-

jarakennuksessa onnettomuuden aikana esiintyvistä ilmiöistä riittävän tarkasti. Ilmiöiden las-

kentaan käytetään yksinkertaistettuja laskentamalleja, mistä johtuen koodien laskenta-aika on 

nopea eivätkä ne tarvitse suuria määriä laskentatehoa. Lumped-parameter -koodien laskennassa 

on kuitenkin joitakin puutteita. Paikallista kaasujen sekoittumista ei voida mallintaa johtuen 
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yksityiskohtaisten mallien puuttumisesta muun muassa suihkuvirtauksille, turbulenttisen dif-

fuusion mallinnuksen puuttumisesta sekä kaasuvirtausten nopeuksien ennustamisen rajoitteista. 

(OECD 1999, 119-120.) Näistä yksinkertaistuksista sekä suureiden keskiarvoistamisesta noo-

deissa johtuen lumped-parameter -koodeilla on tapana liioitella kaasujen sekoittumista, mikä 

tekee esimerkiksi suojarakennuksen kaasutilavuuden kerrostumisen mallintamisesta haastavaa. 

(Silde 2016, 104-105.) 

 

Apros (The Advanced Process Simulation Environment) on VTT:n (Teknologian tutkimuskes-

kus VTT Oy) ja Fortumin kehittämä mallinnusohjelma, jota voidaan käyttää sekä ydinvoima-

laitosten että konventionaalisten voimalaitosten simulointiin. Prosessien mallinnuksen lisäksi 

myös laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmät voidaan mallintaa. Lisäksi Apros sisältää lum-

ped-parameter -suojarakennuskoodin, joka on tarkoitettu erityisesti suojarakennuksen ilmiöi-

den mallinnukseen onnettomuuksien aikana. Suojarakennuskoodin avulla voidaan mallintaa 

myös tärkeimmät onnettomuudenhallintajärjestelmät. (Silde & Ylijoki 2017, 5-6.) Aproksen 

suojarakennuskoodia on validoitu vertailemalla laskentatuloksia sekä testilaitteistoilla suoritet-

tuja kokeita että muilla laskentakoodeilla saatuja tuloksia vastaan. Validoinnin perusteella koo-

din on osoitettu mallintavan suojarakennuksen käyttäytyminen suunnitteluperusteisten onnet-

tomuuksien aikana hyvin, eikä koodissa ole suuria puutteita. (Silde 2019, 31 & 44.) 

 

Validoinnista huolimatta suojarakennuksen mallinnuksessa on vielä haasteita, jotka johtuvat 

lumped-parameter -koodien laskentatavasta. Yksinkertaistusten takia kaikkia ilmiöitä ei voida 

laskea tarkasti ja ilmiöiden huomioiminen vaatisi korrelaatioiden laatimista. Myös koodin tapa 

mallintaa suuret tilat kokonaisuuksina, jotka saavat vain yksiulotteisia arvoja termohydraulisille 

suureille, luovat haasteita etenkin paikallisesti esiintyvien ilmiöiden mallintamiselle. Tässä osi-

ossa tarkastellaan lumped-parameter -tyyppisen lähestymistavan rajoitteita suojarakennuksen 

virtauslaskennalle erityisesti Apros-ohjelman näkökulmasta.  

3.1 Nooditus ja noodien väliset virtaukset 

Suojarakennuksen sisäisten virtausten mallintaminen on tärkeää erityisesti onnettomuuksissa 

mahdollisesti vapautuvan vedyn pitoisuuksien määrittämisen kannalta. Vakavissa onnetto-

muuksissa vetyä syntyy pääasiassa polttoaineen suojakuoren sisältämän zirkoniumin hapettu-
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essa. Polttoaineen ylikuumentuessa suojakuoren materiaalit reagoivat höyryn kanssa ja hapet-

tuvat nopeasti. (Valdés-Parada et al. 2013, 614.) Suunnitteluperusteisissa onnettomuuksissa ha-

pettumisreaktiot eivät ole yhtä merkittäviä ja hapettuminen pysyy viranomaisohjeissa sille ase-

tettujen arvojen puitteissa. Suunnitteluperusteisten onnettomuuksien aikana vetyä vapautuu 

metallien korroosion sekä erityisesti veden radiolyysin seurauksena. Radiolyysi johtuu ionisoi-

van säteilyn aiheuttamasta veden hajoamisesta vedyksi ja hapeksi. (IAEA 2011, 6.) 

 

Suojarakennukseen onnettomuuksien aikana vapautuva vety voi aiheuttaa joko lämpötila- tai 

kaasujen konsentraatioiden eroista johtuvan kaasutilan kerrostumisen suojarakennuksessa. Ve-

dyn pitoisuuden kasvaessa se voi muodostaa ilman kanssa palavan seoksen. Palava seos taas 

voi herkästi muuttua räjähtäväksi. Seoksen aiheuttama vetypalo tai -räjähdys voivat uhata suo-

jarakennuksen eheyttä ja radioaktiivisen päästön riski ympäristöön kasvaa. (Povilaitis et al. 

2011, 3111-3112.) Vedyn poistamiseksi suojarakennuksessa voidaan käyttää vetyrekombinaat-

toreita, joissa suojarakennukseen vapautuva vety reagoi hapen kanssa katalyytin avulla muo-

dostaen vettä (Kljenak et al. 2012, 226). Vetypalon riskin takia virtausten mallintaminen on 

kuitenkin tärkeää, sillä paikalliset vetypitoisuudet riippuvat siitä, miten kaasut jakautuvat suo-

jarakennuksessa. Mitä paremmin kaasutilavuus sekoittuu, sitä alhaisempi on vetypitoisuus suo-

jarakennuksessa. (Povilaitis et al. 2011, 3111-3112.) 

 

Vaikka noodien sisällä kaasujen kerrostumisen mallintaminen ei ole mahdollista, suuremmat 

tilat suojarakennuksessa voidaan jakaa useampaan noodiin, jolloin tilaan muodostuvien kerros-

ten ja noodien välillä virtaavien kaasujen mallintaminen on mahdollista. Lumped-parameter -

koodien kykyä mallintaa kerrostumisilmiöitä onkin useissa testeissä tutkittu vertaamalla las-

kentatuloksia testilaitoksilla tehtyihin kokeellisiin kerrostumistesteihin ja riittävän tarkalla noo-

dituksella kerrostumisen mallintaminen on mahdollista. (Povilaitis et al. 2013, 109.) Jotta kaa-

sujen virtaukset suojarakennuksessa saadaan mallinnettua onnistuneesti, oikeanlainen nooditus 

on erittäin tärkeää (Povilaitis et al. 2013, 119). Silden (2016) mukaan tarkempia testejä pitäisi-

kin vielä tehdä, jotta saataisiin käsitys siitä, millainen nooditus on riittävän tiheä kerrostumisen 

mallintamiseen. Apros-ohjelmalla kerrostumisen mallintamista on validoitu lähinnä yhteen tai 

kahteen tilaan jaetuilla geometrioilla ja validointitestejä tulisikin suorittaa lisää PWR-laitoksille 

tyypillisillä useampaan tilaan jaetuilla geometrioilla. (Silde 2016, 104-105.) 
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3.2 Virtausvastusten määrittäminen 

Virtaavassa aineessa tapahtuu painehäviöitä, jotka johtuvat joko kitkasta tai virtausreiteillä ole-

vista esteistä, kuten mutkista tai virtauspinta-alan muutoksista (Idelchik 2008, 36). Nämä häviöt 

huomioidaan lumped-parameter koodeissa noodien välisille virtausteille määritettävillä virtaus-

vastuksilla. Jotta virtaukset noodien välillä laskettaisiin oikein, on tärkeää, että virtausvastuk-

sille on määritetty oikeat arvot. Suojarakennuksen kontrollitilavuuksien välisten virtausvastus-

ten määrittäminen on kuitenkin usein hankalaa, sillä virtausreitit suojarakennuksessa ovat ra-

kenteeltaan monimutkaisia. Lisäksi virtausnopeudet kontrollitilavuuksien välillä onnettomuuk-

sien aikana vaihtelevat, mikä vaikeuttaa yhden vakioarvon määrittämistä virtausvastukselle. 

(Hong et al. 1994.) Erityisesti virtauksen turbulenttisten ilmiöiden vaikutus liikemäärän säily-

miseen tulisi huomioida virtausvastusten määrittämisessä, sillä turbulenttisia pyörteitä ei voida 

laskea lumped-parameter koodeilla virtauslaskennan yksinkertaistuksien takia (Kljenak et al. 

2012, 208). 

 

ISP (International Standard Problem) -47 -testissä on vertailtu eri lumped-parameter -koodien 

kykyä mallintaa virtauksia suojarakennuksessa MISTRA-testilaitteistolla tehtyjä kokeita vas-

taan. Lumped-parameter -koodien virtauslaskennassa oli kuitenkin eroja, jotka johtuivat vir-

tausvastusten vaikutuksesta laskentatuloksiin. Erot johtuivat joko koodeihin eri tavalla määri-

tellystä tavasta laskea virtausvastuksen arvo tai käyttäjistä riippuvista virtausvastuksille vali-

tuista arvoista. Testiin osallistuneista organisaatioista GRS käytti virtausvastuksille arvoa 3,0, 

IRSN valitsi arvot väliltä 1,0-10 ja CEA käytti vaakasuuntaiselle virtaukselle kaksi kertaa niin 

suurta virtausvastuksen arvoa kuin pystysuuntaiselle virtaukselle. (Studer et al. 2007, 540.) 

Myös Povilaitis et al. (2013) tarkastelivat tutkimuksessaan virtausvastuksen arvon vaikutusta 

virtauksiin noodien välillä. Tutkimuksessa vastuksen arvoa varioitiin välillä 0.5-1.5. Virtaus-

vastuksella huomattiin olevan suuri merkitys höyryn ja lämpötilojen jakautumiselle suojara-

kennuksessa. (Povilaitis et al. 2013, 119.)  

 

Virtausvastusten käyttäytymistä suojarakennukselle tyypillisissä suurissa virtausteissä tulisi 

kuitenkin tutkia lisää. Virtausvastusten määrittäminen olisi tärkeää etenkin tilanteissa, joissa 

suuria tilavuuksia jaetaan lumped-parameter -koodeilla useampiin noodeihin. Avoimessa ti-

lassa virtauksessa ei todellisuudessa ole seinämäkitkasta tai muotohäviöistä johtuvaa vastus-
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kerrointa, mutta koska lumped-parameter -koodeissa virtaustiet on suunniteltu kuvaamaan huo-

netilojen välisiä pieniä ovia ja aukkoja, on avoimien tilojen välisiä suuria aloja kuvaaviin vir-

tausteihin lisättävä vastuskerroin, jotta virtausmäärille saadaan oikeanlaisia arvoja. (OECD 

1999, 58 & 70.) Tällä hetkellä virtausvastusten määrittäminen on käyttäjän varassa ja oikean 

suuruisten virtausvastusten määrittäminen vaatii kokemusta koodin käytöstä. Lumped-parame-

ter -koodeille olisikin määritettävä suositukset käytettävien virtausvastusten arvoista eri tapauk-

sissa, jolloin vähennettäisiin käyttäjästä johtuvia vaikutuksia virtauslaskennassa. 

3.3 Luonnonkiertovirtausten muodostuminen 

Jäälauhdutinsuojarakennuksen toiminta onnettomuuden aikana määräytyy pitkällä aikavälillä 

suojarakennuksen sisällä syntyvien luonnonkiertovirtausten perusteella. Luonnonkiertovirtauk-

sen periaatekuva on esitetty kuvassa 5. Kun virtaavaa ainetta lämmitetään lämmönlähteen 

avulla, sen tiheys pienenee. Lämpönielun avulla taas virtaavaa ainetta jäähdytetään, jolloin sen 

tiheys kasvaa. Tällöin virtaavaan väliaineeseen kohdistuu tiheyseroista johtuva nostevoima, 

jonka seurauksena kevyempi väliaine virtaa ylöspäin kohti lämpönielua, raskaampi väliaine 

taas alaspäin painovoiman takia. (IAEA 2005, 18.) Oletetussa onnettomuustilanteessa suojara-

kennuksessa lämmönlähteenä toimii höyrystintilassa sijaitseva vuoto ja lämpönieluna jää-

lauhdutin. Luonnonkiertovirtaus voidaan myös synnyttää tarkoituksella pakottamalla jää-

lauhduttimen ovet auki. Tämä on tehokas tapa sekoittaa ilmaa suojarakennuksessa, erityisesti 

jos vedyn pitoisuudet ovat paikallisesti korkeat ja vetypalon riski on olemassa. (Hongisto 

2011a, 7.) 
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Kuva 5. Luonnonkiertovirtauksen toimintaperiaate kaasutilassa (T1>T2). 

