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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

A

taajuuskerroin

[1/s]

Co

koboltti

[-]

D

absorboitunut annos

[Gy,Rad]

k

Boltzmannin vakio

[eV/K]

m

massa

[g]

R

haurastumisnopeus

[1/s]

T

lämpötila

[ºC,K]

t

aika

[h,a]

annosnopeus

[Gy/h,Rad/h]

aktivaatioenergia

[eV]

kreikkalaiset

φ

lyhenteet

AECL

Atomic Energy of Canada Limited

BNL

Brookhaven National Laboratory

BR

Butyl Rubber

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

CM

Condition Monitoring

CSPE

Chlorosulphonated Polyethylene

DBA

Design Basis Accident

DBE

Design Basis Event

EDF

Électricité De France

EPDM

Ethylene Propylene Diene Monomer

EPR

Ethylene Propylene Rubber

EPRI

Electric Power Research Insitute
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EVA

Ethylene Vinyl Acetate

ETFE

Ethylene Tetrafluoroethylene

FTIR

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

IAEA

International Atomic Energy Agency

IEC

International Electrotechnical Commission

I&C

Instrumentation & Control

LOCA

Loss Of Coolant Accident

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

OIT

Oxidation Induction Time

OITP

Oxidation Induction Temperature

PEEK

Polyether Ether Ketone

PETP

Polyethylene Terephthalate

PPO

Polyphenylene Oxide

PVC

Polyvinyl Chloride

SiR

Silicone Rubber

TGA

Thermogravimetric Analysis

VTT

Valtion Teknillinen Tutkimuslaitos

XLPE

Cross-Linked Polyethylene

XLPO

Cross-Linked Polyolefin

XPE

Cross-Linked Polyethylene
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1 JOHDANTO

Ydinvoimaloiden hallinta- ja suojausjärjestelmien toiminta toteutetaan tehonsiirron ja
sähkösignaalien avulla, jotka kulkevat sähkökaapeleita pitkin. Kaapelityypeistä tärkeimmät
ovat virta-, ohjaus- ja instrumentointikaapelit. Laitoksen suorituskyvyn optimoimisen
kannalta on hyvin tärkeää kaapelien haurastumisilmiöiden ymmärtäminen ja seuranta.
(Allen, ym. 2001, 1)

Osa ydinvoimalassa käytettävistä sähkökaapeleista sijaitsee ympäristössä, jonka lämpötila
on normaalia huonelämpötilaa korkeampi ja jossa esiintyy säteilyä. Lisäksi osan
kaapeleista tulee toimia myös suunnittelun perusteena olevissa onnettomuuksissa (DBA).
Kaapeleiden ikääntymiseen vaikuttavat niiden ympäristöolosuhteiden lisäksi useat tekijät
kuten eristemateriaali,

rakenne

ja

muut

käytettävät

täyte-

ja

stabilointiaineet.

Haurastumista aiheuttavia tekijöitä tarkastellessa tulee ottaa huomioon kyseisten tekijöiden
vaikutusaika, määrä sekä intensiteetti. Kaapeleiden ikääntymistä tarkasteltaessa tulee
erityisesti kiinnittää huomiota eristemateriaalien haurastumiseen. Eristemateriaalin
haurastumiseen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat lämpö, säteily ja kosteus; tässä työssä
keskitytään tarkastelemaan lämmön ja säteilyn ja erityisesti niiden aiheuttamaa
yhteisvaikutusta materiaaleihin. Kaapeleiden eriste- ja vaippamateriaalien ikääntymisen
seuranta on tärkeää, koska vanhentuessaan kaapelit voivat kovettua ja kuivua, jolloin nämä
materiaalit murtuvat helpommin.

Tällöin kosteus pystyy tunkeutumaan kaapelin

rakenteisiin josta voi seurata johteen korroosio ja oikosulku.

Tässä työssä käydään lyhyesti läpi sähkökaapeleiden haurastumisilmiöt säteilyn ja lämmön
osalta, näiden yhteisvaikutus kaapelimateriaaleihin sekä yleisimpien ydinvoimalaitoksilla
käytettävien kaapeleiden ominaisuuksia. Ydinvoimalaitosten käyttölupia pidennettäessä on
todistettava, että laitoksella käytössä olevat sähkökaapelit ovat toimintakykyisiä uuden
käyttöiän loppuun asti myös onnettomuusolosuhteissa. Tässä raportissa käydään läpi
kaapeleiden kunnon tarkastamiseen ja arvioimiseen kehitettyjä tekniikoita sekä esitellään
maailmalla tehtyjä tutkimuksia kaapelimateriaalien haurastumisesta.
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2 HAURASTUMISILMIÖT

Polymeeripohjaisille

kaapelimateriaaleille

ikääntymistä

aiheuttavat

tärkeimmät

haurastumistekijät ovat: lämpötila, säteilyn annosnopeus ja säteilyannos, happi, kosteus,
mekaaninen stressi, otsoni ja kontaminoivat kemikaalit. Tässä työssä keskitytään kahden
ydinvoimalaitoksilla tärkeän haurastumistekijän, lämmön ja säteilyn yhteisvaikutuksen
tarkasteluun. Käyttöolosuhteissa nämä haurastumistekijät vaikuttavat yhdenaikaisesti,
jolloin niiden yhteinen vaikutus kaapeleiden haurastumiseen voi poiketa huomattavasti
yksilöllisistä vaikutuksista. Hapettuminen, joka voi tapahtua sekä lämmön, että säteilyn
avustamana, on hallitseva ikääntymismekanismi kaapeleissa käytettäville polymeereille.
Polymeerien haurastuessa todennäköisyys eristeen halkeilemisesta mekaanisen stressin
vaikutuksesta lisääntyy. Mekaanisen eheyden menetys on useimmiten syy sähköisen
eheyden menettämiseen. Johtimia suojaavien kerrosten haurastuessa mekaanisen
kosketuksen tai kosteuden jotimille pääsyn todennäköisyys lisääntyy. Ensisijaisesti
keskitytään siis tarkastelemaan kaapelien mekaanista kuntoa. (Burnay, ym. 1995, 10)

Ikääntyminen johtaa monella tapaa kaapelimateriaalien makroskooppisten ominaisuuksien
muutoksiin. Kaapelien vetolujuus heikkenee, mikä johtaa venymän pienenemiseen.
Varsinkin vaippamateriaalit usein kovettuvat ikääntyessään ja tulevat näin hauraammiksi.
Joillakin

materiaaleilla

on

havaittu

tiheyden

kasvavan.

Kaapeleiden

sähköiset

ominaisuudet voivat myös muuttua, esimerkiksi lämpöhäviö kaapelista voi lisääntyä.
Sähköisten ominaisuuksien muutokset ovat kuitenkin useimmilla kaapelityypeillä pieniä.
(IAEA 2000, 14,15)

Kaapelien haurastumisilmiöiden ymmärtäminen on tärkeää kaapelien eliniän hallinnan
kannalta. Tämä helpottaa ikääntymisenhallintaohjelman koordinointia sekä käytäntöjen ja
menettelyjen hallintaa. Tällöin voidaan ohjata resursseja paremmin ja osataan keskittyä
tarkastuksissa, monitoroinneissa ja arvioinneissa tärkeisiin kohteisiin. Jotta voitaisiin
ymmärtää kaapelien haurastumisilmiöitä, täytyy olla tietoa kaapelimateriaaleista ja näiden
materiaalien ominaisuuksista. Kaapelien toimintaolosuhteet, sekä normaalikäytössä että
suunnittelun perusteena olevissa (DBE) olosuhteissa myös mahdollisten säteilyarvoiltaan
korkeampien ”kuumien pisteiden” osalta täytyy tiedostaa. Lisäksi täytyy tietää vaikuttavat
merkittävimmät haurastumisilmiöt ja kunnon arvioimista varten sopivat kunnon osoittimet
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sekä kaapelien ikääntymisen arviointiin tarvittavat tiedot. On myös tärkeää ymmärtää
seuraukset kaapelien vikaantuessa. (IAEA 2000, 68)

2.1 Lämpöhaurastuminen
Kaapelimateriaalien lämpöhaurastumista voi aiheuttaa ympäristön yleinen korkea
lämpötila, erityiset paikalliset kuumat pisteet tai sähköinen lämpeneminen komponenteissa
kulkevan sähkövirran vaikutuksesta. Normaalia huonelämpötilaa korkeammat lämpötilat
aiheuttavat

jonkinasteista

haurastumista

useimmissa

orgaanisissa

materiaaleissa.

Lämpöhaurastumisen vaikutuksia voivat olla mm. materiaalien haurastuminen, halkeilu,
säröily,

värimuutokset,

sulaminen

ja

muutokset

mekaanisissa

ja

sähköisissä

ominaisuuksissa. Nämä muutokset voivat vaikuttaa kaapelin kykyyn suorittaa toiminto
johon kyseinen kaapeli on suunniteltu. (Gazdinski, ym. 1996, 94)

Lämpöenergia käynnistää polymeereissä erilaisia kemiallisia reaktioita ja aiheuttaa
molekyyleissä viritystiloja. Koska orgaanisissa materiaaleissa atomit ovat tyypillisesti
sitoutuneet toisiinsa kovalenttisin sidoksin, näiden sidosten vahingoittuminen voi aiheuttaa
kyseisiä viritystiloja. Kiinteissä polymeereissä voi muodostua vapaita radikaaleja, jotka
saavat aikaan muita kemiallisia reaktioita, joista yleisimpiä ovat ristisilloittuminen ja
molekyyliketjun katkeminen. Ristisilloittumisessa pitkät molekyyliketjut sitoutuvat
toisiinsa kovelenttisin sidoksin, joka aiheuttaa pehmeiden ja kumimaisten polymeerien
kovettumista sekä pienentää niiden venytettävyyttä. Molekyyliketjujen katketessa
materiaalin vetolujuus heikkenee. Polymeerien haurastuessa tapahtuu yleensä sekä
ristisilloittumista, että näiden ketjujen katkeamista pienimmiksi osiksi. (Gazdinski, ym.
1996, 94)

Kaapeleiden lämpöhaurastumisen vaikutukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan
altistusajan ja pääasiallisen fyysisen vaikuttajan mukaan: lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen.
Lyhytaikaiset vaikutukset aiheutuvat yleensä suhteellisen korkeista lämpötiloista ja voivat
tapahtua hyvin nopeasti. Pitkäaikaiset vaikutukset aiheutuvat pidemmän ajan kuluessa.
Termi ikääntyminen sopii siis paremmin käytettäväksi pitkäaikaisen lämpöhaurastumisen
yhteydessä. (Gazdinski, ym. 1996, 95)
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2.1.1 Lyhytikäinen lämpöhaurastuminen

Orgaanisten materiaalien altistuminen normaaliin käyttölämpötilaan verrattuna suhteellisen
korkeisiin lämpötiloihin voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä ja kemiallisia reaktioita ja
haurastumista kuin alhaisemmassa lämpötilassa tapahtuva ikääntyminen. Esimerkiksi
kestomuovien altistus korkeille lämpötiloille voi aiheuttaa viskositeetin heikentymistä tai
sulamista, jolloin materiaalin muoto voi muuttua mekaanisen rasituksen vaikutuksesta.
Näillä reaktioilla voi olla vaikutusta materiaalin mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
ja johtaa kaapelin toimintakyvyttömyyteen. Joillain materiaaleilla korkealle lämpötilalle
altistuminen voi aiheuttaa materiaalin kiteytymistä joka johtaa huomattaviin ja
peruuttamattomiin

muutoksiin

materiaalin

fyysisissä

ominaisuuksissa

kuten

vetolujuudessa, puristuspainumassa, venyvyydessä, viskositeetissa kuin myös sähköisessä
suorituskyvyssä. (Gazdinski, ym. 1996, 95)

Eri materiaalien alttius lyhytikäisen lämpöhaurastumisen aiheuttamille muutoksille riippuu
monesta eri seikasta: materiaalityypistä, altistuslämpötilasta, altistuksen kestosta,
ympäristön muista ominaisuuksista (kosteus, happi yms.) sekä lämpötilan muutoksen
nopeudesta. Useimmille materiaaleille onkin vaikea määrittää kynnyslämpötilaa, joka
erottaa lyhyt- ja pitkäikäisen lämpöhaurastumisen toisistaan. Tämän vuoksi on usein
vaikeaa tai mahdotonta arvioida kuinka paljon lyhyt altistus korkealle lämpötilalle lyhentää
kaapelin käyttöikää. (Gazdinski, ym. 1996, 96)

Kaapelimateriaalin maksimi käyttölämpötilaa rajoittaa materiaalin kemiallinen stabiliteetti,
eli lämpötila alue, jossa tietyssä ajassa ei tapahdu kemiallisia muutoksia. Kyseinen
lämpötila voi olla materiaalin sulamispiste tai lasisiirtymäpiste. (V.Placek 2005, 526)
Lasisiirtymäpiste on kapea lämpötila-alue, jolla polymeerin ominaisuudet muuttuvat:
alhaisemmissa lämpötiloissa polymeerit ovat kovia, kun taas suuremmissa lämpötiloissa ne
ovat huomattavasti joustavampia. Tämän muutoksen voidaan tulkita johtuvan polymeerien
segmenttien liikkuvuuden kasvusta. (Keski-Rahkonen 2008, 19).

