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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa on tarkasteltu ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjun vanhenemista. 
Tavoitteena on ollut esittää menetelmä vanhenemisanalyysin tekemiseksi ja soveltaa sitä Olki
luodon ydinvoimalaitoksen pikasulkuketjuun. Vanhenemistutkimuksen lähtökohtana on ollut 
tiedon keruu koskien kohteeksi valittua järjestelmää. Tarpeellisia tietoja ovat tutkittavan kohteen 
rakenne, laitteiden käyttöolosuhteet ja kunnossapito sekä käytöstä saadut kokemukset. Tarkastelta
va laiteketju sisältää mittauslaitteita, supjauslogiikan ja joidenkin pumppujen ja venttiilien 
ohjauselektroniikkaa. Tutkimuksessa on arvioitu laitteiden vanhenemisesta johtuvia mahdollisia 
vikaantumistapoja ja niiden vaikutusta suojausautomaation toimintaan ja laitoksen turvallisuuteen. 
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ABSTRACT 

A study on ageing of reactor protection system of the Olkiluoto nuclear power plant is described. 
The objective of the study was to present an ageing analysis approach and apply it to the 
automation chains of reactor protection system of me OlV'luoto nuclear power plant. The study 
includes the measuring instrumentation, die protection logics, and the control electronics of some 
pumps and valves. The analysis is based on the information collected on the structure of the 
system, environmental conditions and maintenance practices of components, and operating 
experience. Based on this information, the possible ajeing effects of equipment and their safety 
significance are evaluated. 
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ALKUSANAT 

Säteilyturvakeskus on tilannut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sähkö- ja automaatiotekniikan 
laboratoriolta automaatioketjun vanhenemista koskevan tutkimuksen. Tutkimuksen kohteeksi 
valmiin Olkiluodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation laiteketjuja. 

Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilönä tutkimuksessa oli Samuel Koivula. Tutkimukseen ovat 
osallistuneet lisäksi Tapani Eurasto Säteilyturvakeskuksesta ja laakko Tuuri Teollisuuden Voima 
Oy:stä. Edellä mainittujen lisäksi kiitokset ansaitsevat TVO:n laitoksen instnimenttikunnossapidon 
henkilökunta tutkimuksessa tarvittujen tietojen keruusta, ATV-kanslian Svenne Skagerman 
luokiteltujen vikatilastojen toimittamisesta sekä Ilkka Niemelä STUK:sta ja Risto Himanen 
TVO:sta luotettavuustarkastelujen tekemisestä. 
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1 JOHDANTO 

Ydinvoimalaitoksen suojausautomaation tehtä
vänä on havaita laitoksen epänormaalit toimin
tatilat ja kehittää automaattisesti tarvittavat 
suojausviestit. Nämä viestit saavat aikaan 
reaktorin pikasulun ja käynnistävät muita tarvit
tavia varotoiminioja. 

Suojausautomaation laiteketjun voidaan katsoa 
koostuvan mittauspiireistä, suojauslogiikasta, 
ohjauselektroniikasta ja toimilaitteista. Mit-
tauspiireissä mitattava suure muutetaan sähköi
seksi signaaliksi, ja mikäli signaalin arvo ylittää 
sallitut rajat, tieto siirretään suojauslogiikkaan. 
Suojauslogiikan tehtävänä on antaa toimintakäs-
kyt seuraustoimintojen ohjausyksiköille. Oh
jausyksiköt välittävät suojauslogiikan käskyt, 
esim. reaktorin sammuttamiseksi ja tiettyjen 
pumppujen käynnistämiseksi, toimilaitteille. 

Ydinvoimalaitoskomponenttien vanhenemiseen 
varaudutaan mm. säännöllisillä tarkastuksilla ja 
laitteiden kunnossapidolla. Vanhenemistutki-
musten tarkoituksena on selvittää, ovatko ny
kyiset toimenpiteet riittäviä takaamaan laittei
den käyttövarmuuden ja turvallisuuden läpi 
suunnitellun käyttöiän. Tällaisessa arvioinnissa 
käytetään hyväksi kertyneitä käyttökokemuksia, 
kuten laitteiden vikatilastoja, ja selvitetään, 
kohdistuuko laitteisiin erityisiä vanhentavia 
ympäristö- ja käyttörasituksia. Lisäksi tutki
muksissa kartoitetaan nykyiset kunnossapito-ja 
tarkastuskäytännöt. Näiden tietojen perusteella 

voidaan arvioida, mitkä ovat vanhenemisen 
kannalta tutkittavan järjestdinän mahdolliset 
heikot kohdat, jotka vaativat esim. muutoksia 
lainnossapitokäytäntöön. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu Olkiluodon 
ydmvoimalaitoksenreaktorinpikasulkujärjestel-
raän lähteiden vanhenemista. Tutkimuskohde 
on rajattu käsittämään mittauspiirien laitteet, 
suojauslogiikan ja ohjauselektroniikan. Aihetta 
on lähestytty kartoittamalla automaatioketjun 
eri laineiden ympäristöolosuhteet ja kunnossa-
pitokäytännöt. Laitteiden mahdollisten vikaan-
tumistapojen yhteytti vanhenemiseen on selvi
tetty vikailmoitusten perusteella ja keskustele
malla laitoksen icunnossapitohenkilöstönkanssa. 
Suojausautomaation vanhenemisen merkitystä 
laitoksen turvallisuuteen on selvitetty TVO:n ja 
STUK.n luotettavuusmallin avulla. 

Raportin alussa esitetään yleisesti vanhenemis-
tutkimuksen menetelmiä ja kuvataan tutkimuk
sessa käytetty lähestymistapa, minkä jälteen 
luodaan katsaus Yhdysvalloissa tehtyihin suo
jausautomaation laitteiden vanhenemista käsitte
leviin tutkimuksiin. Raportissa kuvataan Olki
luodon ydinvoimalaitoksen suojausautomaation 
rakennetta, kunnossapitoa ja laitteiden ympäris
töolosuhteita, esitetään yhteenveto suojausauto-
maatiosta saaduista käyttökokemuksista ja 
arvioidaan laitteiden vikaantumismahdoliisuuk-
sia. 
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2 VANHENEMISTUTKIMUKSEN 
MENETELMÄT 

Ydinvoimalaitosten vanhenemistutkimusten 
tavoitteena on toisaalta varmistua laitosten 
vaaditun turvallisuustason säilymisestä koko 
suunnitellun käyttöiän ajan ja toisaalta selvittää 
edellytykset käyttöiän pidentämiselle. Ydinvoi
malaitosten käyttöiänhallintaohjelinien kulku 
voidaan yleensä jakaa karkeasti seuraaviin 
vaiheisiin: 

1) komponenttien valinta tutkimuksen 
kohteiksi 

2) vanhenemismekanismien tunnistaminen 
3) vanhenemisen vaikutusten ehkäiseminen 

/ hidastaminen. 

Vastaavaa jaottelua voidaan käyttää myös 
yksittäisissä, esim. johonkin järjestelmään 
kohdistuvissa vanhenemisseivityksissä. 

Suppeassa merkityksessä vanhenemistutkimuk-
set voidaan rajata käsittämään vain sellaisia 
komponentteja ja rakenteita, jotka rajoittavat 
laitoksen elinikää ja joiden vaihtaminen on 
erittäin kallista. Laajemmin nähtynä van-
henemistutkimuksessa selvitetään myös turvalli
suuden kannalta tärkeiden komponenttien luo
tettavuuden heikkenemistä ja sen huomioon 
ottamista esim. kunnossapidossa. Tätä laajem
paa lähestymistapaa noudatetaan erityisesti 
viranomaistenkäynnistämissätutkimusohjelmis-
sa, hyvänä esimerkkinä Yhdysvaltain NRC:n 
NPAR-tutkimusohjelma. Simolan ym. (1992) 
raportissa on kuvattu ulkomaisia ydinvoimalai
tosten vanhenemistutkimuksia ja käyttöiänpi-
dennysohjelmia. Kuvassa 1 (Anon. 1992) on 
IAEA:n esittämä komponenttien ryhmittely 
niiden vanhenemis- ja turvallisuusmerkityksen 
mukaan ja komponenttien valinta vanhenemis-

Laitoksen kaikki komponentit 

Turvallisuuden kannalta tärkeät 
komponentit, joille suositellaan 
vanhenemistutkimuksia 

vanhenemlstuikimuksiin IAEA: n mukaan 

Laitoksen käyttöiän .^-"' ~~~~~-\ 
kannalta tärkeät / 
komponentit / 

Turvallisuude n kannalta / 
tärkeät komponentit / 

Kuva 1, Ydinvoimalaite<komponcnt*ien 
(Anon. 1992). 

valinta 
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tutkimuksia varten, kun turvallisuusoäkökobdat 
asetetaan etusijalle. 