 

Luonnonkiertovirtausten mallintaminen lumped-parameter -koodeilla on haastavaa johtuen lii-

kemääräyhtälön yksinkertaistuksista. Koska noodien sisällä virtaavat aineet saavat vain yksi-

ulotteisia, keskimääräisiä arvoja, on luonnonkiertovirtausten muodostuminen mallinnettava 

”keinotekoisesti”. Tällöin suuret tilat jaetaan useampiin noodeihin, jolloin niiden sisäiset vir-

taukset saadaan mallinnettua ja noodit kytketään toisiinsa ikään kuin niillä mallinnettaisiin kol-

miulotteista virtausta. (Silde 2016, 16 & 110-111.) Oikeanlainen nooditus onkin tärkeässä 

osassa muodostuvien virtausten mallinnuksessa. CFD-koodeja (computational fluid dynamics) 

voidaan käyttää apuna oikeanlaisen noodituksen muodostamisessa. CFD-koodeilla mallinnet-

tava kohde jaetaan tiheästi kontrollitilavuuksiin, joille säilymisyhtälöt ratkaistaan numeerisesti. 

Suureiden vaihtelut sekä ajan että paikan suhteen huomioidaan kontrollitilavuuksien sisällä. 

(IAEA 2011, 26-27.) Koodit vaativat kuitenkin pitkän laskenta-ajan, eikä koko suojarakennuk-

sen mallintaminen tarkasti ole niillä järkevää. CFD-mallinnusta voidaan kuitenkin käyttää vir-

tausnopeuksien suuntien karkeaan laskentaan, joiden perusteella määritetään alueet, joissa vir-

tauksen suunta on sama. Näiden alueiden perusteella muodostetaan lumped-parameter -koodien 

nooditus. (Kljenak & Mavko 2010.) 

Lämmön-

lähde 

Lämpö-

nielu 

T1 

T2 
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3.4 Muutokset virtauspinta-alassa 

Mallinnettaessa Apros-ohjelmalla suojarakennuksen sisäisiä virtauksia, noodien välinen vir-

tauspinta-ala annetaan lähtöarvona virtaustielle. Tällöin virtauspinta-ala pysyy samana koko 

analyysin ajan. Joissakin tilanteissa noodien välinen pinta-ala voi kuitenkin muuttua analyysin 

edetessä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi jäälauhduttimessa, jossa jääpeti sulaa kuuman 

höyryn virratessa jäälauhduttimeen. Kun jäälauhdutin on jaettu useampaan noodiin, tulisi noo-

dien välisten virtauspinta-alojen muuttua jään sulaessa, kun vapaa tila jäälauhduttimessa kas-

vaa. Virtauspinta-alan muutosta on mallinnettu Aproksen validointitesteissä, joissa vapaa vir-

tauspinta-ala on laskettu sulavan jään funktiona (Silde 2016, 72). Tämä voitaisiin toteuttaa yh-

distämällä noodien väliseen virtaustiehen venttiili, jonka asento muuttuu sulavan jään funktiona 

ja siten muuttaa virtauspinta-alaa jäälauhduttimessa. 

3.5 Ruiskutuksen vaikutus noodien välisiin virtauksiin 

Suojarakennuksen sisäistä ruiskutusta voidaan käyttää onnettomuuden hallinnassa. Ruiskutet-

tavat kylmät vesipisarat lauhduttavat suojarakennukseen onnettomuuksien aikana vapautuvaa 

höyryä, jolloin suojarakennuksen paine ja lämpötila laskevat. Ruiskutuksen avulla suojaraken-

nuksen kaasutilavuudesta voidaan poistaa radioaktiivisia aerosoleja. Suojarakennukseen kerty-

vää ruiskutusvettä voidaan myös käyttää reaktoripainesäiliön ulkopuoliseen jäähdytykseen. Li-

säksi suojarakennuksen ruiskutuksella on tärkeä osa vedyn kerrostumisen estämisessä. (Vays-

sier 2012, 537; Paranjape 2019, 88.) 

 

Ruiskutuspisaroiden liikemäärä lisää kaasujen sekoittumista ja siten ehkäisee onnettomuuksissa 

vapautuvan vedyn kerrostumista suojarakennuksessa. Ruiskutuksen käynnistyminen voi kui-

tenkin joissakin tilanteissa johtaa kasvaneeseen vetypalon riskiin. Höyryn lauhtuessa ruisku-

tuksen vaikutuksesta, vedyn pitoisuudet suojarakennuksen sisällä kasvavat. (Erkan et al. 2011, 

3935.) Koska suojarakennuksen ruiskutus on tärkeä tekijä suojarakennuksen vetypitoisuuksien 

jakautumisessa, on sen mallintamisen tarkkuus erityisen tärkeää etenkin vakavien onnetto-

muuksien yhteydessä. Apros-ohjelmalla ruiskutusvirtauksen kaasutilavuutta sekoittavan vaiku-

tuksen mallintaminen ei ole mahdollista, koska liikemäärän siirtymistä ruiskutuspisaroista ym-

päröivään kaasuun ei mallinneta. Ruiskutus vaikuttaakin vain kaasujen tiheyksiin ja osapainei-

siin noodeissa, joihin vettä ruiskutetaan. Ilmiöiden mallintamiseksi vaadittaisiin erillinen kor-

relaatio, joka on kehitetty juuri kyseisiin tilanteisiin. (Silde 2016, 114-116.) 
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3.6 Vastakkaissuuntaisten virtausten mallintaminen 

Vastakkaissuuntainen virtaus kahden tilan, joiden sisältämillä väliaineilla on eri tiheydet, väli-

sessä aukossa voi syntyä esimerkiksi, kun tilojen välinen pystysuora aukko aukeaa. Tällöin ti-

heämpi väliaine alkaa virrata painovoiman vaikutuksesta aukon alaosan kautta viereiseen tilaan. 

Kevyempi väliaine taas virtaa nosteen vaikutuksesta suihkuvirtauksen tyyppisesti tilaan, jossa 

tiheämpi väliaine on sijainnut. (Nabi & Flynn 2013, 76-77.) Jäälauhduttimessa tällainen tilanne 

voi syntyä jäälauhduttimien alaovien auetessa onnettomuustilanteessa, koska jäälauhduttimessa 

oleva viileä kaasuseos on tiheämpää kuin höyrystintilasta virtaava höyryn ja lauhtumattomien 

kaasujen seos.  

 

Lumped-parameter -koodeissa noodin sisällä kaasutilan oletetaan olevan täysin sekoittunut ja 

kaasun tiheys kaikkialla noodissa on sama. Koska myöskään noodien liikemäärän konvektiota 

ei huomioida, perustuvat noodien väliset virtaukset vain paine- ja tiheyseroihin noodien välillä. 

Tästä syystä samanaikaisten vastakkaissuuntaisten virtausten mallintaminen ei ole lumped-pa-

rameter -koodeilla mahdollista. (Kljenak et al. 2012, 208; Silde & Ylijoki 2017, 12.) Lumped-

parameter -koodeihin voidaan kuitenkin sisällyttää korrelaatio, joka huomioi vastakkaissuun-

taiset virtaukset virtausteissä, kuten Chen et al. (2018) ovat tehneet kehittämässään ATHROC-

koodissa (Analysis of Thermal Hydraulic Response Of Containment) (Chen et al. 2018, 79-80). 
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4 VIRTAUSLASKENNAN TEORIAA JA VIRTAUSLASKENTA AP-

ROS-MALLISSA 

Tässä osiossa tarkastellaan suojarakennuksen kannalta oleellisten ilmiöiden laskentaa sekä yh-

tälöitä, joihin Aproksen suojarakennuslaskenta perustuu. Tässä työssä keskitytään virtauslas-

kennan kannalta oleellisiin ilmiöihin. Lämmön- ja aineensiirron ilmiöitä suojarakennuksessa 

on tarkasteltu tarkemmin Lemisen (2018) diplomityössä (Leminen 2018, 30-46). 

4.1 Perusyhtälöt 

Apros-ohjelmiston suojarakennusmallin laskenta perustuu massan, energian ja liikemäärän säi-

lymisyhtälöiden ratkaisuun. Noodien väliset massavirrat lasketaan liikemäärän säilymisyhtä-

löstä, joka differentiaalimuodossaan ilmaistuna on 

 

 
𝜕𝐴𝜌𝑤

𝜕𝑡
+
𝐴𝜕𝑝

𝜕𝑧
+
𝐴𝜕𝜌𝑤2

𝜕𝑧
= 𝑆L (1) 

 

missä 

A virtauspinta-ala  [m2] 

ρ seoksen tiheys  [kg/m3] 

w virtausnopeus  [m/s] 

p paine   [Pa] 

t aika   [s] 

z etäisyys   [m] 

SL liikemäärän lähdetermi [kg∙m/s] 

 

Lumped-parameter -laskennassa liikemääräyhtälöä yksinkertaistetaan jättämällä liikemäärän 

konvektiotermi pois, jolloin liikemääräyhtälö saa muodon 

 

 
𝜕𝐴𝜌𝑤

𝜕𝑡
+
𝐴𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 𝑆L (2) 

 

Noodien keskimääräiset lämpötilat taas ratkaistaan energian säilymisyhtälöstä, joka differenti-

aalimuodossaan kirjoitetaan 
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𝜕𝐴𝜌ℎ

𝜕𝑡
+
𝜕𝐴𝜌𝑤ℎ

𝜕𝑧
= 𝑆E (3) 

 

missä 

h seoksen ominaisentalpia   [J/kg] 

SE energian lähdetermi    [J/s] 

 

Noodien paineiden ratkaisuun tarvitaan lisäksi massan säilymisyhtälöä, joka differentiaalimuo-

dossa ilmaistuna on 

 

 
𝜕𝐴𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕𝐴𝜌𝑤

𝜕𝑧
= 𝑆M (4) 

 

missä 

SM massavirran lähdetermi   [kg/s] 

(Silde & Ylijoki 2017, 8-9.) 

4.2 Kaksifaasivirtaus 

Kaksifaasivirtaukseen pätevät samat säilymisyhtälöt kuin yksifaasivirtaukseen, mutta niiden 

soveltaminen kaksifaasivirtauksen laskentaan on hankalaa johtuen epäjatkuvuuksista kaasun ja 

nesteen rajapinnassa sekä monimutkaisista virtausmalleista. Kaksifaasivirtauksen laskemiseksi 

on kuitenkin muodostettu malleja, jotka voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan. Yksinkertaisin 

malli käsittelee virtausta homogeenisena seoksena, jolloin eri faasien oletetaan olevan täysin 

sekoittuneita ja niillä on sama virtausnopeus kaikkialla. Seokselle muodostetaan tällöin vain 

yksi liikemäärän säilymisyhtälö. Usean väliaineen mallissa virtaavat väliaineet jaetaan vähin-

tään kahteen luokkaan ja jokaiselle luokalle muodostetaan oma liikemäärän yhtälö. Eniten käy-

tetty malli kaksifaasivirtauksen laskennassa on usean väliaineen mallia noudattava kahden vä-

liaineen malli eli kuusiyhtälömalli. Siinä neste- ja kaasufaasille muodostetaan omat energian-, 

massan ja liikemäärän säilymisyhtälöt. Kolmas kaksifaasivirtauksen laskennan kategoria on 

diffuusiomalli eli viisiyhtälömalli, jossa virtaavat väliaineet jaetaan kahteen luokkaan, mutta 

niille muodostetaan vain yksi liikemääräyhtälö faasien välisen suhteellisen nopeuden avulla. 

(Ghiaasiaan 2008, 137 & 142.) 

 



30 

 

Homogeeniseksi oletetulle kaksifaasivirtaukselle voidaan muodostaa säilymisyhtälöt. Mikäli 

faasien oletetaan sekoittuneen täysin, voidaan myös massan ja energian säilymisyhtälöille kir-

joittaa vain yhdet yhtälöt. Säilymisyhtälöiden muodostamisessa käytetään hyväksi virtauskana-

van poikkipinta-alan suhteen keskiarvoistettuja arvoja virtausnopeudelle sekä massavuolle. 