Kaapelin maksimikäyttölämpötilan määrittämisessä voidaan käyttää DSC-tekniikkaa
(differential scanning calorimeter), joka perustuu polymeerin lämpövuon mittaamiseen sitä
lämmitettäessä. Kuvassa x on esitetty XPE materiaalin lämpövuo lämpötilan funktiona
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DSC testauksessa. Kyseistä näytettä lämmitettiin 10 ºC/min hapellisessa ympäristössä.
Kuvaajasta voidaan nähdä, että kyseistä materiaalia ei tulisi altistaa yli 105 ºC:n
lämpötilaan, sillä tässä lämpötilassa materiaalissa tapahtuu muutoksia, jotka voidaan
havaita hetkellisenä pienempänä lämpövuona. (V.Placek 2005, 526)

Kuva 1. XPE materiaalin DSC-testi kuvaaja. (V.Placek 2005, 526)

Lämpötila, jossa kaapelimateriaalissa tapahtuu kemiallisia muutoksia ts. suurin
käyttölämpötila tai testauksessa käytettävä altistuslämpötila on riippuvainen materiaalista.
Ennen nopeutetun ikäännyttämisen suorittamista tulee selvittää kyseinen lämpötila
testattavalle materiaalille.

2.1.2 Pitkäikäinen lämpöhaurastuminen

Kaapelimateriaalien pitkäikäisen lämpöhaurastumisen aiheuttamia reaktioita on esitelty
kappaleen alussa, kohdassa 2.1. Orgaanisten materiaalien pitkäikäistä haurastumista
kuvaamaan on kehitetty useita menetelmiä, kaikkein yleisin on Arrheniuksen malli.
Kyseisessä mallissa haurastumisnopeus on verrannollinen lämpötilaan alla esitetyn yhtälön
muodossa:
=

missä

R = haurastumisnopeus

(

)

,

(1)
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A = taajuuskerroin, vakio arvioitavalle materiaalille
= Aktivaatioenergia [eV]
k = Boltzmannin vakio, 8,617∙10-5 eV/K
T = absoluuttinen lämpötila [K]

Aktivaatioenergialla kuvataan energiamäärää joka tarvitaan aiheuttamaan tietyn tyyppinen
endoterminen reaktio kyseisessä materiaalissa. Materiaaleilla, joilla aktivaatioenergia on
korkeampi, lämpöhaurastuminen tapahtuu hitaammin. (Gazdinski, ym. 1996, 96)

Arrheniuksen yhtälöllä voidaan määrittää haurastumisaika tietyssä lämpötilassa kun
tunnetaan

kyseinen

haurastumislämpötila

ja

jotain

toista

lämpötilaa

vastaava

haurastumisaika. Kyseinen yhtälö on muotoa:

/ (

=

missä

)

,

(2)

t1 = altistusaika lämpötilassa T1
t2 = altistusaika lämpötilassa T2

Kyseisen yhtälön mukaan materiaalin, jonka aktivaatioenergia on

, altistuminen

lämpötilalle T2 ajan t2, aiheuttaa samanlaisen haurastumisvaikutuksen kuin altistuminen
lämpötilalle T1 ajan t1. Kyseinen yhtälö on hyödyllinen sillä sen avulla voidaan arvioida
materiaalin

käyttöikää

tietyllä

lämpötilalla

sekä

pitkä-

ja

lyhytaikaisen

lämpöhaurastumisen välistä riippuvuutta. (Gazdinski, ym. 1996, 97)

Arrheniuksen yhtälöllä on kuitenkin useita rajoituksia. Reaktiot ja ikääntymismenetelmät
korkeilla lämpötiloilla ja käyttölämpötiloilla voivat olla erilaisia, aktivaatioenergia ei
välttämättä ole vakio vaan voi olla riippuvainen lämpötilasta. Jos lämpötila on korkeampi
kuin esimerkiksi lämpötila jossa materiaalissa tapahtuu kiteytymistä, ei yhtälö
todennäköisesti päde. Aktivaatioenergioiden arvot materiaaleille voivat olla puutteellisia,
niitä ei esimerkiksi välttämättä löydy erilaisille materiaaliyhdisteille. Lisäksi nopeutettu
ikäännyttäminen voi aiheuttaa kaapelimateriaaleille heterogeenisiä ikääntymisvaikutuksia.
Arrheniuksen yhtälöä voidaan käyttää muodostamaan yleinen korrelaatio lämpöaltistuksen
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ja haurastumisen välille, mutta tulokset eivät välttämättä vastaa pitkäikäistä altistusta
käyttölämpötilassa. (Gazdinski, ym. 1996, 97)

2.2 Säteilyhaurastuminen
Ionisoivan

säteilyn

läpäistessä orgaanisia polymeerimateriaaleja energiaa

siirtyy

molekyyleihin pääasiassa elektronien virittyessä korkeammalle energiatasolle. Elektronien
absorboima energia voi johtaa molekyylin siirtymiseen jännittyneeseen tilaan, kemiallisten
sidosten hajoamiseen tai atomien ionisoitumiseen. Näin syntyy epästabiileja radikaaleja.
Yksinkertaisin ja yleisin tapaus on vetyatomin vapautuminen, jolloin polymeeriketjuun jää
reaktiivinen kohta. Koska reaktiossa vapautuva energia on hyvin pieni verrattuna säteilyn
pääasialliseen energiaan, ei reaktio ole säteilytyypistä riippuvainen. Säteilyn aiheuttamien
radikaalien muutos pysyvämpiin muotoihin riippuu monista tekijöistä, kuten polymeerien
rakenteesta, käytetyistä lisä- ja täyteaineista, lämpötilasta, säteilyannoksesta yms. Tämän
takia myös säteilyn annosnopeudella on suuri merkitys koska useat reaktiot voivat olla
hyvin riippuvaisia myös ajasta. Polymeereissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ovatkin hyvin
monimutkaisia ja säteilyn vaikutuksesta voi syntyä useita erilaisia reaktiotuotteita. (Maier
ja Stolarz 1983, 8)

Kaapelimateriaaleihin

lisättävät

stabilointi-

ja

täyteaineet

parantavat

kaapelien

säteilynkestoa. Ne pysäyttävät rakennetta heikentävät ketjureaktiot ja neutralisoivat
reaktiivisia kohtia molekyyleissä. Ne saattavat kuitenkin vaikuttaa myös kaapelin
sähköisiin ominaisuuksiin, joten käytettävät materiaalit on valittava huolellisesti.
Ympäristössä olevat aineet voivat myös vaikuttaa huomattavasti kaapelien haurastumiseen,
yleisimmät haurastumista edistävät aineet ovat otsoni ja erilaiset typpioksidikaasut. Otsoni
voi aiheuttaa halkeamia kaapelin pintaan ja typpioksidit reagoivat radikaalien kanssa.
Näiden vaikutus itse kaapelin suojukseen ja eristeeseen voi olla hyvin pieni, mutta jos
halkeamia pääsee syntymään, voi se lisätä hapen avustamaa säteilyhaurastumista
polymeereissä. (Maier ja Stolarz 1983, 9)

CERN:n tutkijat H.Schönbacher ja A.Stolarz-Izycka ovat koonneet 1979 tekemäänsä
raporttiin kaapelien orgaanisten eriste- ja vaippamateriaalien säteilyhaurastumistestien
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tuloksia. Kyseisiä materiaaleja on säteilytetty ydinreaktorissa, jonka jälkeen mekaanisia
ominaisuuksia, kuten vetolujuus, murtovenymä ja kovuus on testattu sekä säteilytetyillä,
että säteilyttämättömillä näytteillä. Kuten olettaa saattaa, eri polymeeriluokkiin kuuluvilla
materiaaleilla säteilynkesto vaihtelee huomattavasti. Kuvassa 2 on esitetty säteilyn
vaikutukset PE-, PVC-, XLPE- ja EPR-materiaalien murtovenymään. Pystyakselilla on
normalisoitu murtovenymä ja vaaka-akselilla absorboitunut annos. Mitatut murtovenymän
arvot ovat kahdella rajatulla tummennetulla alueella säteilytyksen keston mukaan,
pitkäikäinen

(piste

tummennus,

vaaleampi)

ja

lyhytikäinen

(viivatummennus).

Pistetummennuksella merkityn pitkäaikaisen säteilytyksen mittapisteiden määrä on
merkitty yläreunassa olevalla asteikolla. Rajatut alueet myös havainnollistavat aluetta,
joilla mitatut arvot kyseisellä materiaalilla yleisesti sijaitsevat. Kuvasta voidaan havaita,
että nämä alueet ovat riippuvaisia absorboituneen annoksen lisäksi annosnopeudesta.
(Schönbacher ja Stolarz-Izycka 1979, 4,5).
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Kuva 2. Murtovenymän normalisoitu arvo absorboituneen annoksen ja annosnopeuden funktiona eri
kaapelimateriaaleille. (Maier ja Stolarz 1983, 4).

Kuvasta voidaan havaita, että murtovenymä ei riipu pelkästään absorboituneesta
annoksesta vaan myös annosnopeudesta. Pitkäikäisen ja lyhytikäisen säteilytyksen alueet
ovat osittain päällekkäin, mutta ero näiden välillä on kuitenkin havaittavissa. PE ja XLPE
materiaaleilla nämä erot on helpoimmin havaittavissa. Kokonaisannoksen ollessa 1 MGy ei
näillä testeillä EPR:lle kyseistä eroa pystytä selvästi havaitsemaan. Kuvaajasta voidaan
kuitenkin nähdä, että jos pitkäikäistä säteilytystä EPR materiaalille olisi jatkettu, olisi myös
sen osalta kyseiset käyrät eronneet toisistaan enemmän. Annoksen ja annosnopeuden
välille tuleekin tämän takia muodostaa korrelaatio, kun toteutetaan kiihdytettyä säteilytystä
kaapelien testausta varten. Kyseisissä testeissä tehtiin myös vastaavat mittaukset
vetolujuuden muutokselle, mutta kyseisessä testissä annosnopeuden vaikutus ei ollut yhtä
hyvin huomattavissa.

2.3 Lämmön ja säteilyn aiheuttama yhteishaurastuminen

Useamman stressitekijän yhdistelmät voivat aiheuttaa sähkökaapeleille synergistisiä
haurastumisvaikutuksia.

Kun

useampi

tekijä

vaikuttaa

samanaikaisesti

voi

haurastumisvaikutus materiaaleille olla hyvin erilainen kuin kahden tai useamman tekijän
erikseen aiheuttama vaikutus. Vaikka useimmilla materiaaleilla haurastumisvaikutukset
peräkkäisillä altistuksilla eri tekijöille ovat verrattavissa samanaikaisesti toteutettuun
altistukseen,

kaikille

haurastumisvaikutukset

materiaaleille
ovat

erilaiset

tämä

ei

molempien

välttämättä

päde.

stressitekijöiden

Tällöin

vaikuttaessa

samanaikaisesti kuin mitä ne olisivat tekijöiden erillisillä altistuksilla. Lämmöllä ja
säteilyllä on havaittu olevan tämänlaisia synergistisiä haurastumisvaikutuksia, jotka on
otettava huomioon testiasettelussa. (Gazdinski, ym. 1996, 4:60)

Polymeerien kemiallinen koostumus määrittää sen mahdolliset reaktiomekanismit.
Ympäristön olosuhteet yleensä määräävät mitkä näistä reaktioista tapahtuvat ja millä
nopeudella. Tämän vuoksi muutokset materiaaleissa ovat erilaisia, jos ne altistetaan
haurastumistekijöille samanaikaisesti tai peräkkäin. Näin ollen tulosten kannalta
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mahdollisuus samanaikaiseen altistukseen olisi kaikkein parasta.

Tämän toteutus ei

kuitenkaan ole aina mahdollista, koska se vaatii huomattavasti monimutkaisemman
testausjärjestelmän ja näin ollen on myös kalliimpaa. (Gazdinski, ym. 1996, 4:50)

Käytettäessä peräkkäistä haurastumistekijöille altistusta on havaittu, että altistamalla
kaapelit ensin säteilylle ja tämän jälkeen lämmölle saadaan materiaalille parhaiten
aiheutettua

samanaikaista säteilyn ja lämmön altistusta vastaavat vaikutukset.