Komponenttien valintaa ja vanfaeoemistiitkimus-
ten kulkua havainnollistaa kuvan 2 kaavio 
(Anon. 1992). Fnshnmäisessä vaiheessa raja
taan pois turvallisuuden kamulta merkityksettö
mät rakenteet ja järjestelmät. Toisessa vaihees
sa tehdään kompoDenttitason arvioinnit, jonka 
tuloksena saadaan listattua ne komponentit, 
joille on syytä tebdä tarkempia tutkimuksia. 
Tässä toisessa vaiheessa tutkimuksen konteiksi 
valituille rakenteille, komponenteille ja järjes
telmille tehdään alustava vanhenemistutkimus, 
jossa kartoitetaan nykyinen tilanne ja tunniste
taan kohteiden heikot kohdat. Nykyisen tilan
teen kartoittamisella tarkoitetaan, että tunniste

taan la'<tywtfit "iktartttifiifit ja Tijhfft va*fcyf*»-
vien tekijöiden keskinäiset riippuvuudet ja 
selvitetään, voidaanko nykyisillä käytössä 
olevilla menetelmillä seurata vanhrnrmnta ja 
havaita heikkeneminen ajoissa. Erityisesti 
halutaan tunnistaa sellaiset vanhrnrmismrkanis-
mk, jotta voivat aiheuttaa kriittisiä di halutun 
toiminnan estäviä vikoja. 

Vaikka turvallisuuden kannalta tärkeiden laittei
den on täytettävä tarkat laatuvaatimukset ja 
niillä on hyvin määritellyt bmnossapito-onjel-
mat, laitteiden vanhenemisen seuranta on tar
peen. Käyttöolosuhteiden muutokset vitutta
vat laitteiden käyttöikään, joten on tärkeätä 
tuntea nämä olosuhteet ja seurata niiden muu
toksia. Vanhenemistnekanismien tunnistami-

f 

Luettelo kaikista järjestelmistä 
ia rakenteista 

1. VAIHE r 

Onko ko. järjestelmä tai rakenne 
turvallisuuden kannalta merkittävä? 

i 
kyBä 

f 
Luettelo komponenttitason arviointiin 
valituista järjestelmistä ja rakenteista 

2. VAIHE , i 
' Johtaako komponentin vikaantuminen' 

turvalisuustoiminnan menetykseen, 
kun oletetaan, ettei ole redundanssia 

^ eikä diversiteettia? 

, \ 
, kyM 

Voidaanko epäillä komponentin 
vanhenemisen johtavan sen 

k vikaantumiseen? 

i 
, kyllä 

' Ovatko nykyiset kflyttö-ja kunnossa-' 
pitojärjestetyt riittäviä vanhenemisen 
aikaiseksi havaitsemiseksi? 

i 
eivät 

Luettelo tarkempien tutkknuetan 1 
kohteiksi valituista komponenttista | 

* i 
ei 
toimenpiteitä 

ei 

ei 

ovat 

y 'ei 
toimenpiteitä 

Kuva 2. Vanhenemisselvityksen vaiheita ennen yksityiskohtaisia tutkimuksia (Anon. 1992). 
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sessa voidaan käyttää mm. vika- ja vaikutus
analyysin menetelmää, jossa systemaattisesti 
selvitetään mahdolliset vioittuinistavat. niiden 
syyt ja seuraukset. Osa vanhenemisesta johtu
vista viohtumistavoista voidaan tunnistaa ana
lysoimalla laitoksella kertyneet käyttökokemuk
set. Käyttökokemukset antavat myös käsityk
sen tyypillisimnustä ongelmista ja eri vikaantu-
mistapojen ajallisesta esiintymisesi?. 

Yksityiskohtaisessa tutkimuksessa keskitytään 
niihin osiin, jotka on tunnistettu vanhenemisen 
kannalta oledlisimmiksi. Tavoitteena on kehit
tää menetelmiä, joilla laitteen kunnon huonone
minen voidaan ehkäistä tai havaita ennalta. 
Joissain tapauksissa paras ratkaisu on kunnossa
pidon mukauttaminen laineiden eri aikaiseen 
vanhenemiseen. Toisinam taas vanhenemista 
voidaan hidastaa parhaiten lieventämällä ympä
ristö- ja käyttörasituksia. 

2.1 Sähkö- ja automaatio
järjestelmien vanheneminen 

Turvallisuuden kannalta tärkeät sähkö- ja auto-
rnaatiojärjestdmät, kuten laitossuojausjärjestd-
mät, pyritään toteuttamaan pääasiassa siten, että 
ne vikaantuessaan toimivat turvalliseen suun
taan esim. asettaen kanavan lauenneeseen 'ilaan 
(nk. "fail-safe" -periaate). Toisaalta nk. turval
liseen suuntaan tapahtuvat viat voivat saada 
aikaan turhia pikasulkuja, jotka myös nostavat 
riskitasoa ja vanhentavat laitosta. Turhat seu
ratoiminnat pyritään ehkäisemään varmennus-
rakenteilla. 

Fail-safe -periaate toteutetaan valvontapiireissä 
lepnvirtakytkennällä, jossa piirin jännitteen 
katkeaminen laukaisee tarvittavan seuraustoi-
minnan. Lepovirtakytketyn järjestelmän kriitti
siä, eli toivotun turvallisuustoiminnan estäviä 
vikoja tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota 
erityisesti aktiivisiin komponentteihin, kuten 
lähettimiin, vahteihin ja rele siin. Muita järjes
telmän osia ovat erilaiset :lektroniikkakortit 
(jännitemuuntimet, raja-arvolaitteet, viivästys-
koitit, ohjauskortit). Lepovirtakytketyssä 
järjestelmässä liitäntöjen ja kaapeloinnin vioit
tumiset aiheuttavat aina kanavan laukeamisen. 
Toisaalta kanavan laukeamisen jälkeen suojaus-

viestien ja -toimintojen perillemeno riippuu 
kaapelien ja liitosten kunnosta. Vanhenemis-
tutkimuksessa. jossa turvallisuusnäkökohdat 
asetetaan etusijalle, keskitytään pääasiassa 
niihin komponentteihin, joilla voi esiintyä 
kriittisiä vikoja. 

Lähettimet ja vahdit sisältävät mekaanisia osia, 
jotka periaatteessa voivat aiheuttaa virheellisen 
ulostulon siten, että haluttu viesti ei lähde 
liikkeelle. Releiden tyypillinen kriittinen vi
kaantumistapa on kontaktien kiuutihhsautumi-
nen. Elektroniikkalaitteille on tyypillistä se, 
että niiden vikataajuus pysyy käyttökelpoisen 
eliniän aikana varsin tasaisena ia alkaa kasvaa 
äkillisesti käyttöiän lopussa. Mekaanisilla 
laitteilla havaitaan helpommin heikkenemistä di 
vikataajuuden lievää nousua emen varsinaista 
"vanbenemiskautta". Elektroniikkalaitteiden 
vikataajuus normaaleissa ympäristöolosuhteissa 
käyttökauden aikana on yleensä hyvin pieni, 
mutta ddctroniikka on usein herkkää ympäris
töolosuhteiden muutoksille. 

Sähkö- ja automaatiojärjestdmille ominainen 
piirre on useimpien osien helppo vaihdettavuus. 
Joidenkin komponenttien halvasta hinnasta 
johtuen vikaantuneita yksilöitä ei yritetä korja
ta, jolloin vian syy jää usein sdvittämättä. 
Tämä saattaa vaikeuttaa käyttökokemusten 
analysointia ja tyypillisimpien vanhenemis- ja 
vikamuoiojen sdvittämistä. Vikojen pienestä 
lukumäärästä johtuen tilastollisten tren-
dianalyysien käyttö ei aina ole midekästä. 
Useilta laitoksilta kerätyn aineiston yhdistämi
nen taas edellyttäisi, että laitokset ovat keske
nään vertailukdpoisia, mikä yleensä ei päde. 

2.2 Tutkimuksessa käytetty 
menetelmä 

Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan pää
piirteissään kuvan 2 toisen vaiheen kysymyk
siin. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut van
henemisen ja turvallisuuden kannalta oleellisten 
tidojen keruu. Vanhenemisilmiöiden tunnista
miseksi tarvitaan tietoja koskien laineiden 
rakennetta ja toimintaa, ympäristöolosuhteita, 
kunnossapitoa ja vaihtoja. Kertyneistä käyttö
kokemuksista, joita ovat pääasiassa vikaraportit 
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ja kalibrointitiedot, voidaan tunnistaa tyypillisii 
vikaanrumhtapoja- Laineiden vaafceoenus- ja 
vftaantiumsmekanismeista voi saada 
myös tyyppikoestustiedoista. Valmistajaa teke
mät vanhentamiskokeet eivät kunenkaan kata 
kaikkia vanhenemisnnotoja, silli useat vioitta-
mistavat ilmenevat vasta luonaollisea vanheae-
raisen myötä. Turvallisuuden kannalta olennai
sia tietoja ovat tutkittavaa kosteen di soo-

eri tyyppisten 

Lawoskohtais*cn tietojen Iisaksi 
on perehdytty aikawrmpun 

joista yhteenveto 
luvussa. 