Keskiarvoistettu virtausnopeus lasketaan 

 

 𝑗 =
𝑄g + 𝑄l

𝐴cr
 (5) 

 

missä 

j seoksen keskiarvoistettu virtausnopeus  [m/s] 

Qg kaasun tilavuusvirtaus   [m3/s] 

Ql nesteen tilavuusvirtaus   [m3/s] 

Acr virtauskanavan poikkipinta-ala   [m2] 

 

Seoksen keskiarvoistettu massavuo määritellään 

 

 𝐺 =
𝜌g𝑄g + 𝜌l𝑄l

𝐴cr
 (6) 

 

missä 

G seoksen keskiarvoistettu massavuo  [kg/(s∙m2)] 

ρg kaasun tiheys    [kg/m3] 

ρl nesteen tiheys    [kg/m3] 

 

Massan säilymisyhtälö virtaukselle kanavassa voidaan nyt ilmaista muodossa 

 

 
𝜕𝜌h
𝜕𝑡

+
1

𝐴cr

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴cr𝜌h𝑗) = 0 (7) 

 

missä 

ρh seoksen tiheys    [kg/m3] 
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Liikemäärän yhtälö seokselle määritetään 

 

 
𝜕𝐺

𝜕𝑡
+

1

𝐴cr

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌h𝑗

2𝐴cr) = −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
− 𝑔𝜌h sin 𝜃 − 𝐹w (8) 

 

missä  

θ kanavan kallistuskulma   [°] 

g putoamiskiihtyvyys    [m/s2] 

Fw putken seinämän aiheuttama kitkavoima  [N] 

 

Ja lopuksi energian säilymisyhtälö seokselle saa muodon 

 

 𝐴cr

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌h𝑒 − 𝑝) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐴cr𝜌h𝑗𝑒) = 𝑃heat𝑞w

′′ − 𝐴cr�̇�v (9) 

 

missä 

e ominaiskonvektioenergia  [J/kg] 

Pheat kanavan lämmitetty piiri  [m] 

q"w seinän lämpövuo   [W/m2] 

q̇v lämmöntuotto   [W/m3] 

 

Ominaiskonvektioenergia määritellään 

 

 𝑒 = ℎ +
1

2
𝑗2 + 𝑔𝑧 sin 𝜃 (10) 

 

missä 

h seoksen ominaisentalpia    [J/kg] 

j seoksen keskiarvoistettu virtausnopeus  [m/s] 

z virtauskanavan pituus   [m] 

θ kanavan kallistuskulma   [°] 

(Ghiaasiaan 2008, 143-148.) 
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4.3 Veden ja kaasun virtaus Aproksessa 

Kaksifaasivirtauksen mallintaminen Aproksen suojarakennuskoodilla ei ole mahdollista sa-

massa virtaustiessä, sillä virtaavan aineen oletetaan olevan homogeenista. Veden ja kaasun vir-

taus voidaan kuitenkin mallintaa määrittelemällä kaksi rinnakkaista virtaustietä, joilla on samat 

sisäänmeno- ja ulostulokorkeudet sekä yhtä suuri poikkipinta-ala. Tällöin Apros laskee noodin 

vedenpinnan korkeuden avulla, kuinka suuri osa virtauspinta-alasta käytetään veden ja kuinka 

suuri osa kaasun virtaukselle. Jos vedenpinnan taso on alempana kuin virtaustien sisäänme-

nokorkeus, virtaa noodien välillä vain kaasua. Jos taas vesi peittää sisäänmenoaukon kokonaan, 

lakkaa kaasun virtaus noodien välillä. (Silde & Ylijoki 2017, 23-24.) 

 

Kaasuvirtauksen laskenta Aproksessa perustuu paine-eroihin noodien välillä. Kaasuvirtauksen 

laskennassa huomioidaan myös nosteen, kitkan ja kaasun puristuvuuden vaikutukset virtauk-

seen. (Silde & Ylijoki 2017, 17.) Kaasuvirtaus noodien välillä lasketaan diskretoidun liikemää-

räyhtälön avulla 

 

 
𝑙ij

𝐴ij

(�̇�ij
𝑘 − �̇�ij

𝑡−∆𝑡)

∆𝑡
− 𝑝i

𝑘 + 𝑝j
𝑘 +

1

2
𝐾�̇�ij|�̇�ij| + 𝐾|�̇�ij|(�̇�ij

𝑘 − �̇�ij) = 𝑆L (11) 

 

missä 

lij virtaustien pituus    [m] 

Aij noodien välisen virtaustien poikkipinta-ala [m2] 

ṁij noodien välisen kaasuvirtauksen nykyinen arvo [kg/s] 

ṁij
k kaasuvirtauksen uusi, iteroitu arvo  [kg/s] 

ṁij
t-Δt kaasuvirtauksen arvo edellisellä ajanhetkellä [kg/s] 

Δt aika-askel     [s] 

pi
k uusi, iteroitu paine virtauksen sisäänmenossa [Pa] 

pj
k uusi, iteroitu paine virtauksen ulostulossa  [Pa] 

K kokonaisvirtausvastus   [1/kg∙m] 
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Lähdetermissä on huomioitu muun muassa hydrostaattinen paine-ero sekä pumpuista ja vent-

tiileistä johtuvat paine-erot. Paine-ero virtaustien yli huomioi myös nosteen vaikutuksen. 

 

 ∆𝑝 = 𝑝i − 𝑝j + 𝛥𝑝g (12) 

 

missä 

Δp paine-ero kaasuvirtauksen yli   [Pa] 

pi noodin paine virtauksen sisäänmenossa  [Pa] 

pj noodin paine virtauksen ulostulossa  [Pa] 

Δpg hydrostaattinen paine-ero virtaustiessä  [Pa] 

 

Hydrostaattinen paine-ero määritellään 

 

 𝛥𝑝g = 𝑔𝜌m(𝐻i − 𝐻j) (13) 

 

missä 

ρm keskimääräinen kaasun tiheys virtaustiessä [kg/m3] 

Hi sisäänmenon puoleisen noodin keskipisteen korkeus [m] 

Hj ulostulon puoleisen noodin keskipisteen korkeus [m] 

 

Kokonaisvirtausvastus voidaan laskea yhtälöstä 

 

 𝐾 =
𝐾′

𝜌i𝐴ij
2 (14) 

 

missä 

K′ dimensioton virtausvastuskerroin 
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ρi kaasun tiheys sisäänmenon puoleisessa noodissa [kg/m3] 

 

Dimensioton virtausvastuskerroin määritetään yhtälöstä 

 𝐾′ = 𝜉form + 𝜆
𝑙ij

𝑑
 (15) 

 

missä 

ξform muotokerroin    [-] 

λ kitkakerroin    [-] 

d virtaustien hydraulinen halkaisija  [m] 

(Idelchik 2008, 37-38.) 

 

Noodien välinen vesivirtaus lasketaan Aproksessa Bernoullin yhtälön avulla 

 

 𝑝b,i +
1

2
𝜌l𝑤i

2 + 𝜌l𝑔𝐻br,i = 𝑝b,j +
1

2
𝜌l𝑤j

2 + 𝜌l𝑔𝐻br,j + Δ𝑝l (16) 

 

missä 

pb,i staattinen paine virtauksen sisäänmenossa  [Pa] 

ρl veden tiheys    [kg/m3] 

wi veden virtausnopeus sisäänmenossa  [m/s] 

Hbr,i virtaustien korkeus sisäänmenossa  [m] 

pb,j staattinen paine virtauksen ulostulossa  [Pa] 

wj veden virtausnopeus ulostulossa  [m/s] 

Hbr,j virtaustien korkeus ulostulossa   [m] 

Δpl painehäviöiden summa   [Pa] 
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Kun oletetaan virtauspinta-alan olevan sama koko virtaustiessä, voidaan merkitä wi = wj = w. 

Staattinen paine virtaustien sisäänmenossa koostuu sisäänmenon puoleisen noodin paineesta 

sekä hydrostaattisesta paineesta virtaustien sisäänmenossa. Ulostulossa staattinen paine laske-

taan samalla tavoin kuin sisäänmenossa, käyttämällä ulostulon puoleisen noodin arvoja. 

 

 𝑝b,i = 𝑝i + 𝜌l𝑔𝐻hyd,i (17) 

 

missä 

Hhyd,i sisäänmenokorkeuden ylittävä veden korkeus [m] 

Painehäviöiden summa lasketaan 

 

 Δ𝑝l =
1

2
𝜌𝐾f𝑤

2 (18) 

 

missä 

Kf kokonaisvirtausvastus 

 

Sijoittamalla yllä määritellyt yhtälöt (17) ja (18) yhtälöön (16) ja järjestelemällä uudelleen, 

saadaan veden virtausnopeus ratkaistua 

 

 𝑤 = √
2

𝐾f
[
(𝑝𝑖 − 𝑝j)

𝜌l
+ 𝑔 ((𝐻hyd,i − 𝐻hyd,j) + (𝐻br,i − 𝐻br,j))] (19) 

 

Sisäänmenon ja ulostulon välinen paine-ero voidaan määritellä 

 

 Δ𝑝 = 𝑝i − 𝑝j (20) 
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missä 

Δp paine-ero sisäänmenon ja ulostulon välillä  [Pa] 

 

Veden pinnan korkeusero sisäänmenon ja ulostulon välillä määritellään 

 

 Δ𝐻sur = (𝐻hyd,i − 𝐻hyd,j) + (𝐻br,i − 𝐻𝑏𝑟,j) (21) 

 

missä 

ΔHsur  veden pinnan korkeusero   [m] 

 

Vesihaaran vastuskerroin määritellään 

 

 𝜇l =
1

√𝐾f

 (22) 

 

missä 

µl virtaushaaran vastuskerroin 

 

Sijoittamalla yhtälöt (20), (21) ja (22), voidaan yhtälö (19) kirjoittaa muotoon: 

 

 w = 𝜇l√2 [
Δ𝑝

𝜌l
+ 𝑔Δ𝐻sur] (23) 

 

Virtausnopeuden avulla voidaan ratkaista veden massavirta virtaustiessä. 

 

 �̇�l = 𝜌l𝐴br𝑤 (24) 
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missä 

ṁl veden massavirta    [kg/s] 

Abr virtaustien poikkipinta-ala   [m2] 

Yhdistämällä yhtälöt (23) ja (24), saadaan massavirralle:  

 

 �̇�l = 𝜇l𝐴br√2𝜌l(Δ𝑝 + 𝜌l𝑔Δ𝐻sur) (25) 

 

(Silde & Ylijoki 2017, 21-23.) 

 

Vaihtoehtoisesti veden virtaus voidaan laskea ylivirtausmallin avulla, jolloin kaikki virtaustien 

sisäänmenokorkeuden yläpuolella oleva vesi siirtyy vesialtaaseen yhden aika-askeleen aikana 

ilman, että vesivirtausta lasketaan mekaanisesti (Silde & Ylijoki 2017, 23). 

 

Aproksen kaasufaasi voi sisältää myös sumupisaroita, jotka vaikuttavat lämmönsiirtoon pisa-

roiden ja kaasun välillä. Pisaroilla ei kuitenkaan ole vaikutusta noodien väliseen virtaukseen, 

eli niitä ei huomioida säilymisyhtälöissä. Aprokseen on kuitenkin sisällytetty yksinkertainen 

malli, joka huomioi sumupisaroiden virtauksen noodista toiseen. (Silde & Ylijoki 2017, 13 & 

24-25.) 

 

 �̇�drop = 𝑓slip ∙ �̇�g,tot

𝑚drop,i

𝑚g,i +𝑚drop,i
 (26) 

 

missä 

ṁdrop sumupisaroiden massavirta   [kg/s] 

fslip käyttäjän määrittelemä kerroin 

ṁg,tot kaasun kokonaismassavirta virtaustiessä  [kg/s] 

mdrop,i pisaroiden massa sisäänmenon puoleisessa noodissa [kg] 

mg,i kaasun massa sisäänmenon puoleisessa noodissa [kg] 

(Silde & Ylijoki 2017, 24-25.) 
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4.4 Ruiskutusveden virtaus 

Aproksessa on kolme erilaista mallia ruiskutukselle. Alkuperäinen malli on näistä kaikkein tar-

kin ja se onkin nimetty yksityiskohtaiseksi ruiskutusmalliksi. Siinä ruiskutuspisarat voidaan 

jakaa viiteen eri kokoluokkaan, joilla kaikilla on eri ominaisuudet. Pisaroiden koon muutokset 

lasketaan niiden pudotessa suojarakennuksessa. Sekä pysty- että vaakasuuntaiset nopeudet las-

ketaan pisaroiden pudotessa ja nopeuksien arvoja päivitetään, kunnes pisarat ovat saavuttaneet 

noodin pohjan. Ruiskutus on mahdollista yhdistää myös alempaan noodiin, jolloin pisaroiden 

putoaminen alempaan noodiin voidaan laskea. (Silde & Ylijoki 2017, 52-53.) Pisaroiden pu-

toamisnopeus noodiin syötettäessä voidaan laskea, kun tiedetään ruiskutuksen massavirta. 

 

 𝑤0 = 𝑥 ∙
�̇�spr

𝜌spr𝐴nozzles
 (27) 

 

missä 

w0 ruiskutusveden virtausnopeus alussa  [m/s] 

x käyttäjän määrittelemä nopeuskerroin 

ṁspr ruiskutuksen massavirta   [kg/s] 

ρspr ruiskutusveden tiheys   [kg/m3] 

Anozzles ruiskutussuuttimien reikien kokonaispinta-ala [m2] 

 

Reynoldsin luku pisaroille määritellään: 

 

 Red =
𝑤d ∙ 𝑑d ∙ 𝜌g

𝜂g
 (28) 

 

missä 

Red pisaroiden Reynoldsin luku 

wd pisaroiden putoamisnopeus   [m/s] 

dd pisaroiden halkaisija    [m] 

ρg kaasun tiheys    [kg/m3] 

ηg kaasun dynaaminen viskositeetti  [Pa∙s] 

(Silde & Ylijoki 2017, 53-55.) 
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Pisaroiden putoamisnopeudet voidaan määrittää Newtonin II lain avulla, jonka mukaan kappa-

leen liikemäärän muutos on suoraan verrannollinen kappaleeseen vaikuttavan ulkoisen voiman 

suuruuteen. Tämä voidaan kirjoittaa muodossa: 

 F = 𝑚𝑎 = 𝑚
d𝑤

d𝑡
 (29) 

 

missä 

F kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima  [N] 

m kappaleen massa    [kg] 

a kappaleen kiihtyvyys   [m/s2] 

w kappaleen nopeus    [m/s] 

t aika     [s] 

(Gross et al. 2014, 37.) 