Materiaaleilla, joilla suuria eroja esiintyy, on havaittu juuri tällä tavalla saatavan
vakavammat haurastumisvaikutukset kuin jos kaapeleita olisi ensin altistettu lämmölle ja
tämän jälkeen säteilylle. Altistamalla ensin säteilylle ja sen jälkeen lämmölle päästään siis
konservatiivisempaan tulokseen ja se vastaa paremmin yhdistettyjä haurastumisolosuhteita.
Yleisesti ottaen ympäristön lämpötila säteilytyksen aikana ei vaikuta huomattavasti
lopputulokseen, kunhan se ei ole liian korkea. Kuitenkin myös samalle materiaalille
tehdyillä testeillä on saatu erilaisia tuloksia; tähän voi vaikuttaa esimerkiksi
lämpöhaurastumisessa käytettävä lämpötila. Saatuja tuloksia on siis syytä tarkastella
kriittisesti ja käytettävän lämpötilan tulee kaikissa tapauksissa olla alle kyseisen
materiaalin korkeimman käyttölämpötilan, josta on aikaseimmin mainittu kappaleessa
2.1.1. (Gazdinski, ym. 1996, 4:52)

3 SÄHKÖKAAPELIT
Ydinvoimalayksikössä on useita kilometrejä erityyppisiä kaapeleita erilaisiin tarkoituksiin.
Yleisesti kaapelit voidaan jakaa jännitteen mukaan pien- ja suurjännitekaapeleihin, joiden
tehtävänä voi olla tehonsiirto, mittaus tai monitorointi. (IAEA 2000, 9)

Instrumentointi- ja ohjauskaapelit (I&C) ovat tärkeimmät tarkasteltavat kaapelityypit sillä
ne mahdollistavat tiedonsaannin ja laitteiden ohjauksen ja noin 80 %:a ydinvoimalaitoksen
kaapeleista kuuluvat näihin kahteen ryhmään. Nämä kaapelit ovat yleensä pienjännitteisiä.
I&C kaapelien pääkomponentit ovat johdin, eriste, suoja- ja ulkovaippa. Lisäksi joissain
kaapeleissa voi olla vaippakerros myös yksittäisen johtimen eristeen päällä. Kaapelit
voivat myös sisältää muita esimerkiksi täyteaineita tai ylimääräisiä suojakerroksia
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parantamaan sähköisiä tai mekaanisia ominaisuuksia sekä tulensuojaamiskykyä. (IAEA
2000, 11) Kuvassa 3 on esimerkki koaksiaalisen instrumentointikaapelin rakenteesta.

Kuva 3. Koaksiaalisen instrumentointikaapelin rakenne. (IAEA 2000, 10)

Kaapelien

ikääntymisen

hallinnassa

ongelmana

on,

että

periaatteessa

ainoa

huoltotoimenpide joka kaapeleille voidaan tehdä, on niiden uusiminen, kun huomattavaa
haurastumista on havaittu. Toisaalta jos havaitaan, että kaapelimateriaalit haurastuvat liian
nopeasti jossain sijainnissa, voidaan mahdollisesti siirtää kyseisiä kaapelireittejä, rakentaa
suojauksia tai harkita erityyppisten kaapelien käyttöä. (IAEA 2000, 70)

3.1 Kaapelimateriaalit
Sähkökaapeleiden ominaisuuksia määritettäessä tulee ottaa huomioon käytetyt materiaalit
sekä kaapelin rakenne. Oletuksena on, että korkeissa lämpötiloissa materiaalien
ominaisuudet vaikuttavat enemmän kaapelin toimintaan kuin rakenteelliset piirteet.
Eristeenä ja suojavaippana käytetyillä materiaaleilla on siis suurempi vaikutus kuin
esimerkiksi kaapelin sisältämien johdinten lukumäärällä tai sijoittelulla. (Keski-Rahkonen
2008, 12)

Sähkökaapeleissa käytettävät eriste- ja vaippamateriaalit ovat polymeerejä joihin on lisätty
tarvittavissa määrin erilaisia lisä- ja täyteaineita, jotta saavutetaan halutut mekaaniset ja
sähköiset ominaisuudet. Yleisimmin käytetyt eristemateriaalit ovat XLPE, EPR/EPDM ja
PVC. PVC on yleinen eristemateriaali vanhemmissa laitoksissa mutta sitä ei uudemmista
laitoksista juurikaan enää löydy. Useimmat muut eristemateriaalit ovat harvinaisempia ja
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niitä käytetään erikoisemmissa sovelluksissa. Esimerkiksi PEEK eristemateriaalia
käytetään korkean säteilytason ja lämpötilan alueilla. Uudemmissa laitoksissa on siirrytty
käyttämään halogeenittomia eristemateriaaleja, jotta mahdollisessa tulipalossa ei syntyisi
haitallisia yhdisteitä. (IAEA 2000, 11,12) Taulukossa 1 on esitetty polymeeristen
eristemateriaalien käyttökohteita ydinvoimalaitoksissa. Taulukosta selviää käytetäänkö
materiaalia kaapelien eristeessä, vaipassa vai molemmissa sekä käytetäänkö materiaalia
yleisesti vai pelkästään tietyissä kohteissa.
Taulukko 1. Polymeeristen kaapelimateriaalien käyttökohteita. (IAEA 2000, 12)

Sähkökaapeleiden vaihtaminen ydinvoimalaitoksella on haastavaa ja työlästä ja tämän
takia pyritäänkin varmistamaan kaapeleiden riittävä elinikä, jotta niitä olisi mahdollista
käyttää suunnitellun käyttöiän loppuun saakka. Kyseinen käyttöikä on yleensä n. 40 vuotta,
mutta Suomen laitoksilla käyttölupien jatkon ansiosta puhutaan yli 50 vuoden käyttöiästä.
Pelkästään laadunvarmistuksella ei pystytä perustelemaan kaapeleille näin pitkää
käyttöikää. Testejä varten tehdyillä keinotekoisilla kaapeleiden ikäännyttämisprosesseilla
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ei saada riittävän edustavia todisteita kaapeleiden toimintakyvystä. Tämän takia myös
erityiset kaapeleiden elinikä tutkimukset tulevat tarpeeseen joita voidaan tehdä
simuloimalla ja mallintamalla. (Faidy, Claude 2010)

3.1.1 EPR

EPR

eli

eteeni-propeenikumi

on

yksi

yleisimmistä

kaapeleissa

käytettävistä

eristemateriaaleista. Loviisassa käytössä olevissa Siemensin Sienopyr kaapeleissa EPR on
johtimen eristemateriaalina. Kyseessä on eteenin ja propeenin kumimainen ja amorfinen
tuote. Kyseisen materiaalin vetolujuutta ja jäykkyyttä voidaan parantaa vulkanoimalla.
Täyteaineena käytetään sekä inerttejä, että vahvistavia täyteaineita. Inerttejä täyteaineita on
esimerkiksi savi, joka ei paranna mekaanisia ominaisuuksia, mutta se on halpaa ja tekee
materiaalista helposti käsiteltävämmän ennen ristisilloittamisprosessia. EPR- kaapeleiden
täyteaineena käytetään yleisesti 40 - 50 % savea. Epätäydellisellä palamisella öljystä tai
kaasusta valmistettava hiilimusta on paras ja yleisimmin käytetty vahvistava täyteaine.
Kaapelien koostumus

vaikuttaa huomattavasti

niiden sähköisiin ominaisuuksiin;

hiilimustan osuus kaapeleiden eristeessä täytyy olla sopivissa rajoissa jotta vältytään
sähkövioilta. EPR- kaapelit sisältävät tyypillisesti useita prosenttiyksiköitä hiilimustaa.
(Keski-Rahkonen 2008, 13)

4 KAAPELEIDEN KELPOISTUSMENETELMÄT
Haurastuneiden kaapelien kunnon tarkastamista varten on kehitetty useita menetelmiä,
jotka voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: mekaaniset testit, sähköiset mittaukset sekä
fyysikaaliskemialliset testit. Mekaanisissa testeissä määritetään esimerkiksi materiaalin
murtovenymä, vetolujuus tai kimmokerroin. Mitattavia sähköisiä ominaisuuksia ovat
eristyskestävyys, eristyshäviö ja eristeen vastus. Kemiallisia testejä ovat FTIRspektroskopia, NMR-spektroskopia, tiheyden määritys ja hapettumisinduktioaika ja –
lämpötila mittaukset (OIT&OITP). (IAEA 2000, 20,21) Useimmiten testataan kuitenkin
kaapelien mekaanisia ominaisuuksia kuten vetolujuus, murtovenymä ja kovuus
(Schönbacher ja Stolarz-Izycka 1979, 7).
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Koska ydinvoimalaitoksissa on useita kilometrejä erityyppisiä sähkökaapeleita, ei kaikkien
näiden kaapelien ikääntymisen tarkastelu ole käytännöllistä, jos edes mahdollista. Tämän
vuoksi tulee tuntea laitoksen olosuhteet tarkkaan, jotta voidaan keskittyä tarkastelemaan
kaikkein suurimmassa rasituksessa olevia kaapeleita. Korkeammissa lämpötila- ja
säteilyolosuhteissa olevat kaapelit haurastuvat nopeimmin. Näistä suojarakennuksessa
sijaitsevista kaapeleista turvallisuustoimintoihin liittyviin kaapeleihin tulee kiinnittää
erityistä huomiota. (IAEA 2000, 35).

4.1 Näytteenotto ja laboratorioikäännyttäminen
Kaapeleiden pitkäaikaisen haurastumisen tutkimiseen on kehitetty useita erilaisia
menetelmiä. Menetelmiä joissa itse kaapeli (eristemateriaali) tarvitaan haurastumisen
selvittämistä varten, on olemassa kolme erilaista. Laitokseen voidaan asentaa ylimääräisiä
kaapelinäytteitä, jotka voidaan kerätä talteen halutun altistusajan jälkeen. Kaapeleita
uusittaessa voidaan ottaa näytteitä vanhoista kaapeleista testausta varten. Lisäksi voidaan
laboratoriossa kiihdytetysti ikäännyttää kaapeleita ja tämän jälkeen teettää niille testejä.
(Burnay, ym. 1995, 14)

4.1.1 Kaapelinäytteet

Kaapelinäytteiden etuna on, että ikääntyminen tapahtuu käyttöolosuhteissa, mutta
kaapeleita voidaan kuitenkin tarkastella ja poistaa testejä varten.

Valittaessa

sijoituspaikkaa

kaapelinäytteille

on

olennaista

tuntea

laitoksen

säteilyolosuhteet. Säteilytasojen valitussa paikassa tulisi olla korkeammat kuin todellisten
kaapelien reiteillä ja lämpötilan yleisen ympäröivän lämpötilan luokkaa. Kokemuksen
mukaan painevesireaktoreissa sopiva sijoituspaikka voisi olla paineastian ja höyrystimen
välissä olevassa kiertopiirissä. (Burnay, ym. 1995, 14)
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Kaapelinäytteitä varten tulee valita riittävän monentyyppisiä kaapeleita, jotta saadaan
kattava

edustus

laitoksella

käytettävistä

kaapeleista.

Kaapeleiden

määrää

ja

kokonaispituutta määritettäessä täytyy varmistaa, että kaapelien pituus riittää haluttuihin
testeihin. On siis kiinnitettävä huomiota siihen, millä aikaväleillä ja millaisia testejä
kaapeleille halutaan tehdä. Standardina murto- ja vetolujuustestejä varten pidetään
kolmenkymmenen senttimetrin näytettä, LOCA – testejä varten täytyy kaapelin pituuden
olla kahdesta kolmeen metriin. (Burnay, ym. 1995, 15)

Ennen kaapelinäytteiden testaamista täytyy määrittää kyseisen kaapelityypin murtolujuus
uudelle ikääntymättömälle kaapelille; kyseisiä arvoja käytetään vertailukohtana. Tehtävissä
testeissä on kolme osaa: ensin mitataan näytteen murtolujuus, sitten määritetään näytteen
DBE - kestävyys, testin päätteeksi murtolujuus mitataan uudelleen. Testaamisen
yksinkertaistamiseksi, jos ensimmäisessä vaiheessa mitattu murtolujuus on yli puolet
alkuperäisestä, ei tehdä täydellisiä testejä. Tällöin noin 30 senttimetrin pituinen kaapelin
pätkä altistetaan DBE - lämpötilaan, paineeseen ja kosteusolosuhteisiin. Täydelliset DBE testit, joissa mitataan samanaikaisesti sähköiset ominaisuudet, tehdään vain jos
murtolujuus on alle 50 % alkuperäisestä arvosta, koska kyseistä murtolujuuden arvoa on
yleisesti pidetty kaapelien toimintakunnon osoittavana raja-arvona. (Burnay, ym. 1995, 1516)

Koska kaapelinäytteet on asennettu korkeamman säteilytason alueelle kuin missä kaapelit
normaalisti sijaitsevat, täytyy tulos sovittaa ajan ja säteilyannoksen mukaan niin, että
saadaan vastaavat tulokset myös alemmassa annosnopeudessa olleille kaapeleille. Säteilyn
annosnopeuksissa ei ole kuitenkaan merkittävää eroa, nämä erot ovat lähinnä
prosentuaalisia,

ei

kertaluokkia.