Kovassa 3 oa esitetty kaavio, joka kuvaa tutki-

TUTKIMUSKOHTEESEEN 
TUTUSTUMINEN. 
KOHTEEN RAJAAMINEN 

! 
I 
1 

TARVITTAVIEN TIETOJEN KERUU 

rakanne 
laitteiden 
rakenne 

käyttö
kokemukset 

ymparistö-
otosuhtaet 

kaytto-ja 
kunnossa
pito 

• • • • • 

TIETOJEN ANALYSOINTI 

•uVuMOaW* 

nwfcxys 

niihdoBMt 
vtanuodot 

Tlv ali i 

ARVIO 
VANHG^ 
YAiKun 

™ 
kaytfn vanutun, 

ja -natmrnmrn 

t / iS 

EMJSEN 
JKSISTA 

Kuva 3. Automaatioketjun 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Julkisia raportteja automaatioketjujen eri osien 
vanhenemistutkimuksista on julkaistu enimmäk
seen Yhdysvaltojen ydinenergiaviranomaisen, 
NRC:n (Nuclear Regulatory Commission), 
toimeksiannoista. EPRI.n vanhenemistutki-
mukset käsittelevät pääasiassa kaapeleita. 

Merkiuävin aiheeseen liittyvä raportti on suo
jausjärjestelmän vanhenemistutkimus (Meyer 
1988). NRC:n NPAR-vanhenemistutkimusoh-
jel massa on tehty myös komponenttitason 
vanhenemistutkimuksia. Seuraavista ydinvoi
malaitosten suojausjärjestelmien osista on tehty 
vanhenemisselvityksiä: paineanturit ja -lähetti
met (Toman 1986, Hashemian 1989), lämpöti
la-anturit (Hashemian ym. 1987, Hashemian 
ym. 1990), releet (Toman ym. 1987) sekä 
kaapelit, läpiviennit ja liitännät (Jacobus 1990). 
Tässä luvussa esitetään tiivistetysti raporttien 
sisältö. 

3.1 Suojausjärjestelmän 
vanhenemistutkimus 

Meyerin (1988) raportissa on selvitetty reakto-
risuojausjärjestelmien (RPS, reactor protection 
system) vanhenemista yhdysvaltalaisilla ydin
voimalaitoksilla. Reaktorisuojausjärjestelmät 
on raportissa jaettu kahteen osaan: reaktoripi-
kasulkujärjestelmiin (RTS, reactor trip system) 
ja laitossuojausjärjestelmiin (ESFAS, enginee
red safety features actuating system). Suojaus
järjestelmän komponentit, jotka on sisällytetty 
kyseiseen tutkimukseen, on rajattu kuvassa 4 
katkoviivalla. 

Tutkimuksen tavoitteet olivat seuraavat: 
• Määrittää käyttökokemusten avulla, 

onko suojausjärjestelmässä tapahtunut 
vanhenemista ja onko sillä haitallista 

Ntctoar(cort Hu«) I 

• Ttmpot iur* | 

AKlKIKXI 
I P r t M U » » v»eiium I 

| » e n o n | 

I ! 

EkctrKtl poww 
autriCulhyi 

Invwlw I Vill i b u u Invwlw I 

ri 
r 

B a i w y | . | 

B ' * (k * r t ) I 

Instrument cMnn«l 

J^^S. Combn«ttons o* pow«r 

f S«"t '"f l i ^ itipotttt. ccwivfrt»'/ 
I tffvicoiy*" condition*** «mplificrs, 
\ ^ ^s and compulsion mrxJuU* 

["Funcitfnf " 1 

| *«»CtO< trip I 

IJsSF ic luai ion 1 

R»Clor COniroi 

G«n«ra> conifoi 
fi»dm»on d « i « i i o n 

Scra rt I 

N0 l« 

Compon«ni» wtlhm hf ivy \,r$ 

f t§ C0n*t<J#r»d IAC 

Jfiiw 4. NPAR-ohjelman suojausjärjestelmän vanhenemistutldmuksen kohteet (Meyer 1988). 

12 



STUK-YTO-TR 58 SÄTEILYTURVAKESKUS 

vaikutusta suojausjärjestelmän toiminta
kykyyn. 

• Tehdä yksityiskohtainen tutkimus koski
en tyypillisen PWR-laitoksen RTS- ja 
ESFAS-järjestelmiä. Tutkimuksessa 
käytetään hyväksi laitoskohtaisia tietoja. 
Jokaiselle instrumentointikanavatyypille 
tunnistetaan vanhenevat materiaalit ja 
komponentit. 

• Tunnistaa suojausjärjestelmän o'eelliset 
tukijärjestelmät. 

• Käydä läpi suojausjärjestelmään liittyvät 
viranomaismääräykset. 

• Arvioida nykyisten testausohjelmien 
tehokkuus. 

• Täyttää NPAR-ohjelman tutkimuksille 
asetetut tavoitteet, joita ovat: 

a) vanhenevien materiaalien tunnistaminen 
b) vanhenemista aiheuttavien ympäristöte

kijöiden määrittäminen normaalikäytön 
aikana ja onnettomuusolosuhteissa 

c) käytön aikaisten vioittumistapojen ja 
niiden syiden tunnistaminen 

d) vanhenemista kuvaavien indikaattorien 
tunnistaminen 

e) nykyisten kunnonvalvontamenetelmien 
arviointi 

f) nykyisen kunnossapitokäytännön roolin 
määrittäminen vanhenemisen vaikutus
ten lieventämisessä 

KiyttökokcmtMtutkimus 

Käyttökokemustutkimuksessa haettiin suojaus
järjestelmistä raportoidut tapabmmat kolmesta 
tietokannasta: LER (Licensee Event Reports), 
NPE (Nuclear Plant Experience) ja NPRDS 
(Nuclear Plant Reliability Data System). Li
säksi käyttökokemustietoja kerättiin laitoskäyn-
neillä haastattelemalla laitoshenkilökuntaa. 

LER-tietokannastaetsittiinreaktoripikasulkujär-
jestelmissä kuuden vuoden jaksolla 1976-1981 
raportoidut tapahtumat, joita löytyi 945 PWR 
laitoksilla ja 456 BWR laitoksilla. Yleisimmät 
vikojen syyt olivat ryömintä ja osien vikaantu
minen. BWR laitoksilta raportoiduista vioista 
61 %:n syynä oli mahdollisesti vanheneminen, 
PWR laitosten vioista vastaava osuus oli 76 %. 

NPE tietokannasta käytiin läpi noin 25 vuoden 
ajalu (1960 - 1985) suojausjärjestelmän vikoja 

(RTS ja ESFAS), joita löytyi yhteensä 2487 
kaikista Yhdysvaltojen ydinvoimaloista. Näistä 
vioista vanhenemisvikojen osuus oli lähes 
puolet. Reaktoripikasulkujärjestelmien viisi 
suurinta komponentthasoista vikaluokkaa olivat 
arturit ja lähettimet, elektroniset osat, raja-
arvolaitteet, tehonlähteet ja kytkimet. Laitos-
suojausjärjestelmien erilaisten komponenttien 
viat ovat jakautuneet varsin tasaisesti. 

NPRDS-tietokannasta kertyi 3170 Westinghou-
se-laitosten reaktoripikasulkujärjestelmien 
raporttia. Vanhenemisvikojen osuus kunkin 
komponenttiryhmän kaikista vioista oli välillä 
19-37 %. Korjaavaa kunnossapitoa oli tehty 
eniten paine-, virtaus- ja lämpötilamittauslait-
teille. Kompoftäittiryhmät, joille oli tehty 
eniten korjaavia toimenpiteitä, olivat anturit ja 
lähettimet sekä ryhmä "elektroniset osat", jota 
ei ollut tarkemmin määritelty. 

Stmjausjirjeatelmiii yksityiskohtainen 
tutkimus 

Suojausjärjestelmän yksityiskohtainen tutkimus 
kattaa anturit, analogia- ja digitaalipiirit sekä 
ulostulologiikan releineen. Tutkimuksen koh
teeksi valittiin BAW:n painevesilaitos. Järjes
telmän komponenteille tunnistettiin niiden 
käyttöolosuhteet ja tyypillisimmät vanhenemis-
mekanismit. Tutkimuksessa on kuvattu myös 
laitteille valmistajan ilmoittamia tai laitoksella 
sovellettuja käyttöaikoja ja viranomaismääräyk
siä. 