 

Kun huomioidaan pisaroihin vaikuttavat painovoima, noste sekä vastusvoima, voidaan niihin 

vaikuttavalle kokonaisvoimalle kirjoittaa: 

 

 𝑚d

d𝑤d

d𝑡
=
𝜋

6
𝑑d

3𝑔(𝜌d − 𝜌g) +
1

2
𝐶d𝐴cr𝜌g𝑤d

2 (30) 

 

missä 

md pisaran massa    [kg] 

Cd virtausvastuskerroin    [-] 

Acr pisaran poikkipinta-ala   [m2] 

ρd pisaran tiheys    [kg/m3] 

(Hinds 1998, 43 & 46.) 

 

 voidaan ratkaista vaakasuuntainen putoamisnopeuden komponentti ruiskutuspisaroille: 

 

 
𝑢 =

𝑢k-1

1 +
𝐶d𝐴cr𝜌g𝑤dΔ𝑡d

2𝑚d

 
(31) 
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missä 

u putoamisnopeuden vaakasuuntainen komponentti [m/s] 

uk-1 vaakasuuntainen nopeus edellisessä sijainnissa [m/s] 

Δtd pisaroiden putoamisen laskennan aika-askel [s] 

Putoamisnopeuden pystysuuntainen komponentti lasketaan: 

 

 𝑣 =
𝑣k-1 + 𝑔

(𝜌d − 𝜌g)
𝜌d

Δ𝑡d

1 +
𝐶d𝐴cr𝜌g𝑤dΔ𝑡d

2𝑚d

 (32) 

 

missä 

v putoamisnopeuden pystysuuntainen komponentti [m/s] 

vk-1 pystysuuntainen nopeus edellisessä sijainnissa [m/s] 

(Silde & Ylijoki 2017, 53-55.) 

 

Virtausvastuskerroin lasketaan sovitteista Reynoldsin luvun ja samalla virtausnopeuden funk-

tiona, jolloin pisaroiden putoamisnopeus voidaan iteroida pysty- ja vaakasuuntaisten kompo-

nenttien avulla 

 

 𝑤d = √𝑢2 + 𝑣2 (33) 

 

Pisaroiden putoamisvirtaus voidaan laskea pystysuuntaisen nopeuden avulla 

 

 �̇�dep =
𝑣

𝐻
𝑚d (34) 

 

missä 

ṁdep pisaroiden putoamisvirtaus   [kg/s] 

H noodin pisaroiden täyttämän kaasutilan korkeus [m] 

(Silde & Ylijoki 2017, 53-55.) 

 

Tapauksissa, joissa ruiskutuksen tarkka mallinnus ei ole merkittävää Apros-mallin toiminnan 

kannalta, on järkevämpää käyttää yksityiskohtaisen ruiskutusmallin sijaan yksinkertaistettua 
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ruiskutusmallia. Sen tarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin yksityiskohtaisen mallin, mutta laskenta-

aika on nopeampi. Yksinkertaistettu malli käyttää vain yhtä kokoluokkaa ruiskutuspisaroille. 

Pisaroiden putoamiselle lasketaan vain pystysuuntainen komponentti, joka pysyy putoamisen 

ajan vakiona. (Silde ja Ylijoki 2017, 55-56.) Pisaroiden putoamisnopeus lasketaan asettamalla 

pisaroihin alaspäin suuntautuva painovoima sekä ylöspäin suuntautuvat vastusvoimat yhtä suu-

riksi. Hindsin (1998) mukaan putoamisnopeus lasketaan tällöin: 

 

 𝐶d
𝜋

8
𝜌g𝑑d

2𝑣2 = 𝜌𝐿
4

3
𝜋
𝑑d

3

8
𝑔 (35) 

 

missä 

ρL nesteen tiheys    [kg/m3] 

 

Pisaroiden putoamisnopeudelle saadaan: 

 

 𝑣 = √
4

3

𝑔𝑑d𝜌𝐿
𝜌g𝐶d

 (36) 

 

(Hinds 1998, 43 & 55.) 

 

Kolmas, kaikkein yksinkertaisin Aproksen ruiskutusmalli on niin kutsuttu tasapainomalli. Se 

huomioi vain pisaroiden jäähdytysenergian suojarakennuksen ilmassa, eikä ruiskutuspisaroiden 

laskentaa huomioida ollenkaan. Yksinkertaisuutensa vuoksi mallia suositellaan käytettäväksi 

vain viitteellisten arvojen saamiseksi tai herkkyystarkasteluissa. (Silde & Ylijoki 2017, 56.) 
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5 LOVIISAN SUOJARAKENNUKSEN ERILLISMALLI 

Loviisan ydinvoimalaitos koostuu kahdesta neuvostosuunnitteisesta VVER 440 V213 -tyyppi-

sestä painevesireaktorista. Näiden laitosten erityispiirteisiin kuuluvat vaakahöyrystimet sekä 

kuusi pääkiertopiiriä, joiden avulla turvataan suuri primäärijäähdytteen määrä sekä useita reit-

tejä reaktorin jäähdyttämiseen. Alkuperäisten V213-laitosten instrumentointi- ja säätöjärjestel-

mät, paloturvallisuus, valvomon suojaus sekä hätäjärjestelmien suunnittelu eivät kuitenkaan 

täyttäneet kaikkia länsimaisia vaatimuksia, mistä johtuen Loviisan yksiköt eroavat huomatta-

vasti muista saman tyypin laitoksista, koska Loviisan voimalaitoksella on tehty huomattavia 

muutoksia verrattuna alkuperäiseen suunnitteluun. (Tuunanen 1994, 1-2.) 

5.1 Suojarakennuksen esittely 

Muista VVER 440 V213 -tyyppisistä laitoksista poiketen, Loviisan voimalaitoksella instrumen-

tointi- ja säätöjärjestelmät sekä valvomo on toteutettu länsimaisten standardien mukaan. Vuo-

sihuoltojen 2016-2018 aikana laitoksella toteutettiin automaatiouudistus, jossa laitoksen kes-

keiset turvallisuusjärjestelmät modernisoitiin (Fortum 2019). Lisäksi laitoksen suojarakennus 

eroaa muista saman tyypin laitoksista. Loviisan laitoksella käytetään jäälauhdutinsuojaraken-

nusta, johon on lisätty suojarakennuksen ulkopuolinen ruiskutusjärjestelmä sekä reaktoripai-

nesäiliön ulkopuolinen jäähdytysjärjestelmä vakavien onnettomuuksien varalle. Reaktorin 

jäähdytyksen varmistamiseksi yksiköille on lisätty sekundääripuolen lisäsyöttövesijärjestelmä. 

(Tuunanen 1994, 2.) 

 

Ulomman suojarakennuksen kattoa ja ilmastointia lukuun ottamatta suojarakennus on mitoi-

tettu kuten täyspaineinen kaksoissuojarakennus. Suojarakennuksen paineenkesto on suunniteltu 

primääripiirin pääkiertopiirin kaksipäisen giljotiinikatkon mukaan ja sisemmän terässuojakuo-

ren suunnitteluylipaine on 68,6 kPa. Terässuojakuori kestää myös sekundääripiirin vuotota-

paukset ja suojarakennuksen sisäpuolisen ruiskutuksen virheellisen käynnistymisen. (Hongisto 

2011a, 3 & 8.) Jäälauhduttimien ansiosta suojarakennus kestää suuretkin energian ja massan 

ulospuhalluspurkaukset, eikä jäälauhduttimien toiminta ole herkkä vuodon ulospuhallusvir-

tauksen, lämmönsiirtopinta-alan tai jäälauhduttimen ovien ja viemäröintiventtiilien toiminnan 

muutoksille. Kooltaan suojarakennus on suurempi kuin muun tyyppiset kaksoissuojarakennuk-

set, mutta jäälauhduttimet mahdollistavat pienemmän suunnittelupaineen. (Hongisto 2011c, 3-

4.) 
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Suojarakennus voidaan jakaa ylä- (UC) ja alatiloihin (LC), joita yhdistää kaksi jäälauhdu-

tinosiota (IC). Ylätilassa sijaitsevat lisäksi polttoainealtaat ja se voidaan jakaa reaktorihalliin ja 

sen yläpuolella sijaitsevaan kupuosaan. Alatila voidaan jakaa höyrystintilaan, joka sisältää höy-

rystimet sekä reaktorin primääripiirin lähes kokonaisuudessaan, ja umpiperä- eli dead-ended-

tilavuuteen, joka sisältää pääkiertopumpputilan, reaktorikuopan sekä reaktorikuilun. Terässuo-

jakuoren ja suojarakennuksen ulkoseinän välissä on ulompi välitila (OA). Suojarakennus on 

esitetty kuvassa 6. (Siltanen 2007; Hongisto 2011c, 3.) 

 

 

Kuva 6. Loviisan suojarakennuksen poikkileikkaus (Siltanen 2007). 

 

Jäälauhdutinosiot koostuvat alatilasta, jossa sijaitsevat höyryn virtausta ohjaavat rakenteet, jää-

tilasta, jossa sijaitsevat jääkorit, sekä ylätilasta, jossa sijaitsee jäälauhduttimen jäähdytysjärjes-

telmä. Jäälauhduttimen alaovet erottavat jäälauhduttimen höyrystintilasta, väliovet jäätilan jää-
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lauhduttimen yläosasta ja yläovet jäälauhduttimen yläosan suojarakennuksen ylätilasta. Laitok-

sen normaalin käytön aikana jäälauhduttimen alaovet ovat kiinni, jolloin ilma ei pääse virtaa-

maan jäälauhduttimen kautta alatilasta ylätilaan. Myös jäälauhduttimen välitasolla jääpedin ylä-

puolella sijaitsevat ovet sekä yläovet ovat normaalisti kiinni, mutta oville on rakennettu ohivir-

tausreitit, jotka sallivat pienet virtaukset jäälauhduttimen sisällä sekä jäälauhduttimen ja yläti-

lan välillä. Ala- ja ylätilan välisen betonitason on oltava tiivis, jotta onnettomuuksien aikana 

virtaukset tapahtuisivat jäälauhduttimen kautta. (Hongisto 2011b, 7 & 12-13.) 

 

Pienet jäälauhduttimen ohivirtaukset alatilasta ylätilaan on kuitenkin sallittu joko ilmastointi-

reitin kautta tai paineentasausventtiilien avulla. Ilmastointireitti mahdollistaa vapaan kaasuvir-

tauksen kumpaankin suuntaan ala- ja ylätilan välillä. Paineentasausventtiilit, eli niin kutsutut 

”joutsenkaulat”, on suunniteltu häiriötilanteita varten, joissa alatilaan vapautuu vain vähän höy-

ryä. Venttiilit ovat läppäventtiileitä, jotka sallivat hitaan virtauksen vain alatilasta ylätilaan 

päin. Mikäli vapautuvan höyryn määrä on niin pieni, että sillä ei ole vaikutusta suojarakennuk-

sen paineeseen, höyry ohjataan näiden venttiilien kautta suoraan ylätilaan, jotta vältytään jään 

turhalta sulamiselta. (Hongisto 2011b, 13.) 

5.2 Suojarakennuksen Apros-malli 

Loviisan voimalaitoksesta on tehty Apros-ohjelmalla sekä laitoksen kokonaismalli että erillinen 

suojarakennusmalli. Kokonaismallissa on mallinnettu koko laitoksen toiminta, kun taas erillis-

mallissa suurin osa laitoksen prosessiosista on jätetty pois, mukaan lukien laitoksen primääri- 

ja sekundääripiiri. Suojarakennuksen lisäksi erillismalli sisältää hieman yksinkertaistetut suo-

jarakennuksen ilmastointijärjestelmät, korkea- ja matalapaineiset hätäjäähdytyspiirit sekä nii-

den välijäähdytys- ja merivesipiirit. Erillisen suojarakennusmallin käyttö mahdollistaa pelkäs-

tään suojarakennuksen olosuhteita koskevien analyysien teon. Koska erillismalli on selvästi ko-

konaismallia yksinkertaisempi, on sen laskenta-aika huomattavasti nopeampi ja mahdollistaa 

jopa useiden vuorokausien mittaisten analyysien sekä parametritarkasteluiden tekemisen. 

 

Erillismallissa suojarakennus on jaettu 59 noodiin ja lisäksi mallissa on yksi noodi kuvaamassa 

ympäristön olosuhteita. Noodijako on esitetty taulukossa 1. Noodit on yhdistetty toisiinsa 

branch-komponenteilla, jotka toimivat virtausreitteinä kaasuille ja nesteille noodien välillä. Eri 



45 

 

faasien virtaus samassa virtaustiessä ei ole Apros-ohjelmalla mahdollista, joten kaasu- ja nes-

tevirtauksille on omat komponenttinsa. Lisäksi noodeihin on kytketty sump-komponentit eli 

vesialtaat, joihin noodien vesi kertyy. Koska Apros-mallissa suojarakennuksen joitakin tiloja 

on jaettu useampaan noodiin, on vesialtaat kytketty vain niihin noodeihin, joiden lattioille vesi 

todellisuudessa kertyisi suojarakennuksessa. 

 

Taulukko 1. Suojarakennuksen osatilavuuksien noodijako. 