Voidaan

siis

olettaa,

ettei

tässä

tapauksessa

annosnopeudella ole merkitystä vaan pelkästään kokonaisannoksella. (Burnay, ym. 1995,
16).

Alla olevassa kuvassa on esitetty näytteen ja todellisen kaapelin annoksen ja ajan ero
kaapelinäytteen suuremmasta säteilyannoksesta johtuen. Todellisilla kaapeleilla siis menee
pidempään saada yhtä suuri säteilyannos, jonka johdosta siis myös venymän
heikkenemiseen kuluu enemmän aikaa.
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Kuva 4. Kaapelinäytteiden aikamuutoksen määrittäminen. (Burnay, ym. 1995, 16)

Kuvailtu kaapelinäytteisiin perustuva kelpoistusmenetelmä sopii parhaiten uusille
käyttöönotettaville voimalaitoksilla, tällöin voidaan asentaa kaapelinäytteet jo ennen
laitoksen käyttöönottoa. Suositeltavaa olisi, että näytteet asennettaisiin viiden vuoden
sisällä laitoksen käyttöönotosta. Jos näytteitä asennetaan myöhemmin, tulisi kyseiset
näytteet

olla

ensin

keinotekoisesti

ikäännytettyjä

laboratorio-olosuhteissa.

Kaapelinäytteiden asentaminen on suhteellisen luotettava kelpoistusmenetelmä, sillä se
antaa tietoa juuri kyseisen laitoksen olosuhteiden vaikutuksesta kaapeleiden toimintaan.
(Burnay, ym. 1995, 17)

4.1.2 Näytteenotto käytössä olleista kaapeleista

Pidempään käytössä olleilla laitoksilla varteenotettavampi vaihtoehto kaapeleiden
kelpoistukseen on näytteenotto laitoksessa käytössä olleista kaapeleista. Tämän
menetelmän huomattavana haittana on, että joudutaan ottamaan pois käytöstä osa laitoksen
järjestelmiin kuuluvia kaapeleita ja näin ollen korvaamaan ne uusilla. Kaapeleiden
poistaminen voi lisäksi vahingoittaa mahdollisia viereisiä kaapeleita.

Otettaessa näytekappaleita käytössä olleista kaapeleista tulee tietää laitoksen säteily- ja
lämpötilaolosuhteet, aivan kuten asennettavien kaapelinäytteidenkin tapauksessa. Kun
omataan riittävä tuntemus säteilyolosuhteista, voidaan valita kaapelit alueelta, jossa ne ovat
saaneet keskimääräistä suuremman säteilyannoksen. Painevesilaitoksilla kyseeseen tulisi
jälleen primäärikiertopiirien välittömässä läheisyydessä olevat kaapelit. Jotta pystyttäisiin
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tulkitsemaan saatuja testituloksia oikein, tulee otettujen näytteiden sijainti merkitä hyvin.
Huomioon tulee myös ottaa, että laitoksella olleet kaapelit eivät usein ole homogeenisessä
säteilykentässä. Itse tehtävät testit ovat samanlaiset kuin edellä 4.1.2 on esitetty
kaapelinäytteille. (Burnay, ym. 1995, 18)

Käytössä olleista kaapeleista näytteiden ottaminen soveltuu kaapeleiden kelpoistukseen
vanhemmilla voimalaitoksilla paremmin kuin näytekappaleiden asentaminen, koska
laitoksen kaikki kaapelit ovat jo ikääntyneitä. Näytteitä voidaan ottaa mistä tahansa
kaapelityypeistä kunhan valitaan huolellisesti kaapelien sijainti niin, että otettavat näytteet
edustavat eniten säteilyannosta saaneita kaapelinosia. (Burnay, ym. 1995).

4.1.3 Kaapeleiden ikäännyttäminen laboratoriossa

Kyseisessä kelpoistusmenetelmässä pyritään laboratorio olosuhteissa ikäännyttämään
tarkasteltavat kaapelit vastaamaan ydinvoimalaitoksella käytön aikana ikääntyneiden
kaapeleiden

ominaisuuksia.

Kaapeleita

keinotekoisesti

ikäännytettäessä

käytetään

korkeampia lämpötiloja ja säteilyn annosnopeuksia kuin laitosolosuhteissa, jotta
saavutettaisiin nopeammin usean vuoden altistusta vastaava haurastumisaste. Jotta näillä
nopeutetuilla

ikäännyttämismenetelmillä

saavutettaisiin

samanlaisia

haurastumisvaikutuksia, täytyy varmistaa, että kaapeleissa tapahtuu samanlaisia reaktioita
kuin pitkään matalassa annosnopeudessa olleille kaapeleille, esimerkiksi homogeenistä
hapettumista. Säteilytettäessä käytettävät annosnopeudet tulee siis olla riittävän matalia.
Toisaalta tulee myös kiinnittää huomiota lämpötilaan; käytettäessä liian korkeaa lämpötilaa
tulokset voivat vaihdella huomattavasti eivätkä siis ole vertailukelpoisia. (Burnay, ym.
1995, 18,19)

Käytettäessä

nopeutettuja

ikäännyttämismenetelmiä

polymeerien

lämpö-

ja

säteilyhaurastumisen ennustamiseen on olemassa useita menetelmiä. Nopeutettua
lämpöhaurastumista tarkasteltaessa yleisin käytetty menetelmä on Arrheniuksen yhtälö,
joka kuvaa haurastumisnopeuden, käytettävän lämpötilan sekä altistuksen keston välistä
yhteyttä. Säteilyhaurastumisen ennustamiseen kaapelimateriaaleille on olemassa useita
menetelmiä, joita ei tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, lisää tietoa löytyy Burnay ym.
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kirjoittamasta raportista. Kaikki nämä menetelmät käyttävät hyväksi dataa murtovenymän
muutoksista ikääntymisajan funktiona nopeutetuissa testaus olosuhteissa, joissa altistetaan
kaapelit

korkeammille

annosnopeuksille

ja/tai

korkeammille

lämpötiloille

kuin

normaaleissa käyttö olosuhteissa. Kaikissa menetelmissä tulee huolehtia homogeenisistä
hapettumisolosuhteista tuloksia arvioitaessa. Tämän takia testien kesto on luokkaa
kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Ekstrapoloidessa saatuja tuloksia vastaamaan
todellista käyttöikää tulee todennäköisesti huomattavia virheitä, mutta kyseiset virheet
vähentyvät, kun testausohjelmaa jatketaan useamman vuoden ajan, jolloin voidaan
varmistaa saatua dataa. Suurin ero erilaisten menetelmien välillä on tarvittavan datan
määrä. Datan määrä vaikuttaa myös suoraan menetelmän kustannuksiin (Burnay, ym.
1995, 19,22)

4.1.4 Yhdistetyt kelpoistusmenetelmät

Edellä esitetyillä kelpoistusmenetelmillä on jokaisella omat hyötynsä ja ongelmansa. Mikä
menetelmä sopii parhaiten tietylle laitokselle, riippuu monista seikoista, kuten laitoksen
iästä, rakenteesta, tutkittavista kaapeleista jne. Tarvittaessa on myös mahdollista yhdistää
näitä eri menetelmiä haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Yleisimmät menetelmien
yhdistelmät ovat:


Kaapelinäytteiden tai käytössä olleiden kaapelien ikäännyttäminen laboratoriossa,
jotta testattavat näytteet olisivat vähintäänkin muita kaapeleita pidemmälle
haurastuneet.



Kaapelinäytteiden ikäännyttäminen laboratoriossa, jotta näytteitä voitaisiin asentaa
vanhempiin laitoksiin (> 5 vuotta käytössä olleet).



Kaapeleiden

kunnonvalvonnan

tulosten

käyttäminen

yhdessä

ennakoivien

laboratorio ikääntymisen tietojen kanssa, jotta saadaan korrelaatio haurastumisen
välille nopeutetussa ja laitosoloissa tapahtuneelle haurastumiselle. (Burnay, ym.
1995, 24)

Kuvassa 5 on esitetty joitain mahdollisia kelpoistustapojen yhdistelmiä. Laitoksella olleita
kaapeleita sekä kaapelinäytteitä voidaan tarvittaessa tarkastaa paikan päällä, jonka jälkeen
ne voidaan poistaa testejä varten, jos se alustavien tarkastusten perusteella on tarpeellista.
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Laboratorio-olosuhteissa

voidaan

vanhentaa

joko

täysin

uusia

kaapeleita

tai

kaapelinäytteitä, jotka voidaan sen jälkeen testata.

Kuva 5. Kelpoistustapojen yhdistelmiä. (Burnay, ym. 1995, 24)

4.2 Kunnonvalvonta

Vanhoilla laitoksilla, joissa ei ole saatavilla asennettuja kaapelinäytteitä, kunnonvalvonnan
keinoin tehtävä kaapelien testaaminen on kätevin tapa arvioida kaapelien toimintakykyä.
Kunnonvalvonnasssa on tarkoituksena selvittää haluttuja kunnonvalvonta parametreja,
kaapelien suorituskyvyn arvioimiseksi. Jotta kaapeleiden ikääntymistä voitaisiin valvoa
tehokkaasti, tarvitaan tietoa yhdestä tai useammasta fyysisen kunnon osoittimesta. (IAEA
2000, 45)

Jotta

kunnonvalvontatekniikka

olisi

käytännöllinen

asennettujen

kaapelien

tarkastelemisessa, tulee sen olla pintaa rikkomaton tai lähes pintaa rikkomaton.
Jälkimmäisessä tapauksessa tulee kyseeseen menetelmät joihin tarvitaan vain muutaman
milligramman mikronäytteitä materiaalista. Pintaa rikkomattomia menetelmiä käytettäessä
tulee

pystyä

todistamaan,

etteivät

tehtävät

testit

vaikuta

testattavan

kaapelin

toimintakykyyn pitkällä aikavälillä. Vaikka mikronäytteitä käyttävissä menetelmissä
otetaan kaapelista hyvin pieniä näytteitä testejä varten, on usein vaikea saada lupaa
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näytteenottoa varten, koska kaapeleille aiheutuu kuitenkin tästä fyysistä vahinkoa. (IAEA
2000, 45,47,48)

Tehtäessä mittauksia tai otettaessa näytteitä kaapeleista täytyy kiinnittää huomiota
suunnitteluun. Testattavat kaapelit täytyy määrittää ja selvittää niiden toiminta, jotta
tiedetään missä testejä voi tehdä. Ongelmaksi voi myös muodostua kaapelityyppien
tunnistaminen, joka voi osoittautua hankalaksi kaapelihyllyillä, joissa kulkee useita
erilaisia kaapeleita. Ennen testaamista täytyy selvittää kulkeeko kaapeleissa jännite.
Joissain tapauksissa täytyy kaapelit tehdä jännitteettömiksi, tai operaattorit eivät
mahdollisesti anna lupaa testaamiseen jos on mahdollista esimerkiksi että oikosulku
kaapeleissa voi vaikuttaa turvajärjestelmien toimintaan. Lisäksi kaapelit sijaitsevat usein
vaikeasti luokse päästävissä paikoissa ja testilaitteiston käyttö voi olla vaikeaa paikkojen
ahtauden takia. (IAEA 2000, 48)

Useita kunnonvalvontamenetelmiä on arvioitu viime vuosien aikana ja kehitystyö jatkuu
edelleen, mutta monia tekniikoita on myös jo käytössä ydinvoimalaitoksilla. Ongelmana
suurimmassa osassa menetelmistä on, että niillä saadaan vain tietoa kaapelimateriaalin
ikääntymisestä mittauskohdassa. Mittaamalla tietyin välein useammasta kohdasta kaapelia
saadaan jonkinlainen yleiskuva, mutta ei kuitenkaan pystytä tunnistamaan mahdollista
paikallista haurastumista. Useimmilla menetelmillä pystytään mittaamaan vain kaapelin
osia, joihin päästään käsiksi eli kaapelin vaippaa, kun taas eristettä voidaan mitata vain
liitoskohdista.

Taulukossa 2 on esitetty kunnonvalvontamenetelmien ja kaapelien testaamiseen
käytettävien tekniikoiden yleisiä ominaisuuksia. Ylimmällä vaakarivillä on lueteltuna eri
kunnonvalvontamenetelmiä.

Jokaiselle

kunnonvalvontamenetelmälle

on

lueteltuna

ominaisuuksia kuten: kaapelimateriaalin kunnonosoitin, haurastumiseen liittyvät fyysiskemialliset ominaisuudet, menetelmän soveltuvuus eri materiaaleille, näytekappaleen
tarve, tarkastusta varten tarvittavat laitteet, testauskohta, hyväksymiskriteerit, onko
menetelmällä saatavissa riittävästi tietoa kaapelin kunnosta verrattuna DBE olosuhteisiin
sekä onko kyseinen menetelmä todistettu toimivaksi. Jotkut kyseisistä menetelmistä
vaativat kaapelin poistamista testejä varten.
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Taulukko 2. Kunnonvalvontamenetelmien ja kaapelien testausmenetelmien ominaisuuksia (IAEA 2000, 50).