Komponenttien tyypillisimpiä ongelmia on 
koottu seuraavaan listaan: 

Lähettimet ja anturit: Painemittauksiin liittyviä 
ongelmia ovat impulssiputken tukkeutuminen ja 
anturin tai tiivisteen vioittuminen. Painelähetti-
mien tyypillinen vioittumistapa on asetusarvon 
ryömintä • lähettimen täydellinen hajoaminen 
on harvinaista. Lähettimien vanhenevia osia 
ovat erityisesti tiivisteet, joita vaihdetaan en-
nakkohuollossa. Virtausmittausten ongelmia 
ovat aiheuttaneet tehonlähteet, vahvistimet ja 
signaalinmuuntimet. Lämpötila-anturien resis
tanssin muutos voi olla vanhenemisesta johtuva 
ilmiö. Termopareihin liittyviä ongelmia ovat 
tyypillisesti johdinten ja liittimien viat. 
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liitännät: Vioittumiset liittyvät yleensä asen
nukseen, käsittelyyn ja ympäristövaikutuksiin, 
kuten kosteuteen ja korroosioon. 

Kaapelit ja johtimet: Johdinvikoja on esiinty
nyt eniten lärnpötilanmittauskanavissa. Kaape-
liviat ovat harvinaisia. 

Kytkimet: Mekaaniset osat kuluvat testauksessa. 

Releet: Tavallisimpia ongelmia ovat mekaani
set viat, kelan palaminen ja kontaktiviat. 

Muut elektroniset komponentit: Viat ovat 
varsin satunnaisia, vahvistimilla ja tehonläh-
teillä esiintyy tyypillisesti myös ryömintää. 

Eristeiden, tiivisteiden ja elektronisten kom
ponenttien materiaalien on yleisesti todettu 
olevan herkimpiä vanhenemiselle. 

Raportin mukaan nykyisin käytössä olevilla 
testausohjelmilla pystytään tarkoituksen mukai
sesti seuraamaan ja tarkastamaan laitteiden 
kuntoa ja suorituskykyä. Kuitenkin toisenlaista 
tietoa olisi kerättävä trendianalyyseja ja van-
henemistutkimuksia varten. Tässä yhteydessä 
mainitaan esim. suorituskykyindikaattorit ja 
kehotetaan kiinnittämään huomiota testausten 
laatuun. 

3.2 Painelähettimien 
vanheneminen 

Painelähettimien vanhenemiseen liittyen on 
tehty kaksi raporttia, joista toisessa selvitetään 
painelähettimien tyypillisiä vikaantumistapojaja 
niiden havaitsemista (Toman 1986) ja toisessa 
käsitellään vanhenemisen vaikutusta painelähet
timien vasteaikaan (Hashemian ym. 1989). 
Molemmissa raporteissa käsitellään liike- ja 
voimatasapainoantureita. 

Liiketasapainoanturien tuntoelimen siirtymää 
mitataan ns. venymäliuska-antureilla tai ka
pasitiivisella lähettimellä ja muunnetaan painee
seen verrannolliseksi elektroniseksi signaaliksi. 
Voimatasapainoantureissaasentoilmaisinhavait-
see kalvon siirtymän ja servomoottori nollaa 
siirtymän. Servomoottorin virta on paineeseen 
verrannollinen sähköinen signaali. Painelähet-

timen elektroniikka on yleensä sama sekä kor
kea- että matalapaineisten mittausten sovellu
tuksissa. 

Tomanin (1986) raportissa käsitellään vanhene
misen vaikutuksia painelähettimien (paine-, 
pinta- ja virtausanturit) toimintaan. Tutkimuk
sessa käsitellään liike- ja voimatasapainoantu
reita. Lähettimille esitetään mahdolliset vioit-
tumistavat ja -syyt sekä vian havaitsemiseen 
soveltuvia tarkastustapoja. Painelähettimien 
käyttöiän määräävät yleensä elektroniset kom
ponentit. Myös kotelon tiivisteet vanhenevat. 
Noin kolmen vuoden ajalta kerätyissä käyttöko
kemuksissa puolet lähettimien vioista oli kalib-
rointipisteen muuttumisia. Lähes 20 % vioista 
oli lähetinvikoja, joiden syytä ei ollut raportoi
tu. Elektroniikkavioista yleisimpiä olivat vah-
vistinviat 

Edellä mainitun tutkimuksen jatkotutkimuksessa 
(Hashemian ym. 1989) tarkastellaan ympäristö-
rasitusten vaikutuksia painelähettimiin. Esi
merkkeinä lähettimien toiminnan heikkenemi
sestä mainitaan mm. paineiskusta johtuva tun
toelimen pysyvä muodonmuutos, paljekalvon 
repeäminen, täytenesteen vuoto tai sen ominai
suuksien muuttuminen, kalvon vioittuminen, 
tiivisteiden hajoaminen sekä painevaihtelun tai 
mekaanisen värähtelyn aiheuttama mekaanisten 
osien löystyminen voimatasapainoantureissa. 
Elektroniset komponentit ovat herkkiä lämpöti
lalle ja kosteudelle. Painelähettimen vasteajan 
heikkenemiseen vaikuttavia ilmiöitä on listattu 
taulukkoon I. Vasteajan kasvu saattaa johtua 
myös impulssiputkiin liittyvistä ongelmista. 
Näitä ovat mm. putken tukkeutuminen, ilma tai 
kaasu putkessa, putkien jäätyminen, vuoto tai 
vika venttiileissä. 

Raportissa on selvitetty vanhenemisen vaikutus
ta paineanturien vasteaikaan tekemällä vanhen-
tamiskokeita. Vanhentamiskckeessa testattiin 
seuraavien valmistajien laitteita: Barton (veny-
mäliuska-anturi),foxboro(voimat?sapainoantu-
ri), Rosemount (kapasitiivinen lähetin) ja Tobar 
(venymäliuska). Vanhentamiskokeissa painean
tureja altistettiin lämpötilarasitukselle, kos
teudelle, tärinälle, paineen vaihtelulle ja ylipai
neelle. Lämpötilan todettiin olevan tärkein 
tekijä. Tyypilliset viat ovat kalibroinnin muut-
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Taulukko l. Painelohtttimen vasteajan heikkenemiseen vaikuttavia ilmiöitä 
(Hashemian ym. 1989). 

ilmiö 

kalvon muodonmuutos 

mekaanisten liitoskohtien 
kitka ja kuluminen 

täytenesteen osittainen 
tai täydellinen menetys 

täytenesteen ominaisuuk
sien muuttuminen 

tiivisteiden 
vioittuminen 

prosessinesteen vuoto 
anturiin 

muutokset elektronisten 
komponenttien arvoissa 

hystereesi 

asetuspisteen ryömintä 

syy 

painevaihtelut, 
mekaaninen värähtely 

painevaihtelut, 
korroosio, haputuminen 

valmistusvirheet, 
huolimaton käsittely 

säteilyn ja/tai lämmön 
aih. kemialliset muutokset 

haurastuminen ja säröily 

kalvon vaurioituminen 

lämpö, säteily, kosteus, 
jännitekuormitukset, 
kunnossapito 

painevaihHut, 
mekaaninen värähtely 

kalibraatiomuutokset 

seuraus 

tuntoelimen jäykkyy
den muuttuminen 

palautumiskyvyn 
muuttuminen 

merkittäviä kapasitanssi-
vaihteluita, epälineaarinen 
ulostulosignaali 

viskositeettimuutoksia 

kosteutta elektronisiin osiin 

kapasitanssimuutoksia 

elektroniikan lineaarisuuden 
ja dynaamisen vasteen 
muutoksia 

vääristynyt ulostulosignaali 

asetuspisteen saavuttamiseen 
kuluvan ajan kasvu 

tuminen ja vasteajan piteneminen. Lähettimen 
elektroniikka on herkkä lämpötilalle. 

Käyttökokemusselvityksessä tutkittiin LER-
tietokannan painemittaukseen liittyvät raportit 
yhdeksän vuoden ajanjaksolta. Tietokannasta 
oli raportoitu 1325 aiheeseen liittyvää vikaa, 
joista 38 % luokiteltiin mahdollisesti vanhene
misen aiheuttamiksi. Raporteissa oli huon? ui
va osuus impulssiputkiin liittyviä vikoja. Tyy
pillisimmät vanhenemiseen liittyvät viat olivat 
asetuspisteen ryöminnät ja kalibrointiongelmat. 

3.3 Lämpötila-anturien 
vanheneminen 

NPAR-ohjelmassa on tehty kaksi tutkimusta 
(Hashemian ym. 1987 ja 1990), joissa on 
tutkittu vastuslämpötila-anturien vanhenemista. 
Vastuslämpötila-anturit voidaan jakaa kahteen 
luokkaan, jotka ovat märkäanturit, joissa tun
toelin on suorassa kosketuksessa veden kanssa, 
ja anturit, joissa tuntoelin on suojattu suojatas-
kulla. Useimmat tutkituista antureista olivat 
jälkimmäistä tyyppiä. 
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Hashemianin ym. (1987) raportissa kuvataan 
tutkimusta, jonka tavoitteena oli kehittää tes
tausohjelma lämpötila-anturien vanhenemisen 
selvittämiseksi. Testausohjelman osa-alueita 
olivat kalibrointi, terminen varmennus simu
loiduissa reaktoriolosuhteissa, ryöminnän tark
kailu, eristeen vastuksen mittaus ja vasteajan 
mittaus uusille ja vanhennetuille antureille. 
Tutkimuksessa vanhennettiin 13:a anturia kol
men kuukauden ajan, ja kuukauden välein 
anturit kalibroitiin ja mitattiin vasteajat. Kalib
rointien muutokset olivat suurimmillaan ensim
mäisen kuukauden jälkeen, tällöinkin korkein
taan 1 °C. Varmennuksella ei ollut juurikaan 
vaikutusta vasteaikoihin. Tutkimuksessa suosi
tellaan uusille antureille vanhentamista ennen 
käyttöönottoa. Lisäksi todetaan, että redun-
danttisissa mittauksissa pitäisi käyttää ainakin 
kahta erityyppistä anturia. 