Ylätila 7 

Höyrystintila 24 

Ulompi välitila 2 

Dead-ended 8 

Jäälauhduttimet 2x9 

Ympäristö 1 

 

Suojarakennuksen seinät, lattiat ja muut rakenteet on mallinnettu lämpörakennemoduuleina, 

jotka toimivat mallissa lämpönieluina. Lämpörakenteiden materiaaleina on käytetty betonia, 

terästä sekä teräsbetonia. Materiaalien ominaisuudet on määritetty Aproksen materiaalikirjas-

toon. Lämpörakenteet on kytketty niihin suojarakennusnoodeihin, joissa ne todellisuudessa si-

jaitsevat. Jos lämpörakenne kuvaa suojarakennuksen seinää tai kattoa, on se kytketty kahden 

noodin väliin. Lisäksi lämpörakenteet on kytketty vesialtaisiin, joihin rakenteiden pinnalle 

lauhtunut vesi virtaa. Jäälauhduttimien jääpedin mallinnukseen käytetään jäälauhdutin-kom-

ponentteja, jotka kytketään jäälauhduttimen noodeihin sekä vesialtaisiin lämpörakenteiden ta-

voin. Jäälauhduttimen ovet kuvataan branch-komponenteilla, joiden toiminta on määritelty vas-

taamaan jäälauhduttimien ovien toimintaa. 

 

Suojarakennuksen ruiskutus on mallinnettu yksinkertaistetulla ruiskutusmallilla. Ruiskutusvesi 

pumpataan hätäjäähdytyssäiliöstä, joka on mallinnettu yhden suojarakennusnoodin avulla. Säi-

liön tyhjennyttyä ruiskutusvettä kierrätetään alatilan lattiakaivoista eli sumpeista. Suojaraken-

nuksen ylätilan kupoli, sekä sen alapuolinen tila on mallinnettu kahdella noodilla, joihin mo-

lempiin on kytketty ruiskutuskomponentit, jotka on lisäksi kytketty toisiinsa. Näin Apros huo-

mioi ylemmästä noodista alempaan roiskuvan veden. Jäälauhduttimien viemäröintiventtiilit, 
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joiden kautta vesi roiskuu höyrystintilaan, on sen sijaan mallinnettu yksityiskohtaisella ruisku-

tusmallilla. Veden roiskumisella höyrystintilaan on suuri vaikutus höyryn lauhtumiseen ja höy-

rystintilan jäähtymiseen, joten viemäröintiruiskutuksen tarkka mallinnus on tärkeää. 

 

Laitoksen kokonaismallissa vuoto suojarakennukseen mallinnettaisiin yhdistämällä termohyd-

raulisen mallin vuotavan piirin putki suojarakennusnoodiin. Erillismallissa primääri- ja sekun-

dääripiirejä ei kuitenkaan ole mallinnettu, joten vuodon määrä on annettava lähtöarvona. Vuoto 

suojarakennuksen noodiin mallinnetaan joko blowdown- tai forced feed -komponenttien avulla. 

Blowdown-komponenttia voidaan käyttää veden, höyryn tai molempien syöttämiseen suojara-

kennuksen noodiin. Lähtöarvoina annetaan syötettävän veden tai höyryn massavirta sekä omi-

naisentalpia ajan funktiona. Forced feed -komponentilla suojarakennuksen noodiin voidaan 

syöttää joko höyryä, vettä, energiaa tai lauhtumattomia kaasuja. Mikäli noodiin halutaan syöttää 

vettä kahdessa faasissa, on nesteelle ja höyrylle lisättävä omat komponenttinsa. Höyryä syötet-

täessä lähtöarvona annetaan höyryn massavirta ja entalpia ajan funktiona. Vuotovedelle taas 

syötetään massavirta sekä lämpötila ajan funktiona. 
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6 MALLIMUUTOSTEN VAIKUTUS LASKENTATULOKSIIN 

Suojarakennuksen erillismallilla tutkitaan mallimuutosten vaikutusta suojarakennuksen olosuh-

teisiin laskemalla onnettomuustilanteita sekä alkuperäisellä että muokatulla mallilla. Tässä 

työssä tehtävät onnettomuusanalyysit kuvaavat päähöyrylinjan kaksipäistä giljotiinikatkoa 

(SLB100) sekä höyrylinjan vuotoa, jossa vuotokoko on 10 % höyrylinjan halkaisijasta 

(SLB10). Analyysit lasketaan Apros-ohjelmiston versiolla 6.08.04.08 ja niiden tarkoituksena 

on tutkia, miten nooditus, vuodon sijainti sekä virtauspinta-alan muutokset vaikuttavat suojara-

kennuksen paineistumisen sekä noodien välisten virtausten laskentaan. 

6.1 Mallimuutokset 

Suojarakennuksen erillismalliin tehtäviä muutoksia ovat höyrystintilan noodituksen tihentämi-

nen sekä jäälauhduttimen virtauspinta-alan muutokset jään määrän muuttuessa. Muutosten 

avulla pyritään saamaan aikaan muutoksia suojarakennuksen sisäisiin virtauksiin. Tavoitteena 

on saada Apros-mallin toiminta vastaamaan paremmin suojarakennuksen todellista käyttäyty-

mistä onnettomuuden aikana.  

6.1.1 Nooditusmuutokset 

Alkuperäisessä mallissa höyrystintilan lattiataso on mallinnettu yhdellä noodilla. Laitoksen ko-

konaismallilla lasketuissa symmetrisissä höyryvuotoanalyyseissä lattianoodin lauhtumattomia 

kaasuja ei virtaa juuri ollenkaan ylätilaan, vaikka vastaavan onnettomuuden CFD-analyyseissä 

näin tapahtuu. Tämän takia erillismallissa lattianoodi jaetaan kolmeen osaan. Tavoitteena on 

saada lauhtumattomat kaasut virtaamaan ylätilaan ja lattianoodit täyttymään höyryllä. Suojara-

kennuksen lattianoodin jako osiin yläpuolelta katsottuna on esitetty kuvassa 7. Noodi on jaettu 

tilavuudeltaan kolmeen yhtä suureen osaan ja jokaiseen noodiin on kytketty vesiallas. Läm-

pörakenteita ei ole jaettu noodien kesken, vaan alkuperäisen mallin lämpönoodit on yhdistetty 

keskimmäiseen lattianoodiin. Lisäksi jäälauhduttimesta ruiskuava viemäröintivesi on ohjattu 

ylemmistä, höyrystintilan vasenta ja oikeaa puolta kuvaavista noodeista vasemman- ja oikean-

puoleisiin lattianoodeihin.  
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Kuva 7. Lattianoodin jako kolmeen osaan. Alkuperäinen noodi mustalla rajattuna ja uudet noodien 

rajat punaisella. 

6.1.2 Virtauspinta-alan muutokset 

Kummankin jäälauhdutinpuoliskon jääpeti on jaettu kuuteen noodiin. Jääpeti on mallinnettu 

jäälauhdutin-komponenteilla, jotka on kytketty jäälauhduttimen noodeihin. Noodit on kytketty 

toisiinsa branch-komponenteilla, joiden virtauspinta-ala on määritetty vakioksi. Siten sulavan 

jään määrä ei vaikuta jäälauhduttimen virtauspinta-alaan, vaikka Apros laskeekin sulaneen jään 

määrän. Malliin tehtävässä muutoksessa jäälauhduttimen noodien välisiin branch-komponent-

teihin liitetään venttiilit, joiden asentoa muutetaan jäälauhduttimen jääpedin sulamisen mukaan 

siten, että virtauspinta-ala kasvaa jään sulaessa. Lisäksi virtausteiden maksimipoikkipinta-alaa 

on kasvatettu vastaamaan tilannetta, jossa jäälauhdutin on tyhjä jäästä. Alkuperäisessä mallissa 

poikkipinta-ala vastaa tilannetta, jossa jäätä ei ole sulanut ollenkaan. Kuvassa 8 on esitetty esi-

merkki jäälauhdutinta kuvaavista noodeista, jäälauhdutinkomponenteista sekä noodien väli-

sestä virtaustiestä, johon on liitetty venttiili. 
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Kuva 8. Esimerkki jäälauhduttimen noodeista sekä niiden välisestä virtaustiestä. 

 

Muokatussa mallissa, kun jäätä ei ole sulanut ollenkaan, virtausteihin liitettyjä venttiileitä ku-

ristetaan siten, että käytössä oleva virtauspoikkipinta-ala vastaa tilannetta, jossa jäätä ei ole su-

lanut ollenkaan. Venttiilien asentoa ohjataan automaatiokomponenttien avulla, jotka ensin mit-

taavat noodeihin liitettyjen jäälauhdutin-komponenttien jääpatsaan halkaisijaa ja suhteessa hal-

kaisijan muutokseen avaavat venttiiliä. Virtauspinta-alan muutos määritetään sen jäälauhdutin-

komponentin perusteella, josta on sulanut vähemmän jäätä. Esimerkki venttiilin ohjaamiseen 

käytetystä automaatiojärjestelmästä on esitetty kuvassa 9. 

 



50 

 

 

Kuva 9. Jäälauhduttimen virtaustiehen liitettyä venttiiliä ohjaavan automaatiojärjestelmän mallinnus. 

6.2 Vertailuanalyysit 

Mallimuutosten vaikutukset mallin toimintaan testataan erikseen. Noodimuutoksen vaikutukset 

analysoidaan SLB100-tapauksien avulla, sillä nämä alkutapahtumat aiheuttavat suurimmat vai-

kutukset höyrystintilan olosuhteisiin. Jäälauhdutinmuutos taas testataan pidemmällä SLB10-

analyysillä, jossa vuotomassavirta on pienempi, mutta vuoto kestää pidempään. Tällöin saadaan 

tutkittua muutoksen vaikutuksia jään sulamiseen sekä suojarakennukseen syntyviin virtauksiin. 

 

SLB100-tapauksista lasketaan kaksi variaatiota. Ensimmäisessä höyryputken katko tapahtuu 

höyrystimien läpivientialueella höyrystintilassa, jolloin saadaan aikaan höyrystintilan kannalta 

symmetrinen vuototilanne. Tällöin vuotava höyrylinja sijaitsee yhtä kaukana kummastakin jää-

lauhdutinpuoliskosta. Toinen variaatiotapaus on ns. epäsymmetrinen vuoto, jossa höyrylinja 

katkeaa höyrystintilan toiselta laidalta. Tällöin suurin osa höyrystä virtaa vain toiseen jää-

lauhdutinpuoliskoon. SLB10-tapauksissa höyrylinjan vuoto tapahtuu myös epäsymmetrisesti 

höyrystintilan toisella laidalla. Analyysin kestoa on SLB10-tapauksissa keinotekoisesti piden-

netty, sillä tarkoituksena on, että jäälauhduttimesta sulaa mahdollisimman paljon jäätä, jolloin 

virtauspinta-alan muutokset ja niiden vaikutukset jäälauhduttimen sisäisiin virtauksiin ovat suu-

rempia. 
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6.3 Symmetrinen höyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko (SLB100) 

Muokatun mallin avulla on tarkoitus tutkia, lisääkö noodin jakaminen useampaan osaan lattian 

kautta kulkevaa virtausta sekä lauhtumattomien kaasujen kulkeutumista höyrystintilasta yläti-

laan. Lisäksi tarkastellaan, vaikuttavatko muutokset virtausmäärissä suojarakennuksen paineis-

tumiseen analyysin alussa ja nouseeko suojarakennuksen paine muokatulla mallilla niin korke-

aksi, että ruiskutus käynnistyy. Suojarakennuksen ruiskutuksen käynnistymisellä on suuri vai-

kutus laitoksen käyttäytymiseen onnettomuustilanteissa. Esimerkiksi, suojarakennukseen ruis-

kutettava vesi on lämmintä ja vaikuttaa siten merkittävästi suojarakennuksen paineeseen. 

6.3.1 Lähtötilanne ja eteneminen 

Analysoitavissa SLB100-tapauksissa alkutapahtumana höyrystintilassa sijaitseva höyryputki 

katkeaa täysin siten, että höyry pääsee vuotamaan vapaasti putken molemmista päistä. Koko 

laitoksen mallilla lasketuissa analyyseissä höyrylinjan katkettua vaurioituneesta linjasta vuotaa 

höyryä ja vettä sekä höyrystimen että höyrytukin puolelta muista höyrystimistä. Vuodon seu-

rauksena suojarakennuksen paine nousee nopeasti ja voi ylittää rajan, jolla suojarakennuksen 

ruiskutus käynnistyy. Vuotavan höyrystimen paine laskee, jolloin vuotovirtaus höyrystintilaan 

alkaa laskea. Höyrystimen paineen laskiessa turvallisuustoiminto hätäsyöttöveden erotus sul-

kee höyrystimen hätäsyöttövesilinjan sulkuventtiilin noin minuutin kuluttua alkutapahtumasta, 

jotta vettä ei tuhlata vuotoon. Höyrytukin paineen laskiessa käynnistyvät turvallisuustoiminnot 

syöttöveden erotus ja höyrylinjan eristys, jolloin sekä höyrylinjan että syöttöveden eristysvent-

tiilit sulkeutuvat lukuun ottamatta vuotavan höyrystimen höyrylinjan eristysventtiiliä, jonka 

oletetaan juuttuvan auki. Tämän jälkeen pinta höyrystimessä alkaa laskea, ja noin 5 minuuttia 

alkutapahtumasta pinta on laskenut niin alas, että vuoto höyrystimestä päättyy. (Hongisto 2018, 

18-23.) 