Seuraavissa kappaleissa on esitelty lyhyesti yleisimpiä kaapelien kunnonvalvonta ja
testausmenetelmiä.

4.2.1 Näkö- ja tuntohavaintoihin perustuvat tarkastukset
Kyseisillä menetelmillä ei saada mittaustuloksia, mutta näkö- ja tuntohavaintoihin
perustuvat tarkastukset voivat kuitenkin olla hyvin hyödyllisiä kaapelien ikääntymisen
hallintaohjelman osana. Osana normaaleja huoltotoimenpiteitä voidaan kyseisillä
tarkastuksilla huomata mahdolliset vakavat kaapelimateriaalien heikentymiset ja tunnistaa
haurastumisen vaikutukset, kuten materiaalin kovettuminen, halkeilu ja säröily. Jos
visuaalisin tarkastuksin havaitaan kaapelimateriaalien haurastumista, voidaan tehdä päätös
tarkemmista testeistä, joilla määritetään haurastumisen aste. (IAEA 2000, 49)

Monimutkaisempien tarkastusmenetelmien käyttöä rajoittaa usein niihin liittyvät
kustannukset. Kun testataan joitakin kaapeleita, voidaan niiden läheisyydessä oleville
kaapeleille tehdä visuaalisia ja tuntoon perustuvia tarkastuksia, jotka antavat lisätietoa
kyseisen alueen kaapeleiden yleisestä kunnosta. Näillä menetelmillä voidaan siis vahvistaa
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muiden tarkastusmenetelmien tuloksia ja saada laajempi käsitys kyseisen alueen kaapelien
kunnosta. (IAEA 2000, 51)

Visuaalisin tarkastuksin on mahdollista havaita kaapelimateriaalien haurastumista kun
omataan tieto materiaaleissa haurastumisen vaikutuksesta mahdollisesti tapahtuvista
muutoksista. Kaapelin vaipan värin muuttuminen on osoitin, että jotain on muuttunut
eristemateriaalin kemiallisessa rakenteessa tai koostumuksessa. Värimuutokset kuitenkin
vaihtelevat huomattavasti eri materiaalien välillä, joten sitä voidaan käyttää ainoastaan
alustavana haurastumisen osoittimena. Kaapelin vaipan tai eristeen säröily on merkki
materiaalien huomattavasta heikentymisestä. Joillakin materiaaleilla kaapelin vaipan läpi
voi tihkua öljyistä ainetta. Tämä viittaa jonkin lisäaineen vapautumiseen kaapelista ja näin
ollen kaapelin kunnon huomattavaan heikkenemiseen. Kaapelin turpoaminen voi olla
merkkinä siitä, että se on imenyt kosteutta, jonka vuoksi sen sähköiset ominaisuudet ovat
todennäköisesti heikentyneet. (IAEA 2000, 46)

Näiden visuaalisten osoittimien lisäksi voidaan tehdä tuntoon perustuvia tarkastuksia,
joissa kaapelia väännetään tai taivutetaan kevyesti ja pyritään havaitsemaan mahdollisia
värinmuutoksia, halkemia tai halkeamiseen viittavia ääniä taivutuskohdassa. Kaapelia ei
tule kuitenkaan taivuttaa enempää kuin sen sallittu taivutuskulma on. (IAEA 2000, 51)

4.2.2 Painumapalautuminen
Painumapalautumisella eli mittaamalla kaapelimateriaalin muodonmuutoksen palautumista
saadaan kaapelimateriaalin puristuslujuuskerroin selville. Saatava puristuslujuuskerroin
riippuu testiparametreistä: testissä käytettävän anturin nopeudesta, käytettävästä voimaalueesta ja joillakin materiaaleilla myös testilämpötilasta. Olettaen, että käytetään
standardoituja

testiparametrejä,

puristuslujuuskertoimilla

voidaan

hyvin

selvittää

useimpien kaapelimateriaalien ikääntymistä. Poikkeuksena on XLPE ja PVC, joilla
puristuslujuuskertoimet muuttuvat vasta kun materiaalit ovat pitkälle haurastuneet. (IAEA
2000, 51)

Menetelmällä on myös muita rajoituksia: kaapelikonstruktio voi vaikuttaa tuloksiin, jos
kaapelissa on johdinten välissä löysä rakenne tai eriste- ja vaippamateriaalien paksuus
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vaihtelee. Painumapalautuminen mittaa vain vaipan käyttäytymistä, joten tarvitaan
korrelaatio eristeen kuntoa arvioitaessa. Jotta haurastumisaste voidaan selvittää, tarvitaan
korrelaatio murtovenymän ja painumapalautumisen välille. Menetelmän hyötynä on, että
sitä voidaan helposti käyttää kaapelien sijaintipaikassa, se on nopea ja tulokset saadaan
reaaliaikaisesti paikan päällä. (IAEA 2000, 51)

4.2.3 Hapettumisenkäynnistymisaika ja –lämpötila

Hapettumisen käynnistymisajan ja lämpötilan mittaaminen perustuu pääosin materiaalissa
oleviin antioksidantteihin. Nämä mittausmenetelmät perustuvat materiaalin hapettumisen
käynnistymisen mittaamiseen joko vakio lämpötilassa (OIT) tai lämpötilan nousun aikana
(OITP). Kyseiset menetelmät kuvaavat hyvin joidenkin kaapelimateriaalien ikääntymisen
aiheuttamaa haurastumista, sillä kaapeleissa olevien antioksidanttien toimivuus riippuu
lämpötilasta. (IAEA 2000, 52)

Toistettavuuden vuoksi täytyy testaus suorittaa samalla standarisoidulla tavalla. On
otettava huomioon mm. näytteen koko ja muoto, hapen virtaama, testilämpötila (OIT) tai
lämpötilan nousunopeus (OITP). Ennen mittausten tekoa tulisi selvittää kyseisellä
materiaalille

sopivin

testilämpötila.

Tämän

lämpötilan

selvittämiseksi

tulisi

hapettumisenkäynnistymisajan tuloksia verrata murtovenymän arvoihin ja luoda näiden
välille korrelaatio. (IAEA 2000, 52)

Kyseisiä testausmenetelmiä käytettäessä tulee ottaa huomioon niiden rajoitukset.
Testattavien materiaalien tulee sisältää antioksidantteja, menetelmä ei sovellu hyvin PVC
materiaalille. Koska mikronäytteet testausta varten otetaan yleensä kaapelivaipan pinnasta,
eivät ne välttämättä edusta koko kaapelimateriaalia, jolloin korrelaation luominen vaippaja eristemateriaalin välille on vaikeaa. Kyseiset menetelmät myös vaativat korrelaation
murtovenymään tai johonkin muuhun kaapelin toimintaa kuvaavaan ominaisuuteen.
Menetelmien hyötyinä on, että on mikronäytteiden ottaminen kaapelista on mahdollista
paikan päällä ja menetelmä on lähes pintaa rikkomaton. (IAEA 2000, 52)
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4.3.4 Painon ja lämpötilan muutosten suhteeseen perustuva testausmenetelmä (TGA)

Kyseinen menetelmä perustuu näytteen painon muutoksen mittaamiseen kun näytettä
lämmitetään tasaisesti kasvavassa lämpötilassa. Materiaalin painon väheneminen johtuu
siinä olevista haihtuvista molekyyleistä ja menetelmä soveltuu parhaiten PVC
materiaaleille, jotka lämmitettäessä menettävät tasaisesti haihtumalla painoaan. (IAEA
2000, 53)

Testi tulisi toteuttaa tasaisesti nousevassa lämpötilassa ja tieyissä ilmanlaadussa, yleensä
käytetään puhdasta happea, mutta myös typpi soveltuu. Maksimilämpötila TGA testeissä
tarvitsee olla ainoastaan riittävän korkea, jotta saadaan selville käynnistymislämpötila.
TGA testaamisen rajoitukset ja hyödyt ovat samat kuin kappaleessa 4.3.3 on kuvattu OIT
testaukselle.

4.3.5 Murtovenymätestaus
IEC:n standardissa 544 on kuvattu menetelmiä ionisoivan säteilyn vaikutusten
arvioimiseen eristemateriaaleille. Kyseinen standardi suosittelee perustamaan testauksen
mekaanisiiin testeihin. Murtovenymätestejä on pidetty parhaiten kaapelimateriaalien
kuntoa kuvaavina. 50 prosentin absoluuttista venymää on pidetty käytännöllisenä ja
turvallisena kaapelin vikaantumisrajana. Kyseisen rajan käyttäminen perustuu siihen, että
jos kaapeli on kietoutunut itsensä ympäri, eristeelle aiheutuva venymä on 50 %
absoluuttisesta. Kokemus on osoittanut, että kaapelit, joiden eristeen ja vaipan jäljellä
oleva venymä on yli 50 % absoluuttisesta, pystyvät yhä täyttämään tarvittavat toiminnot
normaalikäyttöolosuhteissa. Tutkimuksissa on tosin havaittu, että joillain materiaaleilla,
erityisesti PVC:llä, venymän ollessa vielä suurempi kuin 50 % absoluuttisesta,
kaapelimateriaalit ovat haurastuneet huomattavasti eivätkä ole läpäisseet DBE testejä.
Toisaalta joillain materiaaleilla venymän ollessa enää muutamia prosentteja, ovat ne yhä
läpäisseet DBE testit. (IAEA 2000, 55)

Tutkimuksissa on tunnistettu, että 50 %:n absoluuttisen venymän käyttäminen rajana ei
välttämättä ole täysin edustava kuvaamaan materiaalien haurastumista. Materiaali, jolla
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alkuperäinen venymä on 500 % absoluuttisesta, on haurastuneempi kuin materiaali, jonka
alkuperäinen venymä on 100 % absoluuttisesta kun se saavuttaa kyseisen arvon. IEC:n
standardi 544 suositteleekin käytettäväksi 50 % alkuperäisestä venymästä raja-arvona
määritettäessä kaapelin vikaantumisrajaa. Tämän vuoksi tuleekin tarkastella saatavilla
olevia tietoja kyseistä materiaalista, jotta voidaan päättää käytetäänkö raja-arvona 50 %
absoluuttisesta vai suhteellisesta venymästä. (IAEA 2000, 55)

Murtovenymämittausten käyttämisessä materiaalien kelpoistukseen on useita hyviä puolia.
Vetotesteihin perustuvat murtovenymätestit ovat kansainvälisesti standardisoituja ja
murtovenymä on yleisesti hyvä kunnonosoitin. Murtovenymä vähenee asteittain
korreloiden

useimpien

polymeerimateriaalien

lämmön

ja

säteilyn

aiheuttamaan

haurastumiseen. Tämän vuoksi myös useimmille muille kunnonvalvontamenetelmille
luodaan

korrelaatio

jotta

saadaan

tulokset

vastaamaan

murtovenymän

arvoja.

Murtovenymämittauksilla on myös rajoituksia, testejä varten tarvitaan suhteellisen suuret
näytteet ja testattavat kaapelit tulee olla käytöstä poistettuja tai kaapelinäytteitä. Joillakin
materiaaleilla kuten XLPE, murtovenymä pysyy vakiona hyvin pitkään ja heikkenee
nopeasti alle raja-arvon. Venymämittauksia ei myöskään todennäköisesti pysty tekemään
komposiittimateriaaleille, joissa on kaksi erottamatonta kerrosta. (IAEA 2000, 55)

4.3.6 Eri materiaaleille suositeltavat testausmenetelmät

Kaikkein kehitetyimmistä kunnonvalvontamenetelmistä on olemassa riittävästi tietoa, jotta
voidaan tehdä alustavia suosituksia käytettävästä testimenetelmästä eri kaapelityypille.
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto näiden menetelmien sovellettavuudesta
yleisimmille kaapelimateriaaleille.
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Taulukko 3. Kunnonvalvontamenetelmien soveltuvuus eri kaapelityypeille (IAEA 2000, 57).

Useimmilla ydinvoimalaitoksissa käytössä olevilla kaapelien kunnonvalvontamenetelmillä
pystytään mittaamaan vain niitä kaapelin osia, joihin päästään suoraan käsiksi
mittauslaitteistolla,

tai

vaihtoehtoisesti

kaapeli

on

poistettava

käyttöpaikastaan.