Vastuslämpötila-antureita käsittelevässä tutki
muksessa (Hashemian ym. 1990) on selvitetty 
käyttökokemusten perusteella vanhenemisesta 

•heutuvia vikoja. Lisäksi antureita on testattu 
mm. vanhentamalla niitä. Kokeissa on tutkittu 
uusia sekä ydinvoimalaitoksilta 2 - 5 vuoden 
käytön jälkeen poistettuja antureita. 

Lämpötila-anturein in vaikuttavat seuraavat 
ympäristötekijät. 

Lämpötila: Pitkäaikainen korkea lämpötila 
heikentää materiaaleja. Platinaelementissä voi 
syntyä kemiallisia tai metallurgisia muutoksia, 
jotka aiheuttavat asettelun siirtymistä. Eriste
materiaaliin voi kehittyä vasteaikaan vaikuttavia 
säröjä ja loukkuja. Tiivistys vci kuivua, kutis
tua tai säröillä ja päästää kosteutta vaipan si
sään. 

Kosteus: Kosteus vähentää eristeen vastusta ja 
aiheuttaa kilibraatiovirheen. Kosteus aiheuttaa 
myös häiriöitä anturin ulostuloon. 

Värähtely: Värähtely voi aiheuraa anturin kyl-
mäkäyntiä, jonka seurauksena on asettelun 
muutos tai tuntoelimen liukuminen pois paikal
taan, jolloin vasteaika kasvaa. Jos anturi on 
paikoillaan jousikuorman avulla, värähtely 
saattaa aiheuttaa jousen löystymistä, jolloin tun
toelin voi siirtyä paikaltaan. 

Lämpötilavaihtelut: Lämpötilavaihtelut aihe
uttavat materiaalien laajenemista ja supistumis
ta, joka voi aiheuttaa rasitusta tuntoelimeen. 
Rasituksen seurauksena asettelu voi muuttua. 
Lämpötilavaihtelu voi aiheuttaa myös säröjä, 
joiden takia vasteaika muuttuu. 

Mekaaninen sokki: Äkillisistä käyttöolosuhtei
den muutoksista johtuvat sokit voivat saada 
aikaan vastaavaa heikkenemistä kuin värähtely. 

Käyttökokemusselvityksessä 1970 -1988 löytyi 
LER-tietokannasta 92 lämpötila-antureihin 
liittyvää vikaa. NPRDS-tietokannassa oli 
lämpötila-antureihin liittyviä tapahtumia vuosi
na 1974 - 1988 raportoitu 318 kappaletta. 
Raportissa arvioidaan, että vikojen pieni luku
määrä johtuu siitä, ettei ennen vuotta 1980 
antureita testattu erikseen vasteaika- tai kalib-
raatiovikojen havaitsemiseksi. NPRDS-tieto-
kannan raporteista 40 % luokiteltiin mahdolli
sesti vanhenemisesta johtuviksi vioiksi. 

Raportissa todetaan, että vastuslämpötila-anturit 
vanhenevat niiden normaaleissa käyttöolosuh
teissa, mutta vanhenemista pystytään kontrol
loimaan testaamalla ja kalibroimalla anturit 
polttoaineenvaihtoseisokin yhteydessä. Tutki
muksessa tehtyjen testien perusteella ei voitu 
määrittää mitään luotettavaa käyttöikää antureil
le. 

3.4 Releiden vanheneminen 

Releiden vanhenemista käsittelevässä raportissa 
(Toman 1987) on selvitetty releisiin kohdistuvia 
rasituksia ja releiden vikaantumismekanismeja. 
Tutkimus kattaa useita reletyyppejä kuten sekä 
elektronisia että sähkömekaanisia suojaus-, 
aika- ja ohjausreleitä. Tässä katsauksessa 
keskitytään pääasiassa ohjausreleisiin. 

Releisiin kohdistuvat rasitukset on jaettu nel
jään ryhmään: sähköiset, mekaaniset, termiset 
ja ympäristörasitukset. Erityisesti korkea 
lämpötila aiheuttaa releiden kelojen eliniän 
lyhenemistä. Relekaapeissa, joissa on paljon 
jännitteellisiä keloja, lämpötila saattaa kohota 
paikallisesti hyvinkin korkeaksi ja nopeuttaa 
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releiden vanhenemista. Ympäristörasituksista 
merkittävimpiä ovat kosteus, lika ja hapettumi
nen. 

Käyttökokemusselvityksessä tutkittiin LER, 
NPRDSjalPRDS-tietokantojenreleviat. LER-
tietokannasta löytyi 483 ohjausreJeiden vikaa. 
LER-datoissa ei ollut havaittavissa selvää vika-
taajuuden nousua vie'i 12 vuoden tarkastelujak
son aikana. Sen sijaan NPRDS-datan (n. 400 
vikaa) mukaan ohjausrel<*<den vikataajuus alkaa 
nousta jo noin seitsemän vuoden jälkeen. 

3.5 Kaapelien, läpivientien ja 
liitäntöjen vanheneminen 

Raportissa Jacobus (1990) on selvitetty kaapeli
en, läpivientien ja liitäntöjen vanhenemista. 
Tutkimuksessa todetaan, että nämä komponentit 
ovat varsin luotettavia normaaleissa käyttöolo
suhteissa eikä niillä ole ajan myötä odotettavis
sa merkittävää vikataajuuden kasvua. Amerik
kalaisten jatkotutkimuksissa on päätetty keskit
tyä kaapelien vanhenemisen arviointiin. Kaa
pelien vanhenemisesta on tehty erillinen kirjal
lisuuskatsaus raportissa Simola (1991). 
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4 OLKILUODON YDINVOIMALAITOKSEN 
SUOJAUSAUTOMAATIO 

4.1 Suojausautomaation rakenne 
ja toiminta 

Suojausautomaation tehtävänä on havaita laitok
sen epänormaalit toimintatilat ja kehittää auto
maattisesti tarvittavat suojausviestit. Nämä 
viestit saavat aikaan esim. pikasulun ja käyn
nistävät erilaisia varotoimintoja. Epänormaalit 
tilat havaitaan mittaamalla tarvittavia suureita, 
kuten lämpötila, paine jne., reaktorista, putki
linjoista ja huonetiloista. 

Olkiluodon laitoksen reaktorisuojausjärjestelmä 
on jaettu joukoksi osajärjestelmiä, joita kutsu
taan ketjuiksi. Ketju -nimitys kuvastaa sitä, 
että järjestelmän sähköiset osat ovat tietyssä 
mielessä ketjuun kytkettyjä. Ketjut voidaan 
luokitella sanumitusketjuihin ja eristysketjuihin. 
Sammutusketjut valvovat ja suojaavat itse 
reaktoria ja eristysketjut puolestaan muita 
laitososia vaurioilta. Reaktorin sammutusketjut 
ovat: 
• reaktoripikasulkuketju (SS) 
• ruuvipysäytysketju (V) 
• käynnistyksen lukitusketju (S) 
• tehonrajoitusketju (E) 
• polttoaineenvaihdon valvontaketju (B). 
Eristysketjut ovat: 
• pakkopuhallusketju (TB) 
• päähöyryputkien murtuman valvontaket

ju (A) 
• reaktorin suojarakennuksen valvontaket

ju 0) 
• syöttövesiputkien murtuman valvonta-

ketju (M) 
• reaktorin apujärjestelmien ulomman 

tilan valvontaketju 0 0 
• jälkilänunönpoisto- ja hätäjäähdytysjär-

jestelmien tilojen valvontaketjut (HA, 
HB, HC, HD). 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin reaktorisuojaus-
järjestelmän pikasulkuketju eli nk. SS-ketju, 
joka on esitetty liitteessä 1. Pikasulkuketjun 
päätehtävä on laukaista järjestelmän 354 avulla 
tapahtuva reaktoripikasulku käyttötilanteessa, 
jossa reaktorin teho on alennettava nopeasti. 
SS-ketju käynnistää samanaikaisesti myös muut 
nopeassa tehon alennuksessa tarvittavat toimin
not. 