 

Erillismallissa höyryvuoto toteutetaan kytkemällä forced feed -komponentti höyrystintilan noo-

diin. Höyryvuodon massavirta saadaan laitoksen kokonaismallilla lasketusta höyryputken kak-

sipäisen giljotiinikatkon analyysistä. Höyryä ja vettä vuotaa katkenneen putken kummastakin 

päästä, sekä höyrystimen että päähöyrytukin suunnasta. Erillismalliin syötettävät vuotomassa-

virrat on määritetty laitoksen kokonaismallista kerätyn datan avulla. Kerätystä datasta on valittu 
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tietyt ajanhetket, joille massavirrat syötetään forced feed-komponenteilla. Apros olettaa vuoto-

tietojen muuttuvan lineaarisesti datapisteiden välillä. Vuotavan höyryn massavirrat katkenneen 

linjan kummastakin päästä on esitetty kuvassa 10 ja höyryn ominaisentalpiat kuvassa 11. 

 

 

Kuva 10. Höyrystintilaan vuotavan höyryn massavirrat. 

 

 

Kuva 11. Vuotavan höyryn ominaisentalpiat. 
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Katkenneesta höyrylinjasta vuotaa myös hieman vettä höyrystintilaan. Vuotavan veden massa-

virrat sekä höyrytukin että höyrystimen puolelta on esitetty kuvassa 12. Kuvassa 13 on esitetty 

forced feed -komponenteille syötettävät veden lämpötilat. 

 

 

Kuva 12. Vuotavan veden massavirrat. 

 

 

Kuva 13. Vuotavan veden lämpötilat. 
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Vuotovirtaukset johdetaan höyryputkien läpivientialuetta kuvaavaan noodiin. Katkenneen höy-

rylinjan päiden oletetaan siirtyvän täysin erilleen, jolloin vuodon pinta-ala on kaksi kertaa höy-

rylinjan halkaisijan kokoinen. Vuodon massavirran maksimoimiseksi koko laitoksen mallissa 

vaurioitunutta höyrylinjaa vastaavan primääripiirin pääkiertopumpun on oletettu pysyvän käyn-

nissä koko analyysin ajan. Myös vuotavan linjan eristysventtiilin on oletettu juuttuvan auki, 

jolloin päähöyrytukin puoleinen vuoto on mahdollisimman suuri. Lisäksi suojarakennuksen 

ylätilan ruiskutusveden jäähdyttäminen käynnistyy vasta siirryttäessä sumppikierrolle. Tämä 

on toteutettu pakottamalla hätäjäähdytyssäiliön vettä jäähdyttävän välijäähdytyspiirin osan 

venttiilit kiinni analyysin ajaksi. 

6.3.2 Tulokset 

Ylätilan paine suojarakennuksessa analyysin aikana on esitetty kuvassa 14. Mallimuutosten jäl-

keen paine suojarakennuksessa nousee hieman korkeammaksi kuin alkuperäisellä mallilla, 

mutta paineessa ei ole merkittävää eroa. Paine nousee aluksi nopeasti kaasun virratessa analyy-

sin alussa höyrystintilasta ylätilaan jäälauhduttimen kautta ja saavuttaa maksimiarvonsa n. 1,16 

bar kun alkutapahtumasta on kulunut n. 75 s. Tämän jälkeen vuoto höyrystimestä pienentyy 

vuotavan höyrystimen erotuksen jälkeen, jolloin myös paineessa tapahtuu nopea tiputus arvoon 

n. 1,15 bar. Tämän jälkeen paine jatkaa hitaasti laskemistaan, kunnes vuotava höyrystin on tyhjä 

n. 270 s kuluttua alkutapahtumasta, minkä jälkeen paine alkaa laskea nopeammin. Eroja suoja-

rakennuksen paineessa verrattuna alkuperäiseen malliin ei kuitenkaan juurikaan ole. 
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Kuva 14. Ylätilan paineet. 

 

Ylätilaan virranneet kaasumassavirrat on esitetty kuvissa 15 ja 16. Suurin osa kaasuvirtauksesta 

tapahtuu aivan analyysin alussa, heti vuodon synnyttyä höyrystintilaan. Tämän jälkeen kaasu-

virtaus ylätilaan loppuu lähes kokonaan. Kaasuvirtausten määrässä ei ole merkittäviä eroja al-

kuperäisen ja muokatun mallin välillä.  

0 
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Kuva 15. Vasemman jäälauhdutinpuoliskon ylätason kautta ylätilaan virtaava kaasumassavirta. 

 

 

Kuva 16. Oikean jäälauhdutinpuoliskon ylätason kautta ylätilaan virtaava kaasumassavirta. 

 

Kaasuvirtaukset ylätilaan jäälauhdutinpuoliskojen kautta analyysin ensimmäisten 20 sekunnin 

aikana on esitetty kuvissa 17 ja 18. Kummaltakin puolelta kaasua virtaa ylätilaan enemmän 
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muokatulla mallilla tehdyissä analyyseissä ensimmäisten sekuntien aikana. Virtauksen mää-

rässä ei kuitenkaan ole niin suuria eroja, että kaasuvirtauksen määrällä olisi suurta merkitystä 

ylätilan paineistumiseen.  

 

 

Kuva 17. Kaasuvirtaus ylätilaan vasemman jäälauhdutinpuoliskon kautta analyysin alussa. 

 

 

Kuva 18. Kaasuvirtaus ylätilaan oikean jäälauhdutinpuoliskon kautta analyysin alussa. 



58 

 

Sulaneen jään määrät jäälauhdutinpuoliskoissa on esitetty kuvassa 19. Jään sulaminen on ana-

lyysin alussa nopeampaa, kun vuodon määrä suojarakennukseen on suurempi. Vuotomäärän 

pienentyessä jään sulaminen hidastuu. Jäätä sulaa alkuperäisellä mallilla lasketuissa analyy-

seissä enemmän kuin muokatulla mallilla. Tästä johtuen ylätilan paine ei alkuperäisellä mallilla 

nouse yhtä korkeaksi kuin muokatulla mallilla. Jään sulamisella ei kuitenkaan ole huomattavaa 

merkitystä suojarakennusmallin käyttäytymiseen alkuperäisen ja muokatun mallin välillä. 

 

 

Kuva 19. Jään määrä jäälauhduttimessa. 

 

Höyrystintilan lattianoodien höyrypitoisuudet on esitetty kuvassa 20. Analyysin alussa noodit 

ovat lähes tyhjiä höyrystä. Höyryn vuotaessa höyrystintilaan höyryä virtaa kuitenkin hieman 

myös lattianoodeihin ja höyrypitoisuudet nousevatkin nopeasti analyysin alussa. Sekä alkupe-

räisellä että muokatulla mallilla höyrypitoisuudet jäävät kuitenkin alle 50 %:n, eivätkä noodit 

siis täyty höyryllä. Kaikki lauhtumattomat kaasut eivät tällöin virtaa noodeista ylätilaan eivätkä 

siten vaikuta suojarakennuksen alkupaineistumiseen. Mallimuutosten ja alkuperäisen mallin 

välillä ei myöskään höyrystintilan lattian höyrypitoisuuksien osalta ole merkittävää eroa. 
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Kuva 20. Höyrystintilan lattian höyrypitoisuus. 

6.4 Epäsymmetrinen höyrylinjan kaksipäinen giljotiinikatko (SLB100) 

Erillismallilla lasketaan SLB100-tapauksesta myös toinen variaatio, jossa vuodon sijaintia 

muutetaan. Tässäkin tapauksessa analyysit lasketaan alkuperäisellä mallilla sekä muokatulla 

mallilla, jossa höyrystintilan lattianoodi on jaettu kolmeen osaan. Analyysien tarkoituksena on 

tarkastella noodituksen muutoksen vaikutusta suojarakennuksen sisäisiin virtauksiin sekä alku-

paineistumiseen. Lisäksi tutkitaan höyryvuodon sijainnin vaikutusta suojarakennuksen olosuh-

teisiin verrattuna symmetriseen tapaukseen. 

6.4.1 Lähtötilanne ja eteneminen 

Epäsymmetrisessä tapauksessa forced feed -komponentit on kytketty eri suojarakennusnoodiin 

siten, että vuoto sijaitsee höyrystintilan toisella laidalla. Tällöin vuoto sijaitsee lähempänä 

toista, tässä tapauksessa vasenta, jäälauhdutinpuoliskoa ja suurin osa höyrystä virtaa tähän jää-

lauhdutinpuoliskoon. Lähtöoletukset höyrystimen erotusventtiilien sekä pääkiertopumpun 

osalta ovat samat kuin symmetrisessä SLB100-tapauksessa. 

 

Koko laitoksen mallilla lasketuissa analyyseissä epäsymmetrinen vuototapaus etenee laitoksen 

käyttäytymisen kannalta hyvin samankaltaisesti, lukuun ottamatta ajallisia eroja vuotavan höy-
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rystimen erotuksessa. Erillismallilla lasketuissa analyyseissä syötettävän höyryn ja veden ar-

voille on kuitenkin käytetty samoja lähtöarvoja kuin symmetrisessä SLB100-tapauksessa, jotka 

on esitetty kuvissa 10-13, jolloin ajalliset muutokset vuodon massavirroissa höyrystintilaan 

ovat molemmissa erillismallilla lasketuissa analyyseissä samanlaiset. 

6.4.2 Tulokset 

Erillismallilla lasketuissa analyyseissä suojarakennuksen ylätilan paine nousee n. 1,2 bar:in. 

Kun paine ylittää 1,18 bar, suojarakennuksen ruiskutus käynnistyy. Paine tippuu alussa saavu-

tetun huipun jälkeen hieman vuodon pienentyessä. Paine alkaa kuitenkin jälleen nousta hitaasti 

johtuen ylätilaan ruiskutettavasta lämpimästä vedestä. Ylätilan maksimipaine 1,22 bar saavute-

taan n. 270 s kuluttua alkutapahtumasta, minkä jälkeen vuoto höyrystintilaan loppuu lähes ko-

konaan ja ylätilan paine alkaa hitaasti laskea. Ylätilan paineet ovat lähes yhtä suuret sekä muo-

katulla että alkuperäisellä mallilla. Ylätilan paineet on esitetty kuvassa 21. 

 

 

Kuva 21. Ylätilan paine. 

 

Myös epäsymmetrisen tapauksen analyysissä ylätilaan virrannut kaasumassavirta on kummal-

lakin mallilla analysoituna samansuuruinen. Virtaukset ylätilaan on esitetty kuvissa 22 ja 23. 

Analyysin alussa kaasuvirtauksessa tapahtuu suuri piikki, minkä jälkeen virtaus ylätilaan lop-

puu lähes kokonaan kuten symmetrisenkin tapauksen analyysissä.  
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Kuva 22.Ylätilaan vasemman jäälauhdutinpuoliskon ylätason kautta virtaava kaasumassavirta. 

 

 

Kuva 23. Ylätilaan oikean jäälauhdutinpuoliskon ylätason kautta virtaava kaasumassavirta. 

 

Ylätilaan virranneet kaasumassavirrat skaalattuna analyysin ensimmäisten sekuntien ajalle on 

esitetty kuvissa 24 ja 25. Myös epäsymmetrisen vuodon tapauksessa muokatulla mallilla yläti-
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laan virtaava kaasumassavirta on suurempi kummankin jäälauhdutinpuoliskon kautta ensim-

mäisten sekuntien aikana. Virtausmäärissä ei kuitenkaan ole niin suuria eroja, että niillä olisi 

merkittävää vaikutusta suojarakennuksen olosuhteisiin. 

 

 

Kuva 24. Kaasuvirtaus ylätilaan vasemman jäälauhdutinpuoliskon kautta analyysin alussa. 

 

 

Kuva 25. Kaasuvirtaus ylätilaan oikean jäälauhdutinpuoliskon kautta analyysin alussa. 
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Jään sulaminen analyysin aikana on esitetty kuvassa 26. Myös tässä tapauksessa jäätä sulaa 

alkuperäisellä mallilla hieman enemmän kuin muokatulla mallilla, mutta jään määrissä ei ole 

suuria eroja mallien välillä. Epäsymmetrisessä tapauksessa höyryvuoto sijaitsee höyrystintilan 

vasemmalla laidalla, jolloin suurempi osa höyrystintilaan vapautuvasta höyrystä virtaa vasem-

paan jäälauhdutinpuoliskoon. Tästä johtuen vasemmasta puoliskosta sulaa enemmän jäätä kuin 

oikeasta. 

 

 

Kuva 26. Jään määrä jäälauhduttimessa. 

 

Epäsymmetrisessä tapauksessa vuoto Apros-mallissa sijaitsee lähempänä höyrystintilan lattia-

noodia kuin symmetrisessä tapauksessa. Tästä johtuen myös lattianoodit täyttyvät höyryllä ja 

noodien sisältämät lauhtumattomat kaasut virtaavat ylätilaan, mikä lisää ylätilan alkupaineistu-

mista ja siten johtaa ruiskutuksen käynnistymiseen. Höyrystintilan lattianoodien höyrypitoisuu-

det on esitetty kuvassa 27, josta nähdään, että höyrypitoisuuksissa ei alkuperäisen ja muokatun 

mallin välillä ole juurikaan eroja. 
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Kuva 27. Alatilan lattian höyrypitoisuus. 