Käytännössä kaapelien eristemateriaaleja voidaan siis mitata vain liitäntärasioista ja
liitoskohdista ellei korjaustekniikoita ole määritetty tai jos on mahdollista ottaa näytteitä
käytöstä poistetuista tai tarkoitusta varten asennetuista kaapeleista. Koska kaapelin
toimintakyky määrittyy lähinnä eristeen kunnon mukaan, on tärkeää määrittää löytyykö
vaippa- ja eristemateriaalien haurastumisten väliltä korrelaatio. Jos tämänlainen korrelaatio
on mahdollista määrittää voitaisiin sen avulla vaipan haurastumisen perusteella arvioida
eristeen haurastumista. (IAEA 2000, 57)

4.3 Kaapelien ikääntymisen mallintaminen
Ennustavalla kaapelien ikääntymisen mallintamisella voidaan tukea laboratoriossa tai
laitosolosuhteissa ikääntyneiden kaapelien testausta. Mallinnuksella on useita hyötyjä
kaapelien ikääntymisen arvioimisessa. Mallintamalla voidaan saada alustava arvio
kaapelien eliniästä suunnittelun perustana olevassa ympäristössä. Jos on olemassa riittävän
luotettavat mallinnusparametrit ja pitkän ajan tiedot tarkastelun kohteena olevasta
ympäristöstä voidaan mallintamisen avulla saada hyvä arvio kaapelien haurastumisesta.
Mallintamalla ydinvoimalaitoksen säteilyolosuhteita voidaan tunnistaa mahdolliset
ongelma-alueet, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota kaapelien ikääntymistä
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tarkastellessa. Useita mallintamistapoja on kehitetty viime vuosien aikana. (IAEA 2000,
62).

4.3.1 Analyyttiset menetelmät

Analyyttiset menetelmät perustuvat laboratoriossa kaapelinäytteitä ikäännyttämällä saatuun
dataan. Kyseisissä menetelmissä tulee ottaa huomioon säteilyn annosnopeus ja
materiaalien hapettuminen. Analyyttisia menetelmiä on erilaisia, toiset ovat yleispäteviä
kun taas toiset soveltuvat vain tietyille materiaalityypeille. (IAEA 2000, 62)

Analyyttiset

menetelmät

perustuvat

yleensä

haurastumisprosessin

kinetiikan

ymmärtämiseen. Useissa tapauksissa osittain empiirisellä lähestymistavalla, jossa
käytetään yksinkertaistavia oletuksia, saadaan hyödyllinen matemaattinen malli kaapelien
jäljellä olevan käyttöiän arviointiin laitosolosuhteissa. Nykyiset mallit eivät kuitenkaan ota
huomioon muita ympäristön olosuhteita kuten kosteutta, tärinää tai kemiallisia
epäpuhtauksia, jotka voivat myös vaikuttaa kaapelin käyttöikään. Tarkemmin tietoa
kyseistä menetelmistä löytyy esimerkiksi IEC:n standardeista, kuten IEC 1244-1&2.
(IAEA 2000, 62)

Uusissa laitoksissa tai uusien kaapelien asennuksen yhteydessä vanhoihin laitoksiin on
olemassa enemmän mallinnusmenetelmiä kuin vanhojen kaapelien tapauksessa. Tällöin on
saatavilla ikääntymätöntä kaapelimateriaalia nopeutettuja ikääntymisohjelmia varten ja on
olemassa

useita

erilaisia

kaapelinäytekappaleiden

ennustavia

hankkiminen

malleja.
voi

olla

Vanhoilla

laitoksilla

ongelmallista.

sopivien

Alkuperäisiä

kaapelimateriaaleja ei usein ole saatavilla käyttämättömänä. Tällöin joudutaan käyttämään
laitokselta poistettuja kaapeleita ja saatavilla oleva materiaali on yleensä huomattavasti
rajoittuneempi kuin uusien kaapelien tapauksessa. (IAEA 2000, 65)
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5

SÄHKÖKAAPELEIDEN

IKÄÄNTYMISEN

TUTKIMUS

MAAILMALLA

5.1 EDF Ageing management program

Électricité de France (EDF), Ranskan valtion omistama voimayhtiö on maailman
suurimpia sähkötuottajia (the-EDF-group 2010). Kaapeleiden ikääntymisen tarkastelu
kuuluu yhtenä osana yhtiön ikääntymisen hallintaohjelmaan.

EDF on jakanut sähkökaapelit kolmeen luokkaan niiltä vaadittavan suorituskyvyn mukaan.
Sähkökaapeleiden luokkaan yksi kuuluu ne kaapelit jotka sijaitsevat suojarakennuksessa ja
joiden tulee toimia onnettomuustilanteissa. Luokkaan kaksi kuuluvat kaapelit sijaitsevat
suojarakennuksen sisäpuolella mutta niiden ei vaadita toimivan onnettomuustilanteessa.
Luokkaan kolme kuuluvat kaapelit sijaitsevat suojarakennuksen ulkopuolella. (Faidy,
Claude 2010, 7)

Kaapelien kelpoistus on myös jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan
kaapelin ominaisuudet ja suorituskyky luokitukset. Koko kaapelin mekaaninen,
fysikaalinen ja kemiallinen käyttäytyminen selvitetään. Lisäksi selvitetään kaapelin tulen ja
savun sieto-ominaisuudet. Näin saadaan siis käsitys kaapelin sähkönjohto ominaisuuksista.
(Faidy, Claude 2010, 7)

Kelpoistuksen toisessa vaiheessa kaapelia ensin lämpökäsitellään, jonka jälkeen
mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet testataan. Kun lisäksi tehdään tulipalotestit, on
kyseessä luokan kolme kaapelien kelpoistustestit. Jos kyseessä on luokan kaksi kaapelit,
lämpökäsittelyn ja sitä seuravien testien jälkeen kaapeleita altistetaan säteilylle.
Säteilytyksen jälkeen mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet testataan uudelleen, jota seuraa
tulipalotestit. Nämä testit vastaavat luokkaan kaksi kuuluville kaapeleille tehtäviä testejä
(Faidy, Claude 2010, 8)

Kelpoistamisen kolmannen osan testit tehdään vain luokkaan yksi kuuluville kaapeleille,
joiden tulee siis toimia onnettomuusolosuhteissa. Edellä kuvailtujen lämpö, säteily ja
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tulipalo altistusten ja niihin liittyvien testausten jälkeen kaapelit altistetaan onnettomuutta
vastaavalle säteilyannokselle ja kaapelien mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet testataan.
Tämän

jälkeen

kaapelit

altistetaan

onnettomuutta

ja

onnettomuuden

jälkeisiä

lämpötransientteja vastaaville lämpötilapiikeille ja sähköiset ominaisuudet testataan
kyseisten testien aikana. Luokkaan yksi kuuluvien kaapelien tulee siis läpäistä nämä kaikki
testit (Faidy, Claude 2010, 8)

5.1.1 Testien pääparametrit

Lämpökäsittelyssä kaapeleita käsitellään eri lämpötiloissa ja eripituisissa ajanjaksoissa
riippuen kaapelien materiaaleista. Kaapeleita, joissa on PVC-eristys ja vaippa lämmitetään
42 päivää 85 ºC:n lämpötilassa. Muille kaapeleille (EPR/HYPALON) lämpökäsittely
tehdään 10 päivän ajan 135 ºC:ssa. (Faidy, Claude 2010, 9). Nämä erot johtuvat
kaapeleiden eri käyttötarkoituksista ja luokituksista.

Säteilyaltistuksessa kaapeleille aiheutetaan 250 kGy:n säteilyannos, siten että niitä
säteilytetään annosnopeudella 1 kGy/h 70 ºC:n lämpötilassa (Faidy, Claude 2010, 9).

Onnettomuustilannetta

kuvaavissa

testeissä

kaapelit

altistetaan

600

kGy:n

säteilyannokselle, joka myös toteutetaan annosnopeudella 1 kGy/h 70 ºC:n lämpötilassa
(Faidy, Claude 2010, 9).

5.1.2 Testien tulokset

Ennakoivilla elinajan tutkimuksilla ollaan tultu siihen tulokseen, että kaapeleilla, joissa
eristemateriaalina on EPR, PVC tai halogeeniton eriste, tulisi eliniän olla vähintään 50
vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kyseisellä mallilla on kuitenkin useita rajoituksia,
jotka tulee ottaa huomioon. Kyseessä on empiirinen malli, joka on hyvin riippuvainen
orgaanisten aineiden koostumuksesta, tulokset voivat siis vaihdella huomattavasti riippuen
kaapelimateriaalista. Mallissa ei myöskään oteta huomioon kaapelimateriaaleissa muiden
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kuin lämmön tai säteilyn vaikutuksesta tapahtuvia mahdollisia kemiallisia reaktioita ja se
ei ennusta onnettomuustilanteen käyttäytymistä. (Faidy, Claude 2010, 17).

EDF kehittää parhaillaan uutta kinemaattista mallia, joka mahdollistaisi tarkastelun
tekemisen molekyylien kokoluokassa. Tällä mallilla olisi mahdollista arvioida mekaanisia
ominaisuuksia moniasteista lähestymistapaa käyttäen. Koska kyseessä ei ole empiirinen
malli, olisi sillä helppo tarkastella uusia orgaanisten materiaalien seoksia. (Faidy, Claude
2010, 18)

5.2 Osakan prefektuurin yliopiston tutkimus
Japanissa Osakan prefektuurin yliopistolla on tutkittu lämmön ja samanaikaisen ionisoivan
säteilyn vaikutusta sähkökaapeleiden eriste- ja vaippamateriaaleihin. Ionisoivana säteilynä
käytettiin

60

Co gammasäteilyä annosnopeuksilla jotka olivat 100-, 300- ja 1000-kertaisia

normaaliin oletettuun käytön aikaiseen annosnopeuteen 1,5 Gy/h verrattuna. Näytteille
aiheutetut kokonaisannokset olivat 0,53 MGy, joka on oletettu kumulatiivinen annos
kaapeleille 40 vuoden käyttöiällä. Testeissä käytetyt lämpötilat olivat vastaavasti 107, 118
sekä 130 ºC, joiden on alustavissa tutkimuksissa todettu aiheuttavan 100-, 300- ja 1000kertaisen lämpötilahaurastumisvaikutuksen verrattuna keskimääräiseen lämpötilaan, joka
tässä tapauksessa on oletettu olevan 57 ºC. Näytekappaleiden ominaisuudet mitattiin
altistuksen

jälkeen

ja kaikissa

näytteissä todettiin

mekaanisten ominaisuuksien

heikentyneen kovettumisen takia. Ominaisuudet heikkenivät enemmän näytteillä, joissa
käyttöolosuhteiden ja testialtistuksen lämpötilojen ja säteilyannosnopeuden suhde eli
kiihtyvyyssuhde oli pienempi. Pidemmän aikaa, mutta pienemmillä lämpötiloilla ja
säteilyn annosnopeuksilla ikäännytetyt näytteet siis haurastuivat enemmän kuin nopeasti
korkeammille lämpötiloille ja säteilyn annosnopeuksille altistetut näytteet, vaikka
testiasettelun mukaan haurastumisaste kaikilla näytteillä tulisi olla yhtä suuri.
(Okamoto;Ohnishi ja Ueda 1993, 185)
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5.2.1 Testijärjestelyt

Testejä

varten

käytettiin

noin

yhden

millimetrin

paksuisia

eriste-

ja

vaippamateriaaliarkkeja. Testattavina materiaaleina olivat tulenkestävät EPR, CR sekä
CSM kaapelimateriaalit. Näytekappaleet asetettiin pidikkeeseen 60, 80 ja 100 senttimetrin
päähän
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CO γ-lähteestä, niin että saatiin aikaiseksi halutut annosnopeudet. Näytteiden

lämmittäminen tapahtui kuumailmapuhaltimilla. Taulukossa 4 on esitetty edellä mainittuja
kiihtyvyyskertoimia vastaavat testilämpötilat ja annosnopeudet. (Okamoto;Ohnishi ja Ueda
1993, 186,187)
Taulukko 4. Testiparametrit (Okamoto;Ohnishi ja Ueda 1993, 187)

Näytteet poistettiin niiden pidikkeestä 10, 20, 30 ja 40 vuoden altistusta vastaavina
ajankohtina. Tämän jälkeen niistä mitattiin vetolujuus, venymä, kovuus sekä vastus.

5.2.2 Tulokset

Testien tulokset on esitetty EPR:n osalta kuvassa 6. Kuvaajissa on vaaka-akselilla
aiheutettua säteily- ja lämpöhaurastumista vastaava käyttöolosuhteiden altistusaika.
Pystyakselilla on vasemmalta oikealle:
ominaisvastus.

vetolujuus,

murtovenymä,

kovuus sekä
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Kuva 6. Testitulokset EPR materiaalille. (Okamoto;Ohnishi ja Ueda 1993, 189,190)

Testattavilla näytekappaleilla vetolujuus ja venymä heikkenivät ja kovuus lisääntyi.
Pienemmillä suhteellisilla ikäännyttämiskertoimilla ominaisuuksien heikkeneminen oli
jonkin verran voimakkaampaa. Vastus ei muuttunut huomattavasti altistuksen aikana
testatuilla EPR näytteillä.