Pikasulkuketju muodostuu eri ehdoista, esim. 
"korkea paine reaktorissa". Jokaista tällaista 
turvallisuuteen vaikuttavaa muuttujaa, esim. 
painetta, valvotaan neljällä itsenäisellä toisis
taan riippumattomalla mittauspiirillä. Nämä 
muodostavat kukin ns. osaehdon kanavissa A, 
B, C ja D (redundanssit). Ketjun rakennetta 
havainnollistaa kuva S. 

Tutkimuksessa tarkastellaan suojausautomaation 
laiteketjuja anturilta seuraustoiminnan ohjauk
seen. Ketju voidaan jakaa kolmeen osaan: 
• miaauspiiri, johon kuuluvat esim. 

lähetin, I/U-muunnin ja raja-arvoelin tai 
peikkä vahti 

• suojauslogiikka, johon kuuluvat logiik-
kakanavat ja keskuslogiikka 

• toimilaitetta ohjaava ohjauselektroniikka 

Ketjun osat on esitetty kuvassa 6. Kutakin 
osaehtoa vastaa käytännössä kuvan 6 mukainen 
mittauspiiri, johon kuuluu esim. lähetin, muun
nin ja raja-arvolaite tai pelkästään vahti. Osa-
ehto toteutuu, jos mittauspiiriltä tulee signaali 
logiikkakanavaan. Minkä tahansa kahden eri 
kanavaan kuuluvan osaehdon yhtaikainen toteu
tuminen aiheuttaa pikasulun. Ketjussa on 
lisäksi joukko seuraustoimintoja, jotka toteutu
vat, jos saman ehdon kaksi osaehtoa toteutuu 
yhtaikaisesti. 

18 
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A 

c 

B 

D 

1 
! 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

SS4 SS5 
korkea pinta 
reaktonssa 

L. 

211K401H2 

211K402H2 

211K403H2 

211K404H2 

A 

SS6 ! 
i 

KANAVA 

KETJU 
EHTO OSAEHTOJA 

Kuva 5. Laitossuojausketjuihin liittyviä käsitteitä. 

Uahti Lahdin muunmr) 
ftoio-orvD- loqukko- Koskus-

>lin kanavoi l o ^ " ~ 
Ohjas Kytkin-

Z-^^^s^jy^ 
[A-kcncvo 

Ehdot 

\ttimatkatrotus 

^I^^HEMI]—r 
C-kanovo 

T I R N I I K 
W W W * 

S«inamä«retu<c 

^-EPHZf^HIh— 
|B-koncvq 

\ftlimotka«rotus 

^-BI^^^EMIl— 
lD-mwa»q 

•ltCMspllrlc l suojamlogllklu ;tl«ktr 

Kuva 6. Suojausautomaation laiteketjujen rakenne (lähde: TVO.n koulutusaineisto). 

Seuraustciminnoista tutkimukseen sisällytettiin: • 
• reaktorin päähöyryputkien (311) eristys-

venttiilien sulkeutuminen • 

ulospuhallusjärjestelmän (314) altaa-
seenpuhaJlusvcnttiilien aukeaminen 
apusyfittovesijarjestelman (327) pump
pauksen käynnistyminen 

19 

file:///ttimatkatrotus


SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 58 

Kuvissa 7 - 9 on esitetty kuhunkin edellä mai
nittuun seuraustoiniintaan liittyvät A-redundans 

sin osaehdot ja osaehtoja vastaavien mittauspii-
rien komponentit käsilaukaisuja 

Reaktorin pinta • 

211K401 ( S S 5 ) r l-ketju 

211K561 I 

alh. reaktori-
tankin pinta 
211K411 

aktiivisuus 
551K901 

• y / " ' U / l UJ ; — I paine suojarak. 
546K101 

i L 

6 u 

lämpötila 

456K501 

456K505 

1) 

211K401 ja211K41l: 
yhteinen impulssiputki 

6 

A-ketju 

ulompien 

eristys-

venttiilien 

toiminta 

paine i — 

546K105 546K109 — 
546K117 546K121 = 

546K125 546K129 — 
546K133 546K149 ^ 
546K153 , A 

lämpotla 

546K509 546K513 
546K561 546K565 
546K569 546K573 
546K577 5^6K581 

; painederivaatta 211K015 1 

f j l matala paine 

211K111 

korkea teho 

e53lK951 H APBM1 

Kuva 7. 311 -seuraustcimintaan johtavat ehdot. 

0 
SS4:n kanssa 
yhteinen 

A-ketju SS-11 

psine 
546K105 
546K109 
546K117 
546K'.21 
546K125 
546K129 
546K133 
546K149 

546K153 

! 416K112 
i 416K143 

e531K95l 

A 3) 

[APR»; 

_L 
lämpötila 
546K509 546K513 
546K561 546K565 
546K569 546K573 
546KS77 S46K581 

1) 2) 
211K401 ja211K411: 211K101 ja 211K111: 

3) 
S31K9S1: 
esiintyy ehdoissa 
SS-7.8.9,10, 

k 
(J ^HZH painederivaatta 211 KOI5 j 
g j M _j L L — J ] 

yhteinen impulssiputki yhteinen impulssiputki SS11 ja A-22 .=j-

-i 1 matalapaine 
M 211K111 

korkea teho 
6531K951 

Kuva 8. 314-seuraustoimintaan johtavat ehdot. 
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lukuunottamatta. Kuvissa 7 - 9 käytettyä mer
kintätapaa havainnollistaa kuva 10. 

Reaktorin pinta J Reaktorin pinta [ 
211K401 ( S S 4 ) M 211K401 (SS5) j 

"i r 
I-ketju 

1) 

211K111 

—Uon»^ 

i l / 
z 

1) 
211K401 ja211K411: 
yhteinen impulssiputki 

alh. reaktori-

tankin pinta 
211K411 I 211K41 

; aktiivisuus 
-1 551KS01 

2 & % 
paine suojarak. 
546K1C1 

ti 
lämpötila 
456K501 
456K505 

M-ketju 

pinta 
546K401 
546K425 
546K429 
546K433 
546K437 

lämpötila 
546K561 

SS •13 h * 

paine 
441K169 

!e531K951; 

6 

johtokyky 
336K856 

h 

Kuva 9. 327-seuraustoimintaan johtavat ehdot. 

J A-ketju [• 

\ 
pame 
546K105 
546K109 
548K117 
546K121 
S46K125 
S46K129 
S46K133 
S46K149 
S46K1S3 

" 

lämpötila 
546K509 546K513 
546K561 546K565 
S46K589 546K573 
546K577 546KS81 

l 

< • > 

A 
546K105 

I 
546K109 

1 

1 
546K509 

1 
546K513 

I " " 

2/4 

! 

Bl ( 
546K106 | 

1 
I546K110 

7 

i 
546X510 

1 
546K514 

i 

n o 

Kuva 10. Kuvissa 7 - 9 täytetyn merkintätavan selvennys. Kuvan A-ketjun seuraustoiminnat lau
keavat, jos kaksi osaehtoa laukeaa samanaikaisesti e,i kanavissa. 
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Kuvien 7 - 9 1-ketjuihin ei ole piirretty mukaan 
ehtoa 17 (pakkopuhallusketju), sillä se koostuu 
kuvissa esitetyistä ehdoista 12 ja 14. Pikasulku-
ketjussa on ehtoja, jotka eivät liity mihinkään 
edellä mainituista kolmesta seuraustoiminnois-
ta. Näitä ovat neutronivuohon ja siten myös 
tehotasoon liittyvät ehdot SS7 - SS 10, reaktori
rakennuksen huonevalvontavahtien (Y-ketju) 
ehdot ja ruuvipysäytysketjun laukeaminen (V-
ketju). Tutkimuksessa on otettu näistä mukaan 
Y-ketjun ja vuomittausten mittauspiirit, sillä ne 
sisältävät samoja tai vastaavia laitteita kuin 
jotkin tarkasteltaviin seuraustoimintoihin suo
raan liittyvät ketjut. 

Huonevahteihin liittyvät mittauspiirit käsittävät 
vain itse vahdin, joka asetetun rajan ylityksestä 
avaa koskettimen kontaktin saaden aikaan 
kyseisen osaehaon laukeamisen ja hälytystiedon 
välittymisen valvomoon. Tällaista lämpötila-, 
paine- ja pintavahteja on valvontaketjuissa I, Y, 
A ja M. Höyryputkien radioaktiivisen säteilyn 
tasoa valvotaan säteilyilmaisimella, johon 
liittyy jännitelähde ja nk. taustapreparaatti, jolla 
saadaan aikaan sopiva taustasäteilytaso. Syöt-
tövesiputkien veden puhtauden valvonta perus
tuu veden sähköisen johtavuuden mittaamiseen. 
Johtokykymittauksen ja säteilytason valvonnan 
instrumentointiin kuuluu lähettimen lisäksi 
jännitemuunnin. raja-arvolaite ja rele. Ehdois
sa SS 11 ja SS 13 on painekytkimiä, joilla valvo
taan painetta ennen syöttövesipumppuja sekä 
pikasulku- ja ohjausöljyjen painetta. 