6.5 Höyrylinjan 10%:n vuoto (SLB10) 

SLB10-tapauksessa höyrystintilassa sijaitsevaan höyryputkeen oletetaan alkutapahtumana syn-

tyvän vuoto, jonka koko vastaa 10 %:a höyryputken poikkipinta-alasta. Analyysien tarkoituk-

sena on tutkia jäälauhduttimen jään sulamisesta johtuvan virtauspinta-alojen muutoksen huo-

mioon ottamisen vaikutuksia jään sulamisnopeuteen sekä jäälauhduttimen sisäisiin virtausmää-

riin. Lisäksi tarkastellaan muutosten vaikutuksia suojarakennukseen syntyvän kiertovirtauksen 

voimakkuuteen ja suojarakennuksen kaasujen sekoittumiseen olettamalla vuodon jatkuvan to-

dellista tapausta pidempään. 

6.5.1 Lähtötilanne ja eteneminen 

Koko laitoksen mallilla on laskettu 40 min kestävät analyysit, joissa höyryvuoto syntyy epä-

symmetrisesti höyrystintilan toiselle laidalle. Höyryvuodon seurauksena vuotavan höyrystimen 

paine alkaa laskea hitaasti ja samoin vuotomassavirta höyrystintilaan. Noin 11,6 minuutin ku-

luttua alkutapahtumasta höyrytukin paine on laskenut niin alas, että syöttövesilinjojen eristys-

venttiilit ja höyrylinjojen eristysventtiilit, lukuun ottamatta vuotavaa höyrystintä, sulkeutuvat. 

Myös hätäsyöttöveden erotus käynnistyy pian tämän jälkeen. Seurauksena vuotomassavirta 

höyrystintilaan alkaa vähentyä nopeammin, kunnes höyrystin on tyhjä ja vuoto höyrystintilaan 

lakkaa. (Hongisto 2018, 14-16.) 
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SLB10-analyysissä höyrystintilan vasenta laitaa kuvaavaan noodiin syötetään forced feed -

komponenteilla sekä höyryä että vettä. Syötettävän höyryn arvot on määritetty laitoksen koko-

naismallilla laskettujen SLB10-analyysien perusteella. Erillismallilla laskettujen analyysien 

tarkoituksena on kuitenkin tutkia jään sulamista jäälauhduttimessa sekä virtausmäärien muu-

toksia suojarakennuksessa ja siksi analyysin kesto on pidempi, 2,5 h. Tästä johtuen myös syö-

tettävän höyryn määrää on muokattu siten, että kun höyryn massavirta on laskenut arvoon 

30 kg/s, syötettävän höyryn massavirta jätetään vakioksi analyysin loppuun asti. Vuotavan höy-

ryn massavirrat ja ominaisentalpiat on esitetty kuvassa 28 ja veden massavirrat ja lämpötilat 

kuvassa 29. 

 

 

Kuva 28. Höyrystintilaan vuotavan höyryn massavirta ja ominaisentalpia. 
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Kuva 29. Höyrystintilaan vuotavan veden massavirta ja lämpötila. 

 

Kun toisen jäälauhduttimen kaikki jää on sulanut, pakotetaan molempien jäälauhdutinpuolis-

kojen kaikki ovet auki, jolloin suojarakennukseen syntyy kiertovirtaus höyrystintilasta tyhjän 

jäälauhdutinpuoliskon kautta ylätilaan ja ylätilasta täyden jäälauhdutinpuoliskon kautta takaisin 

höyrystintilaan. Suojarakennuksen ylätilan ruiskutuksen käynnistyminen on estetty erillismal-

lilla tehdyissä analyyseissä, jotta sen käynnistyminen ei vaikuttaisi suojarakennuksen olosuh-

teisiin ja kiertovirtauksen syntymiseen. 

6.5.2 Tulokset 

Jäälauhduttimen virtauspinta-alojen kasvaminen jään sulaessa aiheuttaa virtausmäärien kasva-

misen. Kuvassa 30 on esitetty esimerkki jäälauhdutinta kuvaavien noodien välisten virtausten 

eroista alkuperäisessä ja muokatussa mallissa. ICE LLO -noodi sijaitsee jäälauhdutinpuoliskon 

ala- ja takaosassa, ICE LUL taas jäälauhduttimen taka- ja keskiosassa ICE LLO -noodin ylä-

puolella. Jäälauhduttimien ovien pakkoavauksen jälkeen virtausmäärät virtausteissä kasvavat 

huomattavasti. Alkuperäisellä mallilla tämä tapahtuu n. 4000 s kuluttua analyysin alusta. Muo-

katulla mallilla ovet pakotetaan auki n. 3700 s kuluttua alkutapahtumasta, sillä virtausreittien 

muutoksista johtuen jäälauhduttimen vasen puolisko sulaa nopeammin kuin alkuperäisellä mal-

lilla. Muokatulla mallilla erot ovat suurempia kuin alkuperäisellä mallilla, sillä virtauspinta-alat 
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jään sulamisen jälkeen ovat huomattavasti suurempia kuin alkuperäisen mallin virtauspinta-

alat, jotka kuvaavat tilannetta, jossa jäätä ei ole sulanut ollenkaan. 

 

 

Kuva 30. Esimerkki jäälauhduttimen sisäisen pystysuuntaisen virtaustien virtausmääristä. 

 

Kuvassa 30 on esitetty virtaukset jäälauhduttimen sisäisessä pystysuuntaisessa virtaustiessä jää-

lauhdutinpuoliskon takaosassa. Kuvassa 31 taas on esitetty virtaukset jäälauhduttimen sisäi-

sessä vaakasuuntaisessa virtaustiessä jäälauhdutinpuoliskon alaosassa. ICE LLI -noodi sijaitsee 

jäälauhdutinpuoliskon ala- ja etuosassa ICE LLO -noodin vieressä. Jäälauhduttimen ovien 

avaamisen jälkeen vaakasuuntaiset virtaukset eivät kasva juuri ollenkaan, kun taas muokatulla 

mallilla virtausmäärä lisääntyy huomattavasti. Muokatulla mallilla vaakasuuntaisten virtaustei-

den poikkipinta-ala kasvaa jään sulaessa paljon enemmän kuin pystysuuntaisissa virtausteissä 

ja siten virtausmäärät lisääntyvät. Alkuperäisellä mallilla suojarakennukseen syntyvä kiertovir-

taus taas aiheuttaa sen, että jäälauhduttimen sisällä suurin osa virtauksista tapahtuu pystysuun-

nassa. 
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Kuva 31. Esimerkki jäälauhduttimen sisäisen vaakasuuntaisen virtaustien virtausmääristä. 

 

Jäälauhduttimien ovet pakotetaan auki, kun toinen jäälauhdutinpuolisko on kokonaan sulanut. 

Jäälauhduttimien ovien aukaisemisen jälkeen suojarakennukseen muodostuu kiertovirtaus höy-

rystintilasta vasemman jäälauhduttimen kautta ylätilaan ja ylätilasta oikean jäälauhdutinpuolis-

kon kautta takaisin höyrystintilaan. Virtausten suuruudet jäälauhduttimen alaovien sekä 

yläovien ja niiden ohitusreittien kautta on esitetty kuvissa 32-35. Jäälauhduttimen virtauspinta-

alojen suureneminen jään sulaessa mahdollistaa mallissa jäälauhduttimen läpi kulkevien vir-

tausmäärien kasvun ja siten voimakkaamman kiertovirtauksen syntymisen suojarakennukseen. 
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Kuva 32. Kaasuvirtaus vasemman jäälauhdutinpuoliskon kautta. 

 

 

Kuva 33. Kaasuvirtaus oikean jäälauhdutinpuoliskon ylätason kautta. 
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Kuva 34. Kaasuvirtaus vasemman jäälauhdutinpuoliskon alaovien kautta. 

 

 

Kuva 35. Kaasuvirtaus oikean jäälauhdutinpuoliskon alaovien kautta. 

 

Muokatussa mallissa virtauspinta-alan muuttuminen aiheutti jäälauhduttimen sisäisten virtaus-

määrien kasvamisen, jolloin jää suli nopeammin. Sulaneen jään määrät vasemmassa ja oikeassa 

jäälauhdutinlohkossa sekä alkuperäisellä että muokatulla mallilla laskettuna on esitetty kuvassa 
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36. Höyrystintilassa vuoto sijaitsee vasemmassa laidassa, jolloin suurin osa höyrystä virtaa höy-

rystintilasta vasemmanpuoleiseen jäälauhdutinlohkoon, josta jää sulaa ensin. Muokatussa mal-

lissa vasemman puoliskon kaikki jää on sulanut, kun alkutapahtumasta on kulunut n. 3700 s ja 

alkuperäisellä mallilla jää on sulanut 4000 s:n kohdalla. Jäälauhduttimen ovien avaamisen jäl-

keen myös oikeanpuoleisen jäälauhduttimen jäät alkavat sulaa. Voimakkaamman kiertovirtauk-

sen ansiosta myös oikeanpuoleinen jäälauhdutinpuolisko sulaa nopeammin muokatussa mal-

lissa alkuperäiseen verrattuna. 

 

 

Kuva 36. Jään määrä jäälauhduttimessa. 

 

Kuvassa 37 on esimerkki jään sulamisesta vasemman jäälauhdutinpuoliskon ala- ja takaosassa 

sijaitsevassa ICE LLO -noodissa. Alkuperäisellä mallilla jäätä sulaa analyysin alussa noodissa 

nopeammin kuin muokatulla mallilla. Muokatulla mallilla analyysin edetessä jään sulaminen 

on kuitenkin nopeampaa ja noodin kaikki jää on sulanut nopeammin kuin alkuperäisellä mal-

lilla. Pienessä höyryvuodossa jäälauhdutinpuoliskon sisään muodostuu kiertovirtaus, jossa jää-

lauhduttimeen virtaavat kaasut kiertävät jäälauhduttimen etuosaa pitkin jäälauhduttimen ylä-

osaan ja jäälauhduttimen takaosan kautta takaisin jäälauhduttimen alaosaan. Virtauspinta-alo-

jen kasvaessa virtaus voimistuu ensin jäälauhduttimen etuosassa, jolloin kuvassa olevaan jää-

lauhduttimen alaosan takaosassa sijaitsevaan noodiin ei virtaa analyysin alkuvaiheessa yhtä pal-

jon höyryä, sillä kiertovirtaus on voimakkaampi ja höyryvirtaukset suuntautuvat enemmän 
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ylöspäin jäälauhduttimen etuosassa. Tällöin jäätä sulaa analyysin alussa hitaammin jääpedin 

ala- ja takaosassa muokatulla mallilla kuin alkuperäisellä. Voimakkaamman kiertovirtauksen 

ansiosta jää sulaa lopulta kuitenkin muokatulla mallilla nopeammin. 

 

 

Kuva 37. Esimerkki jään määristä jäälauhduttimen noodissa. 

 

Kuvassa 38 on esitetty vasemman jäälauhdutinpuoliskon ylä- ja etuosassa sijaitsevan ICE LUI 

-noodin jään määrät. Muokatulla mallilla noodin jäät sulavat nopeammin kuin alkuperäisellä 

mallilla. Tämä johtuu siitä, että analyysin alussa virtaukset voimistuvat jäälauhduttimen etu-

osassa virtauspinta-alojen kasvaessa.  

 



73 

 

 

Kuva 38. Esimerkki jään sulamisesta jäälauhduttimessa. 

 

Suojarakennuksen paine nousee hitaasti höyryvuodon seurauksena. Ylätilan paine on esitetty 

kuvassa 39. Muokatulla mallilla paineen nousu on hitaampaa kuin alkuperäisellä, sillä jään su-

laminen vuotoa lähempänä olevassa jäälauhdutinpuoliskossa on tehokkaampaa. Jäälauhdutti-

mien ovien aukaisemisen jälkeen paine nousee jonkin aikaa nopeammin, kunnes toinen jää-

lauhdutinpuolisko alkaa sulaa ja siten hidastaa paineen nousua. Muokatulla mallilla ylätilan 

paine pysyy alhaisempana kuin alkuperäisellä niin kauan kuin jäälauhduttimissa on jäätä jäl-

jellä. Muokatulla mallilla paine lähtee nousemaan nopeammin analyysin lopussa, kun kaikki 

jää on sulanut. Alkuperäisellä mallilla paineen nousu ei ole yhtä selkeää, sillä kaikki jää on 

sulanut vasta aivan analyysin loppuvaiheessa ja paineen nousu alkaa vasta tämän jälkeen. 



74 

 

 

Kuva 39. Ylätilan paine. 

 

Höyryvuodon synnyttyä höyrystintilaan, nousevat höyrystintilan lämpötilat nopeasti yli 

100 °C:en. Höyrystintilan vasenta laitaa kuvaavan noodin lämpötilat on esitetty kuvassa 40. 