Testien tuloksista voidaan siis päätellä, että materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin
vaikuttaa se kuinka suurella kiihtyvyyskertoimella ikäännyttämistä testikappaleille
toteutetaan. Hapettumisen aiheuttavan materiaalien heikkenemisen arvioidaan siis olevan
voimakkaampaa kiihtyvyyskertoimien ollessa pienempiä ja altistusaikojen pidempiä. Nämä
tulokset viittaavat siihen, että kaapeleiden todellinen käyttöikä on lyhyempi kuin testeissä
kaapeleille määritetty. (Okamoto;Ohnishi ja Ueda 1993, 191)

5.3 Brookhaven National Laboratoryn tutkimus
Brookhaven National Laboratoriessa (BNL) on tutkittu kaapelien kunnonvalvontamenetelmiä, kyseisessä tutkimuksessa on keskitytty kolmen metodin tutkimiseen, jotka
perustuvat kaapelin kovuuden mittaukseen, hapettumisen käynnistymiseen ja visuaaliseen
tarkastukseen. Tuloksia on kahden ensimmäisen osalta verrattu murtovenymään
ikäännyttämisen jälkeen, jotta saataisiin selville onko näiden välillä korrelaatio.
(Lofaro;Grove ja Soo 2000, 1)
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Tutkimusta varten hankittiin kaapelinäytteitä useilta valmistajilta ja niitä testattiin ennen
haurastuttamista sekä ikäännytettyinä. Kaapeleita ikäännytettiin kiihdytetyissä säteily- ja
lämpötilaolosuhteissa. Testattavat eristemateriaalit olivat XLPE ja EPR; tulosten osalta
keskitytään

käsittelemään

EPR-materiaalia.

Kyseistä

materiaalia

ikäännytettiin

laboratoriossa lämpötilassa 121 ºC 82 tuntia, jota seurasi 255 kGy:n säteilytys
annosnopeudella 5 kGy/h. Kyseisellä altistuksella aiheutettiin kaapelimateriaaleille 20
vuoden käyttöolosuhteita vastaava lämpö- ja säteilyhaurastuminen. Lisäksi materiaaleille
aiheutettiin 1500 kGy:n annos kahdessa osassa vastaamaan onnettomuusolosuhteita.
Kunnonvalvontamittauksia

tehtiin

uusille

materiaaleille

alussa,

määräajoin

ikäännyttämisen aikana sekä onnettomuusaltistuksen jälkeen. (Lofaro;Grove ja Soo 2000,
2)

5.3.1 Hapettumisen käynnistyminen

Hapettumisen käynnistymistä määrittäessä oli tarkasteltavana suurena joko lämpötila tai
aika. Mittaamalla lämpötilaa tai aikaa, joka tarvitaan hapettumisen käynnistymiseen,
voitiin määrittää teoreettisesti korrelaatio materiaalin kunnon määrittämiseen. Oletuksena
on, että materiaalin vastustuskyky hapettumiselle heikkenee ajan myötä. (Lofaro;Grove ja
Soo 2000, 2)

Määritettäessä hapettumisen käynnistymistä lämpötilan perusteella ikäännytettiin EPRkaapeleita ensin vastaamaan 20 vuoden käyttöikää. Hapettumisen käynnistymislämpötila
väheni huomattavasti, varsinkin kahden onnettomuustilannetta vastaavan säteilytyksen
jälkeen. Murtovenymälle ja hapettumisen käynnistymislämpötilalle saatiinkin näin aikaan
suhteellisen hyvä korrelaatio. (Lofaro;Grove ja Soo 2000, 3)

Hapettumisen käynnistymisaikaa EPR kaapeleille määritettäessä tehtiin testit 200 ºC
lämpötilassa. Verrattuna hapettumisen käynnistymislämpötilaan käynnistymisajan muutos
oli huomattavasti suurempi kaapelien ikääntyessä. Näin saatiin aikaan hyvä korrelaatio
murtovenymän ja hapettumisen käynnistymisajan välille. Hapettumisen käynnistymisajan
mittaaminen vaikuttaa siis olevan hyvin lupaava tapa selvittää kaapelien kunto. Testiä
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varten tarvitaan vain 10 milligramman näyte materiaalia varten, joten se soveltuisi hyvin
paikan päällä tehtäväksi testiksi. (Lofaro;Grove ja Soo 2000, 3)

Kuvassa 7 on esitetty hapettumisen käynnistymislämpötilan ja –ajan korrelaatiot
murtovenymään.

Vasemmalla pystyakselilla on hapettumisen käynnistymislämpötila,

oikealla hapettumisen käynnistymisaika ja vaaka-akseleilla murtovenymä.

Kuva 7. Hapettumisen käynnistymislämpötilan ja –ajan väliset korrelaatiot murtovenymään.

EPR-eristemateriaalille hapettumisen käynnistymisajan- sekä lämpötilan ja murtovenymän
välille saatiin siis suhteellisen hyvät korrelaatiot.

5.3.2 Kaapelien kovuusmittaukset

Kaapelien kovuusmittauksissa määritetään kaapelien kimmokertoimen puristuslujuus.
Yleisesti ottaen polymeerit kovettuvat ikääntyessään ja puristuslujuus lisääntyy. Näin
voidaan saada arvio kaapelien kunnosta. EPR-materiaalille saatiinkin näin aikaiseksi
suhteellisen hyvä korrelaatio murtovenymän ja puristuslujuuden välille. (Lofaro;Grove ja
Soo 2000, 5) Kuvassa 8 on esitetty puristuslujuuden ja murtovenymän välinen korrelaatio.
Pystyakselilla on puristuslujuus ja vaaka-akselilla murtovenymä.

39

Kuva 8. Puristuslujuuden ja murtovenymän välinen korrelaatio.

Testien aikana havaittiin, että puristuslujuuden arvot saattoivat vaihdella huomattavastikin
saman materiaalin eri näytteiden välillä. Tähän voi olla syynä useat tekijät, kuten
muutokset materiaalien rakenteessa, eri lisäaineiden käyttö tai valmistusmenetelmät. Kuten
monissa muissakin kunnonvalvontamenetelmässä, rajoituksena on, että testattavaan
kaapeliin tulee päästä käsiksi. (Lofaro;Grove ja Soo 2000, 6)

5.3.3 Visuaalinen tarkastus

Kaapelien visuaalinen tarkastus on myös lupaava paikan päällä tehtävä tarkastustapa
sähkökaapeleille. Visuaalisessa tarkastuksessa saadaan laadullinen arvio kaapelien
kunnosta. Koska kyseinen tarkastustapa on edullinen ja helppo suorittaa voidaan sillä saada
tärkeää tietoa kaapelien kunnosta. Kyseisessä tutkimuksessa visuaaliset tarkastukset
näytekappaleille tehtiin ennen testaamista sekä määräajoin ikäännyttämisen välissä.
Tuloksia verrattiin alkutilanteeseen, jotta voitiin määrittää onko kaapeleille tapahtunut
silmin

havaittavaa

haurastumista

ikäännyttämisen

seurauksena.

Tarkastettavia

ominaisuuksia olivat: kaapelin väri, halkeilu, vääristymät, pinnalla olevat vieraat aineet,
hajut sekä kaapelien jäykkyys. (Lofaro;Grove ja Soo 2000, 6)

Kyseisten tarkastusten tulokset osoittavat, että kaapelien haurastuminen voidaan havaita
visuaalisesti. EPR-kaapeleilla valkoinen eristemateriaali muuttui hieman kellertäväksi sekä
näyte oli jäykempi kuin ikäännyttämättömät näytteet. Kyseisiä havaintoja voidaan
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dokumentoida ja laadullisesti jäljittää kaapelien kunnon arvioimiseksi. Kaapelin
visuaalisilla tarkastuksilla on myös olemassa rajoituksensa; niihin ei välttämättä pääse
käsiksi, jolloin niiden tarkastaminen on hyvin hankalaa. Visuaalinen tarkastus on kuitenkin
hyödyllinen tapa arvioida kaapelien kokonaiskuntoa ja tulisi sisällyttää kaapelien
kunnonvalvonta ohjelmaan. (Lofaro;Grove ja Soo 2000, 6-7)

5.4 Ontario Hydron tutkimus
Kyseisessä tutkimuksessa on tehty testejä XLPE- ja EPR- eristemateriaaleille niiden
kunnon arvioimiseksi. Kaapeleita altistettiin pelkästään lämmölle tai säteilylle sekä
kolmannessa tapauksessa sekä lämmölle että säteilylle vastaamaan 20, 30 ja 40 vuoden
käyttöolosuhteita Ontario Hydron ydinvoimalaitoksissa. Tutkimusten tuloksia käsitellään
seuraavissa kappaleissa lähinnä sekä lämmölle että säteilylle altistettujen kaapelien osalta.
Kaapelinäytteet altistettiin peräkkäin säteilylle ja lämmölle, jonka lisäksi niille aiheutettiin
onnettomuustilannetta

vastaava

säteilyannos.

Onnettomuusolosuhteita

vastaavissa

höyrytesteissä näytteissä kulki virta ja niiden sähköisiä ominaisuuksia seurattiin.
Eristemateriaalin suorituskykyä arvioitiin käyttämällä 15 cm pitkiä näytteitä, joiden
ominaisuuksia määritettiin venymätesteillä, kalorimetri mittauksilla, määrittämällä
hapettumisen

käynnistymisaika

sekä

tutkimalla

karbonyyliryhmien

absorptiota

infrapunateknologialla. (Anandakumaran;Seidl ja Castaldo 1999, 1)

Tutkimuksessaan

Anandakumaran

ja

kumppanit

tarkkailivat

eristemateriaalien

haurastumista fyysisillä ja kemiallisilla tekniikoilla, joita varten tulee ottaa materiaalista
noin 10 milligramman kokoisia mikronäytteitä. Mikronäytteiden kemiallisia ominaisuuksia
tarkasteltiin kaapeleitten kunnon määrittämiseksi. Testien tuloksia on esitetty eri
testausmenetelmien osalta seuraavissa kappaleissa. (Anandakumaran;Seidl ja Castaldo
1999, 1-2)
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5.4.1 Hapettumisen käynnistymisaika

Hapettumisen käynnistymisaika pieneni huomattavasti, kun näytteet altistettiin sekä
säteilylle että lämmölle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että hapettumisen
käynnistymisajan lähestyvän yhtä minuuttia vastaa se venymätesteissä 50 %:n absoluuttista
arvoa, jota siis pidetään konservatiivisena raja-arvona kaapelien toimintakyvylle.
Hapettumisen käynnistymisaika lyheni ikäännyttämisen alkuvaiheessa hyvin nopeasti ja
hidastui lähestyessä yhden minuutin arvoa. Vaikka useammissa tapauksissa alhaiset OITarvot vastaavat alhaisia murtovenymän arvoja, ei kaikista testattavista näytteistä ole saatu
näin suoraviivaisia tuloksia ja tämän vuoksi tulisi suorittaa enemmän testejä. Kuvassa 9 on
esitetty kahden eri EPR-näytteen OIT-arvojen ja murtovenymän korrelaatiot. Kuvaajissa
on pystyakselilla murtovenymän arvot ja vaaka-akselilla hapettumisen käynnistymiseen
kulunut aika. (Anandakumaran;Seidl ja Castaldo 1999, 3-4)

Kuva 9. Korrelaatio murtovenymän ja OIT arvojen välille EPR kaapeleille. (Anandakumaran;Seidl ja
Castaldo 1999, 3-4)

Kuvaajissa esiintyvät pisteet ovat tuloksia eri haurastumismenetelmin ikäännytetyistä
kaapeleista; osaa on altistettu pelkästään lämmölle, osaa säteilylle ja osaa yhdistetyille
olosuhteille. Huomattavaa onkin, että huolimatta haurastuttamismenetelmistä, voidaan
löytää korrelaatio murtovenymän ja OIT arvojen välille. (Anandakumaran;Seidl ja
Castaldo 1999, 3-4)
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5.4.2 FTIR-analyysi

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) analyysillä voidaan määrittää
rakenteellisia

muutoksia,

jotka

liittyvät

haurastumiseen,

koska

ikääntyneillä

ja

hapettuneilla polyolefiini materiaaleilla esiintyy tyypillinen karbonyyli aallonnumero 1720
cm-1, joka vastaa tiettyä infrapunavalon taajuutta. Toinen läheinen aallonnumero on 1740
cm-1, joka voidaan yhdistää lisäaineisiin kuten antioksidantteihin tai reaktioiden
sivutuotteisiin. Jälkimmäinen piikki voi häiritä karbonyylipiikin tulkintaa. Arvioitaessa
haurastumista karbonyylipiikin avulla verrattiin hapettumispiikin 1720 cm-1 intensiteettiä
lisäainepiikkiin 1740 cm-1. Karbonyylipiikkien suhteelliset intensiteetit on esitetty kuvassa
10 suhteessa murtovenymään, vaaka-akselilla oleva Ar on karbonyylipiikin suhde
lisäainepiikkiin. (Anandakumaran;Seidl ja Castaldo 1999, 4-5)

Kuva 10. Karbonyyliryhmien suhteelliset intensiteetit suhteessa murtovenymään. (Anandakumaran;Seidl ja
Castaldo 1999, 4-5)

Yllä olevassa kuvassa on vasemmalla esitetty EPR-näytteen ja oikealla XLPE-näytteen
tulokset. Kuvaajissa olevat pisteet ovat sekä pelkälle säteilylle tai lämmölle ja yhdistetyille
olosuhteille

altistettujen

näytteiden

tuloksia.