Reaktorin painemittauksissa mittauspiireihin 
kuuluu lähetin, jännitemuunnin ja raja-arvolai
te. Pir.tamittauksessa on lisäksi tiheyskorjain, 
johon tulevat signaalit paine- ja lämpötilalähet-
timiltä. Neutronivuomittausjärjestelmä koostuu 
lähdealueen detektoreista (SRM), välialueen 
detektoreista (IRM) ja tehoalueen detektoreista 
(PRM). Neutronivuomittauskanava käsittää 
detektorin sekä viestinsiirto-ja käsittelylaitteet. 
SRM- ja IRM-kanavissa on lisäksi detektorien 
ajokoneistot. Tehoalueella neutronivuota mita
taan paikallisesti (LPRM) ja ottamalla keskiar
vo useista detektorien signaaleista (APRM) 
(Anon. 1991a). 

Taulukossa II on esitetty mittauspiirien kom
ponenttien lukumäärät. Taulukkoon ei kuiten
kaan ole sisällytetty neutronivuon mittausjärjes
telmän komponentteja. 

Taulukko II. Mittauspiirien komponenttien 
lukumäärät kanavaa kohti (ilman neutronivuo-
mittauksia). 

Suojausjärjestelmän logiikka on toteutettu re
leillä 2/4-periaatteella. Kuhunkin osaehtoon 
liittyy rele, joka välittää tiedon osaehdon lau
keamisesta eteenpäin. Lisäksi ehdoissa SS7, 
SS8, SS11 ja SS13, jotka koostuvat useammas
ta kuin yhdestä mittauksesta, on useampia 
releitä. Y-, I-, A- ja M-ketjuissa on kussakin 
redundanssissa kolme relettä, jotka laukeavat 
ko. redundanssin jonkin ketjuun kuuluvan 
osaehdon lauetessa (kts. kuva 11). Ehdoissa, 
joihin liittyy seuraustoimintoja, on seuraustoi-
mintojen laukaisemiseksi vielä 4x4 relettä. 
Releiden lukumäärä, jossa ei ole otettu huomi
oon kokeisiin ja käsilaukaisuihin mahdollisesti 
liittyviä releitä, on n. 540 kappaletta laitosyk
sikköä kohti. Näistä 32 on koko SS-ketjun 
laukaisureleitä. 

Kuvassa 11 on esitetty releiden kytkennän 
periaate Y-eristysketjussa. Samaa kytkentä-
periaatetta on käytetty myös I-, A- ja M-ket
juissa. 

Vahdit: 
Huonepainevahti 
Muu painekytkin 
Pintavahti 
Lämpötilavahti 
Lähettimet ja detektorit: 
Painelähetin 
Pintalähetin 
Johtokykylähetin 
Säteilyilmaisin 
Elektroniikka: 
Painederivaattaelektroniikka 
Tiheyskorjain 
I/U-muunnin 
Raja-arvoyksikkö 

14 
3 
8 
19 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
5 
6 
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5-;6K-: : T 

Y2(A) Y3!A) • Y«|A) 

osaehtc Y4(A) lauennut 

keiju Y(A) lauennut 

"W 
W 

~w— 
-"'y^ (seuraustoimintojen 
-~'js— 2/4-logiikkaan) 

«*) I .^ja*L :« »««(*) 
W 

SS(A) lauennut 

Afrnw / / . Esimerkki laitossuojausjärjesteunän releiden kytkennästä. 

Päätereleet laukaisevat 2/4-ehdon toteutuessa Combimatic-jäijestelmällä, joka käsittää eriiai-
tarvittavat seuraustoiminnat, joita ovat esim. sia elektroniikkakortteja. Päatereleiltä ja esim. 
venttiilien avautumiset ja sulkeutumiset sekä kisilaukaisusta tulevat signaalit tulevat ja-, tai-
pumppujen käynnistymiset. Venttiilien ja ja ei-porttien sekä aikapiirien kautta ohjauskor-
pumppujen ohjauselektroniikka on toteutettu teille, jotka välittävät ohjauskäskyt eteenpäin 

kytkinlaitokselle. 

EHTO 

EZJ 
882 A101 
• KISKON PUM). 

327 K801 «LI 

51S-X1 

SR 327 Pl 

MAN KIINM 

iA 

-B-U Ar 

' • - » 
6 

JT. 

!l 
KIINNI 

Kuva 12. Tutkimukseen sisällytettyjen ohjauselektroniikan osien rajausperiaate {lihavoidut osat 
mukana). 
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Tamlmkko III. Tuddmukson sisällytetyt 311-, 314-ja 327-järjestebmen ohjausetektroniikan osat 
yhdessä kanavansa. 

311 
o n 

rele 
aikapiiri 
ja-portu 
tai-portti 

km 

22 
10 
3 
3 

ja-portti, 4 sis.menua i 
ohjauskoctit: 
57310173-ATF 
573I0IT3-ATE 
57310173-ATC 

2 
6 
1 

314 
ms» 

rele 
aikapiiri 
ja-portö 
tai-portti 
mvertten 
sekveossiaskel 
ohjauskortit: 
57310173-ATD 
573101 73 ATF 

8fcM 

16 
9 

IS 
6 
4 
4 

2 
1 

327 
«sa 

rele 
aikapiiri 
ja-pomi 
tai-portti 
invertteri 
sekvenssiaskd 
ohjauskortit: 
573101 73-ATC 
573101 73-ATH 

•un 

5 
12 
3 
3 
2 
1 

2 
1 

Taulukossa m on esitetty 311-, 314- ja 327-
siiojaustoinuntoihifl liittyvästä ohjausdektrooii-
kasta vain ne osat, jotka kuuluvat tarkasteltui
hin ketjuihin. Rajausta havainnollistaa periaat
teellinen kuva 12 (s. 23). 

Releistä osa on välirdettä, jotka liittyvät suo
jausjärjestelmän ehtojen laukeamiseen heti 516-
järjestelmän jälkeen ja osa on ohjauskortin 
jälkeisiä releitä. Samalle ddcironiikkakortuie 
on sijoitettu useita toimintoja. Tarkastellussa 
ohjausddctromikassa esiintyy varsinaisten 
ohjauskorojen lisäksi seuraavia elektroniikka-
kortteja: 
kortti QE20: kaksi sekvenssiaskdta 
kortti QE22: 4 2:n sisäänmenon ja-porttia ja 
kaksi invemeriä 
kortti QE23: viisi tai-porttia 
kortti QE27: kaksi aikapiiriä. 

Taulukossa IV on esitetty ohjauselektroniikan 
osat elektroniikkakorttien mukaan. 

4.2 Laitteet ja niiden 
ympäristöolosuhteet 

Ympäristön aiheuttamien yhteisvikojen välttä
miseksi eri kanavien laitteet on sijoitettu eril
leen toisistaan. A- ja C-kanavien laitteet sijait
sevat yhteisissä tiloissa siten, että redundanttis-
ten laitteiden välinen matka on vähintään met
rin. Vastaavasti B- ja D-kanavat on erotettu 
toisistaan saman suuruisella välimatkalla. 

Tmmlmkko IV. Ohjwtselektromikan kortti-
tyyppien lukumäärät kanavaa kohti tarkastel
luissa ketjuissa. 

QE20 

QE22 

QE23 

QE24 

QE27 

311 

0 

3 

3 

1 

7 

314 

3 

7 

2 

0 

5 

32"» 

1 

4 

2 

0 

7 

Lisäksi A- ja C-kanavat on erotettu B- ja D-
kanavistank. seinämäerotuksdla. Tämä erotte
lu pätee tarkasteltavan ketjun kaikissa osissa 
lähettimiltä ohjauselektroniikkaan. 

Seuraavassa kuvataan ketjujen laitteita ja niiden 
ympäristöolosuhteita normaalin käytön aikana. 
Onnettomuustilanteessa saattaa näistä poik
keavien olosuhteiden aiheuttamia rasituksia 
kohd stua lähinnä suojarak ennuksen sisäpuolella 
sijaitseviin vahteihin. Todettakoon, että suo
jausjärjestelmän lahtei'taei varsinaisesti vaadita 
toimintaa onnettomuuden aikana. 
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neaktorimittauksel 

Reaktorin paine- ja pintaliimauksissa käytetään 
Schoppe & Faeser -valmistajan lähettimiä. 
Paindähettlmen anturina on bourdon-kaari ja 
pintamhtauksissa käy-ään lähetintä, jonka 
anturina on barton-kcuiio. Eri lähettimien 
elektroniikat (difTereaiaalimuuntaja ja vahvis
tin) eivät eroa toisistaan. Lähettimet sijaitsevat 
reaktorirakennuksessa erityisissä länetinh*»-
neissa, joihin on tuotu impulssipulket reaktoris
ta. Huonetilojen lämpötilat ovat n. 25 *C 
Paine- ja pintanunaustietojen käsittelyssä tarvit-
tzva muu elektroniikka (muuntimet, rJheyskor-
jaimet, raja-arvolaitteet ja derivaattorit) sijaitse
vat dektroniikkatiloBsa, joka käsitellään myö
hemmin erikseen. 