Höyrystintilan vasemmalla laidalla, jossa höyryvuoto sijaitsee, lämpötilat nousevat korkeam-

miksi kuin muualla höyrystintilassa. Lämpötilat nousevat aivan analyysin alussa n. 158 °C:en 

minkä jälkeen laskevat jään alkaessa sulaa ja jäälauhduttimen viemäröinnin jäähdyttäessä höy-

rystintilaa. Kun vasemman lohkon jäät ovat sulaneet ja jäälauhduttimen ovet pakotetaan auki, 

lämpötila nousee hetkeksi taas n. 158 °C:en kunnes kiertovirtaus suojarakennuksessa alkaa. 
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Kuva 40. Lämpötilat höyrystintilan vasemmalla laidalla. 

 

Kuvassa 41 on esitetty lämpötilat höyrystintilan oikealla laidalla. Höyrystintilan oikealla lai-

dalla maksimilämpötila analyyseissä on alkuperäisellä mallilla n. 118 °C ja muokatulla mallilla 

n. 126 °C. Jäälauhduttimien ovien avaamisen jälkeen, kiertovirtauksen sekoittaessa suojaraken-

nuksen kaasutilavuuksia, lämpötilat tippuvat n. 50 °C:en minkä jälkeen alkavat taas hitaasti 

nousta. Muokatulla mallilla lämpötilat pysyvät hieman alhaisempina kuin alkuperäisellä mal-

lilla. Kun jäälauhduttimien kaikki jäät ovat sulaneet, alkavat höyrystintilan lämpötilat taas 

nousta nopeammin. 
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Kuva 41. Lämpötilat höyrystintilan oikealla laidalla. 

 

Kuvassa 42 on esitetty vasemman jäälauhdutinpuoliskon viemäröintiventtiilin massavirrat. 

Venttiilien kautta jäälauhduttimen lattialle kertynyt vesi ruiskuaa höyrystintilaan jäähdyttäen 

sen kaasutilavuutta. Analyysin alussa venttiilin massavirta on suurempi johtuen jään nopeam-

masta sulamisesta vasemmassa jäälauhdutinpuoliskossa. Sulamisen hidastuttua viemäröinti-

venttiilin massavirtakin pienenee ja pysyy melko tasaisena, kunnes jäälauhdutinpuoliskon jäät 

ovat sulaneet ja ruiskutusmassavirta höyrystintilaan lakkaa. 

 

Oikean jäälauhdutinpuoliskon viemäröintiventtiilin massavirrat on esitetty kuvassa 43. Viemä-

röintiventtiilin kautta höyrystintilaan ruiskuaa myös analyysin alussa hieman vettä, sillä höyry-

vuodon alettua jäälauhdutinpuoliskon ovet aukeavat hetkeksi ja osa jäästä sulaa. Tämän jälkeen 

massavirta lakkaa siihen asti, kun jäälauhduttimien ovet pakotetaan auki ja oikean jäälauhdu-

tinpuoliskon jäät alkavat sulaa. Ruiskutusmassavirta höyrystintilaan lakkaa, kun jäälauhdutin-

puoliskon kaikki jää on sulanut.  
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Kuva 42. Vasemman jäälauhdutinpuoliskon viemäröintiventtiilin massavirrat. 

 

 

Kuva 43. Oikean jäälauhdutinpuoliskon viemäröintiventtiilin massavirrat. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Höyryputken kaksipäinen giljotiinikatko suojarakennuksen höyrystintilassa analysoitiin sekä 

alkuperäisellä suojarakennuksen erillismallilla että mallilla, jossa höyrystintilan lattiaa kuvaava 

noodi jaettiin kolmeen osaan. Tapauksesta laskettiin kaksi variaatiota, joissa vuoto sijaitsi joko 

yhtä kaukana molemmista jäälauhdutinpuoliskoista tai höyrystintilan toisella laidalla. Kum-

massakaan tapauksessa noodituksen muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta suojarakennus-

mallin käyttäytymiseen sen paremmin suojarakennuksen paineistumisen kuin virtausmäärien 

kasvamisenkaan kannalta ja analysoitujen tapausten perusteella malli ei ole erityisen herkkä 

lattiatason noodituksen muutoksille. 

 

Höyrystintilan noodituksesta johtuen vuodon sijainnilla sen sijaan oli merkitystä kaasujen vir-

taamiseen höyrystintilasta ylätilaan sekä suojarakennuksen alkupaineistumiseen. Epäsymmet-

risessä vuototapauksessa myös höyrystintilan lattiatason lauhtumattomat kaasut virtaavat suo-

jarakennuksen ylätilaan, jolloin ylätilan paine nousi niin korkeaksi, että suojarakennuksen ruis-

kutus käynnistyi. Symmetrisessä vuototapauksessa höyrystintilan lattiatason noodit eivät odo-

tusten mukaisesti tyhjene täysin lauhtumattomista kaasuista ja siksi suojarakennuksen paine jää 

alemmas, eikä suojarakennuksen ruiskutus käynnistynyt. Noodituksen muutos sen sijaan ei vai-

kuttanut mallin käyttäytymiseen epäsymmetrisessäkään tapauksessa. 

 

Höyrylinjan vuototapaus, jossa vuodon koko oli 10 % höyrylinjan halkaisijasta analysoitiin 

sekä alkuperäisellä mallilla että mallilla, jossa jäälauhduttimen sisäisiä virtausreittejä kuvaavien 

virtausteiden poikkipinta-alat kasvoivat jään sulaessa. Virtauspinta-alojen kasvattaminen ai-

heutti sekä jäälauhduttimen sisäisten virtausten että suojarakennukseen muodostuvan kiertovir-

tauksen voimistumisen. Virtausten voimakkuudesta johtuen jään sulaminen oli muokatulla mal-

lilla tehokkaampaa ja paineen nousu ylätilassa ennen kaikkien jäiden sulamista hitaampaa kuin 

alkuperäisellä mallilla.  

 

Suojarakennuksen erillismalli on aikanaan tehty Apros-ohjelman versiolla, jossa noodin täytty-

minen vedellä ei ole ollut mahdollista, minkä takia höyrystintilan lattiatasoa kuvaava noodi on 

mallinnettu niin korkeaksi, ettei se missään onnettomuustilanteessa täyttyisi vedellä. Nykyi-

sessä Aproksen versiossa noodin täyttyminen on kuitenkin sallittu. Erillismallilla voitaisiinkin 

jatkossa tutkia, miten lattiatason noodin madaltaminen vaikuttaisi höyrystintilan tyhjenemiseen 
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lauhtumattomista kaasuista sekä olisiko noodituksen tihentämisellä tässä tapauksessa vaiku-

tusta symmetrisen vuototapauksen aiheuttamaan suojarakennuksen alkupaineistumiseen siten, 

että suojarakennuksen ruiskutuksen käynnistymispaine ylittyisi. 

 

Höyrystintilan noodituksen tihentämisellä yhdistettynä lattiatason noodien madaltamiseen voi 

olla vaikutuksia myös noodeihin liitettyjen vesialtaiden lämpötiloihin. Tällä voi olla merkitystä 

esimerkiksi LOCA-tapauksissa, joissa höyrystintilan lattialle kertyvä vesi on kuumempaa lä-

hellä vuotoa kuin muualla höyrystintilassa. Jos suojarakennuksen ruiskutus käynnistyy vasta, 

kun hätäjäähdytyssäiliö on tyhjentynyt ja vettä aletaan kierrättämään höyrystintilan sumpista, 

voivat ruiskutusvettä jäähdyttävän välijäähdytyspiirin lämpötilat nousta aiemmin analysoitua 

korkeammaksi, mikäli ruiskutusvettä imetään vain vuodon lähellä olevasta sumpista, jossa läm-

pötila on kaikkein korkein. Tihennetyn noodituksen avulla voitaisiin tutkia, miten erilaiset ve-

sialtaiden lämpötilat vaikuttaisivat ruiskutusvettä jäähdyttävän välijäähdytyspiirin lämpötiloi-

hin. 

 

Mallimuutosten vaikutuksia höyrystintilan ja sen lattialle kertyvän veden lämpötiloihin voitai-

siin lisäksi tutkia yhdistämällä jäälauhduttimen virtauspinta-alan muuttuminen jään sulaessa 

sekä höyrystintilan tiheämpi ja matalampi lattiatason nooditus. Virtauspinta-alojen kasvaessa 

jäälauhduttimen jäät sulavat nopeammin suojarakennuksen sisäisten virtausten kasvaessa. Eril-

lismallilla voitaisiin tutkia, millainen vaikutus jään nopeammalla sulamisella olisi höyrystinti-

lan kaasutilavuuden ja eri puolille höyrystintilaa kertyvän veden lämpötiloihin verrattuna ny-

kyiseen malliin, jossa jäälauhduttimen virtauspinta-alat eivät muutu ja jää sulaa hitaammin. 
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8 YHTEENVETO 

Ydinvoimalaitoksen suojarakennus on tärkeässä osassa radioaktiivisten päästöjen leviämisen 

estämisessä ympäristöön. Siksi onkin tärkeää, että suojarakennus kestää onnettomuuksien ai-

kaiset kuormat ja säilyy tiiviinä. Onnettomuuksien aikaista tietoa suojarakennuksen käyttäyty-

misestä ei kuitenkaan ole juurikaan saatavilla ja suojarakennuksen olosuhteiden ennustamiseen 

käytetäänkin koelaitoksilla tehtyjä testejä sekä laskentakoodeilla simuloituja onnettomuusana-

lyysejä. Diplomityön tavoitteena oli tarkastella haasteita suojarakennuksen ilmiöiden mallinta-

misessa sekä selvittää noodituksen ja virtauslaskennan vaikutuksia Loviisan ydinvoimalaitok-

sen suojarakennuksen Apros-mallin laskentaan. 

 

Suojarakennuksen olosuhteiden mallintamiseen käytetään yleisesti lumped-parameter tyyppisiä 

koodeja, joiden etuna ovat nopea laskenta-aika sekä mahdollisuus mallintaa lähes kaikki suo-

jarakennuksessa esiintyvät ilmiöt. Jotta tämä olisi mahdollista, on koodien laskentaa yksinker-

taistettu muun muassa korrelaatioiden ja keskiarvosuureiden käytöllä sekä jättämällä liikemää-

rän konvektion laskenta huomioimatta. Yksinkertaistukset kuitenkin tuottavat haasteita koodin 

käytölle eikä esimerkiksi suojarakennuksen ruiskutuksen tai vastakkaissuuntaisten virtausten 

vaikutuksia huomioida liikemääräyhtälöissä. Jotta näiden ilmiöiden vaikutukset suojaraken-

nuksen virtausten laskentaan voitaisiin huomioida, tulisi niille lisätä omat korrelaationsa koo-

deihin. Mallien rakentamisessa korostuu käyttäjän kokemus esimerkiksi oikeanlaisen noodi-

jaon muodostamisessa tai virtausvastusten määrittämisessä. Koodien kehittäjien ja käyttäjien 

toimesta noodituksen laatimiselle sekä virtausvastusten arvojen valinnalle tulisikin laatia suo-

situksia, jotta laskentatuloksiin käyttäjästä riippuvia vaikutuksia saataisiin vähennettyä. 

 

Suojarakennuksen mallinnusta tutkittiin Loviisan voimalaitokselle laaditun Apros-suojaraken-

nusmallin avulla. Ensin alkuperäistä mallia muokattiin siten, että suojarakennuksen höyrystin-

tilaa kuvaavaa nooditusta tihennettiin. Mallimuutoksen vaikutuksia tarkasteltiin simuloimalla 

kaksi suurta höyrylinjan katkotapausta. Tapauksissa tarkasteltiin myös vuodon sijainnin vaiku-

tus suojarakennuksen olosuhteisiin syöttämällä tapauksissa höyryä eri suojarakennusnoodeihin. 

Toinen malliin tehty muutos oli jäälauhduttimen virtausteiden poikkipinta-alojen kasvattami-

nen jään sulamisen seurauksena. Pinta-alojen kasvamisen vaikutuksia suojarakennuksen sisäi-

siin virtauksiin tutkittiin laskemalla pieni höyrylinjan vuototapaus. Mallimuutosten vaikutukset 

laskentatuloksiin todettiin vertailemalla alkuperäisen ja muokatun mallin tuloksia keskenään. 
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Nooditusta tihentämällä ei saatu aikaan tavoiteltua vuodon sijainnista riippumatonta höyrystin-

tilan lattiatasoa kuvaavien noodien tyhjenemistä lauhtumattomista kaasuista eikä siten malli-

muutoksella ollut vaikutusta suojarakennuksen paineen nousuun höyryputken katkotapauk-

sissa. Toisaalta analyysit osoittavat, että nykyinen malli ei ole erityisen herkkä muutoksille. 

Jäälauhduttimen virtauspinta-alojen muuttaminen jään sulaessa lisäsi sekä jäälauhduttimen si-

säisten virtausten että suojarakennukseen syntyvän kiertovirtauksen voimakkuutta. Tästä joh-

tuen muokatulla mallilla simuloidut suojarakennuksen paineet pysyivät kaiken jään sulamiseen 

asti alhaisempina kuin alkuperäisellä mallilla simuloituna. 
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