Kuvaajista

voidaan

nähdä,

että

karbonyylipikin intensiteetti kasvaa haurastumisen lisääntyessä ja kasvunopeus muuttuu
huomattavasti,

kun

murtovenymä

lähestyy

50

%

absoluuttista

arvoa.

(Anandakumaran;Seidl ja Castaldo 1999, 5)

Käytettäessä yhdessä sekä OIT-mittauksia että FTIR-analyysiä saadaan hyvät osoitukset
EPR- ja XLPE-eristeiden haurastumisesta, kunhan perustason tiedot valmisteista on
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saatavilla. Näillä tekniikoilla voidaan arvioida kaapelimateriaalien eristeiden haurastumista
kunnes

murtovenymän

arvot

saavuttavat

50

%

absoluuttisesta

arvostaan.

(Anandakumaran;Seidl ja Castaldo 1999, 9)

5.5 AECL:n tutkimus
AECL (Atomic Energy of Canada Limited) on tutkinut Chalk Riverin laboratoriossaan
kahta pintaa rikkomatonta sähkökaapelien kunnonvalvonta menetelmää. Ensimmäinen
menetelmä perustuu kaapelimateriaalin ns. painumapalautumiseen, jossa siis materiaalia
painetaan kasaan ja tämän jälkeen mitataan aika, joka kuluu polymeerimateriaalin
palautumiseen osittain alkuperäisestä muodonmuutoksesta. Menetelmää voidaan käyttää
kaapelien kunnonosoittimena paikallisesti joko liitännöistä tai suoraan vaipan päältä.
Toinen menetelmä perustuu eristemateriaalin sähköisen häviökertoimen mittaamiseen.
Mittaamiseen

käytettiin

laajakaistaista

taajuusanalysaattoria,

jolla

määritettiin

häviökertoimet useilla taajuuksilla jotta näiden joukosta voitaisiin tunnistaa taajuudet, jotka
toimivat kaapelien haurastumisen osoittimina. Sähköhäviötä mittaamalla voidaan määrittää
paikallisia haurastumia kaapelien liitännöistä tai yleistä haurastumista kaapeleista, joissa
on useampia johtimia. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 1)

5.5.1 Painumapalautuminen

Testattaessa kaapelien muodonmuutoksen palautumista oli käytettävissä kaksi eri näytettä
PVC-kaapeleita, joista ensimmäinen näyte oli ikäännytetty vastaamaan 27 vuoden
käyttöikää reaktorirakennuksessa ja toinen oli lisäksi altistettu onnettomuusolosuhteita
vastaaville

säteily-

ja

lämpökuormituksille.

Kaapelien

murtovenymät

laskivat

alkuperäisestä arvosta 270 % ensimmäisellä näytteellä arvoon 80 % ja toisella 60 %:iin.
(Guerout;Cisse ja Boor 2009, 5) Testien tulokset on esitetty kuvassa 11. Vaaka-akselilla on
kaapelille aiheutettu lämpö-

ja säteilyaltistus, pystyakseleilla

palautumisaika sekä painumakerroin.

muodonmuutoksen
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Kuva 11. Ikäännytetyn kaapelin painumapalautumisaika ja painumakerroin eri näytteille. (Guerout;Cisse ja
Boor 2009, 6)

Kuten kuvaajasta voidaan nähdä, ensimmäisen ikäännyttämisen seurauksena kasvoi
kaapelien painumakerroin noin tekijällä kaksi.

Onnettomuusolosuhteita kuvaava

jälkimmäinen altistus lämmölle ja säteilylle ei lisännyt

huomattavasti tekijää.

Tarkastellessa näytteiden muodonmuutoksesta palautumista voidaan havaita, että 50 %:n
palautumiseen alkuperäisestä muodonmuutoksesta kului aikaa ensimmäisen altistuksen
jälkeen noin kuusi kertaa yhtä pitkään kuin ikäännyttämättömillä näytteillä. Jälkimmäisen
altistuksen vaikutus kaapelin haurastumiseen oli selvemmin havaittavissa tarkasteltaessa
palautumisaikaa; palautumisaika oli noin yhdeksänkertainen. Voidaan siis havaita, että
palautumisajalla voidaan paremmin kuvata kaapelien haurastumista ja saada havaintoja
säteilyn aiheuttamista vaurioista. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 6)

5.5.2 Sähköisten häviökertoimien mittaaminen

Häviökertoimia mittaamalla voidaan saada selville materiaalin sähköisiä ominaisuuksia.
Eristemateriaalien tavoitteena on estää sähköenergian purkautuminen ja siis pitää
häviökertoimet

mahdollisimman

pieninä.

Eristemateriaalin

ikääntyessä

sen
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eristeominaisuudet heikentyvät ja häviökertoimilla on tapana kasvaa. Tämän vuoksi
häviökertoimia mittaamalla saadaan selville tietoa kaapelien kunnosta. Sähköisen
häviökertoimen mittaamiseen on olemassa erilaisia tekniikoita, tässä tutkimuksessa on
käytetty pihtielektroditekniikkaa tai kaapelin päädystä tehtäviä mittauksia. Vertausta varten
sähköiset häviöt on mitattu myös tekniikalla, joka käyttää johtavaa teippiä mittausten
tekemiseksi. Kyseisessä tekniikassa kaapelieriste kääritään puolijohtavaan teippiin ja
tinattuun kuparijohtimeen, joilla luodaan mittauselektrodi. Jännite syötetään kaapelin
johtimen kautta, jonka vuoksi kaapeli on tehtävä jännitteettömäksi ja eristettävä piiristään
ennen testausta. Kuvassa 12 on esitetty puolijohtavaa teippiä käyttävän mittauksen
konfiguraatio. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 7,8,9)

Kuva 12. Konfiguraatio sähköisen häviökertoimen mittaamiseen puolijohtavan teipin avulla. (Guerout;Cisse
ja Boor 2009, 7)

Kuvassa

13

on

esitetty

pihtielektroditekniikkaa

varten

tarvittavat

kytkennät.

Pihtielektroditekniikassa yhdistetään elektrodi suoraan kaapelin johtimeen, jolla syötetään
jännitettä. Tätä ensimmäistä johdinta kutsutaan jännitteensyöttöelektrodiksi.
testattavasta

kaapelista

laitetaan

toisen,

pihtielektrodin

sisään,

jossa

Osa

mitataan

kaapelieristeen läpi kulkeva virta. Kolmas elektrodi liitetään maa- ja suojaliitäntään.
Pihtielektrodin sisällä sijaitseva suojaelektrodi estää hajavirtojen syntymisen, joka voisi
haitata joidenkin materiaalien mittaamista. Pihtielektroditekniikalla mitattaessa tulee
kaapeli tehdä jännitteettömäksi ja irroittaa virtalähteistä. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 8)
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Kuva 13. Kytkennät pihtielektroditekniikkamittauksia varten. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 8)

Kuvassa 14 on esitetty kaapelin päädystä tehtävien mittausten kytkennät. Kaapelin
päädystä tehtävät mittaukset sopivat hyvin useita johtimia sisältävien kaapelien
mittaamiseen, joissa on yhteinen vaippa päällä. Koska tämän tyypppisillä kaapeleilla
johdinparit ovat toisiinsa kietoutuneita, molempien johtimien eristeet ovat kosketuksissa
toisiinsa useasta kohtaa kaapelissa. Jännitteensyöttöelektrodi on yhdistetty suoraan yhteen
johtimeen ja mittauselektrodi kyseisen parin toiseen johtimeen. Kolmas elektrodi kytketään
kaapelin maajohtoon. Maajohtoa käytetään suojaelektrodina. Sähköhäviötä mitataan
johdinparien eristeiden kosketuskohdista. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 9)
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Kuva 14. Kaapelinpäätymittausten kytkennät. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 9)

Kuvassa 15 on esitetty mittausten tulokset, oikealla on pihtielektrodi- ja vasemmalla
kaapelin päädyistä tehtyjen mittausten tulokset. Näytekappaleille on mitattu myös
murtovenymän arvot tulosten vertaamista varten.

Kuva 15. Säteilytettyjen kaapelien häviökertoimien mittaustulokset. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 9)

Vasemman

puoleisesta

kuvaajasta

voidaan

nähdä,

että

pihtielektrodi

sekä

referenssimittaukset antavat hyvin samanlaisia tuloksia. Sähköinen häviökerroin on
lisääntynyt arvosta 0,10 - 0,15 % arvoon 0,5 - 0,6 % kun näytteet on altistettu 62 Mrad:n
säteilyannokselle. Voidaan siis todeta, että pihtielektrodimittausten avulla saatujen
sähköisten häviökertoimien arvojen ja murtovenymän välille on mahdollista muodostaa
korrelaatio. Oikean puoleisesta kuvasta voidaan nähdä, että kaapelien päädyistä tehdyillä
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mittauksilla häviökerroin kasvoi 0,15 %:ta arvoon 0,55 % 66 Mrad:n säteilytyksen jälkeen.
Näiden tulosten perusteella myös kaapelien päädyistä tehtävien mittaustulosten perusteella
voidaan arvioida kaapelien eristemateriaalien ikääntymistä. Tämän tekniikan etuna on
erityisesti, että se antaa kuvan kaapelien eristemateriaalien yleisestä kunnosta, ei
pelkästään paikallisesti kuten pihtielektroditekniikka. (Guerout;Cisse ja Boor 2009, 8,9)

6 YHTEENVETO
Koska suuri osa ydinvoimalaitokselle tärkeistä hallinta- ja suojausjärjestelmien
sähkökaapeleista sijaitsee normaalia korkeammissa lämpötiloissa ja säteilykentän alaisena
on

tärkeää

ymmärtää

näiden

kahden

haurastumistekijän,

lämmön

ja

säteilyn

yhteisvaikutus. Samanaikaisella säteilyn ja lämmön altistuksella on erilainen vaikutus
kaapelimateriaaleihin kuin eriaikaisesti toteutetulla lämpö- ja säteilyhaurastuksella. Kun
vanhennetaan kaapelimateriaaleja keinotekoisesti, eikä ole mahdollista altistaa niitä
samanaikaisesti näille kahdella haurastumistekijälle, saadaan paremmin yhteisvaikutuksia
kuvaava haurastumisaste kaapeleille altistamalla ne ensin säteilylle ja tämän jälkeen
lämmölle.

Toteutettaessa kiihdytettyä ikäännyttämistä kaapeleille, on otettava huomioon säteilytyksen
annosnopeus sekä käytettävä maksimilämpötila. Käytettävälle säteilyn annosnopeudella ei
ole

olemassa

yksiselitteistä

maksimiarvoa,

kuitenkin

käytettäessä

matalampia

annosnopeuksia kaapelimateriaaleissa tapahtuu käyttöolosuhteita vastaavia reaktioita
todennäköisemmin kuin korkeilla annosnopeuksilla. Maksimilämpötila eli lämpötila, jossa
materiaalissa ei tietyssä ajassa tapahdu kemiallisia muutoksia, voi vaihdella huomattavasti
kaapelimateriaalista riippuen. Ennen kaapeleiden ikäännyttämistä tulisi selvittää kyseisen
materiaalin maksimikäyttölämpötila, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia.

Ydinvoimalaitokset on suunniteltu noin kolmenkymmenen vuoden käyttöikää varten,
mutta jatkolupien seurauksena käyttöiät tulevat olemaan jo yli 50 vuotta. Sähkökaapelin
toimintakunto tulee tämän vuoksi varmistaa, jotta laitos pystyy toimimaan turvallisesti
käyttöjaksonsa loppuun asti. Kaapeleiden kunnon tarkastamiseen ja arvioimiseen on
kehitetty

useita

toimivia

menetelmiä,

joista

osa

on

jo

yleisesti

käytössä
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ydinvoimalaitoksilla, kun toiset ovat vasta kehitysasteella. Yleisimmin kaapelimateriaalien
testaamiseen käytetty menetelmä on murtovenymämittaus, jonka käyttöä myös standardit
tukevat. IEC:n standardi 544 suosittelee murtovenymämittauksissa käytettäväksi 50 %
alkuperäisestä venymästä kaapelin vikaantumisrajana. Eri menetelmien soveltuvuus
riippuu laitoksen iästä ja konstruktiosta sekä kaapelimateriaaleista. Maailmalla on tehty
runsaasti tutkimusta näiden menetelmien soveltuvuudesta ja lisää tutkimusta ja uusia
menetelmiä kehitellään koko ajan.
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