Reaktorin tehoa mitataan neutronivuon mittaus
järjestelmällä 531 (Anon. 1991a). Vuota mita
taan sydämen eri osiin sijoitetuilla detektoreilla. 
Lähde- ja välialueen detektoreja on molempia 
neljä kappaletta ja teboalueen detektoreja on 
112 kappaletta, jotka on sijoitettu 28 sondiin. 
Vuomittauksen osia kuvattiin lyhyesti taulukois
sa m ja IV. 

Vahdit 

Suojarakennuksen eristysvalvontajärjestdmän 
546 vahdit sijaitsevat huonetiloissa, joiden 
lämpötilat vaihtelevat n. 20 - 60 CC välillä. 
Samoissa tiloissa on muiden valvontajärjes
telmän (547) mittauspisteitä, joiden arvot lue
taan päivittäin. Näiden perusteella saadaan 
kohtalaiset arviot useimpien huonevabtien 
ympäristön lämpötiloille. Suojarakennusta 
lukuunottamatta huonetiloissa, joissa vahdit 
sijaitsevat, ei ole merkittäviä säteilytasoja. 
Vahdit eivät myöskään altistu jatkuvalle tärinäl
le tai kosteudelle. 

Kaikki tutkimukseen sisällytetyt lämpötilavah-
dit, joiu on 18 kussakin kanavassa, ovat tans
kalaisia Danfoss a/s:n vahteja. Lärnpötilavah-
deissa on kaasulla täytetty kapillaariputki, 
jonka pää kiinnittyy vahdin kotelon sisällä 
kalvoon. Kaasun lämpölaajeneminen liikuttaa 
kalvoa, joka nostaa jousen voimaa vasuan 
akselia. Akselin nousu laukaisee kytkimen. 

jeka katkaisee piirin. Vahdin laukaisu- ja 
palautusrajat voidaan säätää halutuiksi. 

Huonetilojen painevahdeissa on kaksi vastak
kain olevaa painekalvoa, joista toinen on yh
teydessä viivästyssäiliöön. Viivästyssäiliö on 
metallinen säiliö, johon huoneilma pääsee 
pienestä venttiilistä. Mikäli ympäristön paine-
muutokset ovat hitaita, viivästyssäiliön paine 
seuraa ympäristön painetta ja painekalvojen 
aiheuttamat voimat ovat yhtäsuuret. Nopeassa 
painrmuutoksessa suoraan huoneilmaan yh-
teydessä oleva painekalvo reagoi toista nopeam
min nostaen kalvojen välisti akselia. Tämä 
ameutraa kytkimen laukeamisen samaan tapaan 
kuin lämpötilavahdissa. Palautuminen tapah
tuu, kun viivästyssäiliön paine saavatta* ympä
ristön paineen. Huonepainevabdit ovat saman 
valmistajan kuin lämpötilavahdit. 

Suojarakennuksen eristysvalvontavabdit (yksi 
paine- ja kaksi lämpöulavabtia kanavaa kohti, 
ehdot 14,15 ja 16) sijaitsevat suojarakennukses-
sa. Vahdit podekeavat järjestelmän muista 
vahdeista vain siinä, että niiden kuoren materi
aali on erilainen. Näiden ympäristön lämpötila 
on n. 40 "C. Suojarakennuksen säteilytasoja 
niitataan useilla ilmaisimilla, joita on sijoitettu 
ympäriinsä eri korkeuksille. Mitatut annos
määrät vaute'evat suuresti riippuen detektorin 
sijaiMusf?. SäteSy saattaa haurastuttaa orgaani
sista materiaaleista valmistettuja osia, kuten 
tiivisteet. 

Pintavahti käsittää uimurin, joka liikkuu pys
tysuoraan tankoa pitkin. Teräskuorisen uimu
rin sisällä on magneetti, joka uimurin noustessa 
avaa tangon sisällä olevan kididementin. 
Uimurin laskiessa ala-asentoon kytkin sulkeu
tuu. Vahti on sijoitettu lattiakaivossa suojuksen 
sisään, joka estää roskien pääsyn vahtiin. 

Muut nfttsufcset 

Turpiinin pikasulkuöijyn 2107 ja ohjausöljyn 
3103 paineita (ehdossa SSI1) valvotaan Barks-
dalen valmistamilla painekytkimillä, joissa on 
painekalvo. Itse kytkimen toimintaperiaate on 
samanlainen kuin lämpötilavahdeissa. Syöttö-
vesipumppujen imupainetta (ehdossa SS 13) 
valvotaan saman valmistajan painekytkimdlä. 
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Eroa öljynpainevahteihin on vain laitteen toi
minta-alueeseen verrannollisessa painekalvon 
paksuudessa. Painekytkimet eroavat huone-
painevahdeista pääasiassa siinä, että niissä on 
vain yksi painekalvo eikä niissä ole viivästys-
säiliötä. Kytkimet laukeavat, kun paine alittaa 
asetusarvon. 

Syöttövesiputkien veden puhtautta valvotaan 
mittaamalla veden sähköistä johtavuutta. Joh-
tokykymittauksessa mitataan kahden elektrodin 
välistä resistanssia niiden välissä olevan käämin 
avulla. Käämissä kulkeva virta on verrannolli
nen elektrodien resistanssiin, joka taas riippuu 
veden johtavuudesta. Lämpötilan vaikutus 
kompensoidaan termistorin avulla ja vahviste
taan lähettimessä. Siemensin valmistamat 
lähettimet sijaitsevat näytteenottopaneelissa ja 
I/U-muuntimet sekä raja-arvolaitteet elekuro-
niikkatiloissa. 

Höyryputkien aktiivisuustason valvonnassa 
käytetään säteilyilmaisimena putkien läheisyy
teen asennettua Ab Atomenergi Studsvikin 
valmistamaa ionisaatiokammiota. Mittausjär
jestelyyn kuuluu myös nk. taustapreparaatti, 
jolla saadaan aikaan sopiva taustasäteilytaso. 

Mittaus- ja ohjauselektroniikka sekä releet 

Lähettimiä lukuunottamatta kaikki mittauspiiri-
en osat, kuten muuntimet, raja-arvolaitteet ja 
neu'.ronivuomittausten elektroniikka sijaitsevat 
elektroniikkatiloissa. Näissä tiloissa sijaitsevat 
myös 516-järjestelmän releet sekä seuraustoi-
mintojen ohjauselektroniikka, joka on toteutettu 
ASEA: n Combimatic-järjestelmällä. Combima-
tic-järjestelmäkoostuuelektroniikkakorttimodu-
leista, joilla toteutetaan esim. yksinkertaiset 
loogiset operaatiot, ja varsinaisista ohjauskor-
teista. Tutkimuksen kohteena olevan oh-
jauselektroniikan modulit esitettiin taulukoissa 
III ja IV (sivu 24). Elektroniikkatilat on jaettu 
kahteen eri huoneeseen, joista toisessa on A- ja 
C-kanavien elektroniikat ja toisessa B- ja D-
kanavien elektroniikat. Samassa huoneessa 
sijaitsevat eri kanavien laitteet ovat eri kaapeis
sa. Elektroniikkakaappien sisälämpötilasta 
normaalin käytön aikana ei ole käytettävissä 
tietoja, mutta relekaappien sisäänmeno- ja 
ulostuloilmojen lämpötiloja on mitattu kesällä 

1992. Sisäänmenolämpötilat ovat olleet 
n. 15 °C ja ulostulolämpötilat n. 19 °C. 

4.3 Suojausautoinaation testaus 
ja kunnossapito 

Suojausautoinaation laitteet testataan vuosihuol
lon yhteydessä ohjeen mukaan (Anon. 1991b). 
Ohjeissa on otettu huomioon turvallisuusteknis
ten käyttöehtojen vaatimukset. Suojausjärjes
telmän koestaminen jakaantuu kolmeen osaan, 
jotka ovat mittauspiirien ja suojauslogiikan 
koestukset sekä prosessiosan RPS-kokeet. 
Suojausjärjestelmää koskevat kokeet tehdään 
sen jälkeen, kun kunnossapito- ja muutostyöt 
on tehty, tilapäiset ylikytkennät ja irrotukset 
purettu ja kaapit on tarkastettu ja lukittu. 
Kokeiden jälkeen kaapit sinetöidään. 

Vahtien ja lähettimien toiminta tarkastetaan, ja 
laitteet kalibroidaan tarvittaessa uudelleen 
kerran vuodessa. Kalibrointitiedot tallennetaan 
mittaustarkkuuden seurantajärjestelmään, mutta 
niistä ei tehdä säännöllisesti vikailmoituksia. 
Periaatteessa vikailmoitus tehdään, jos muutos 
on riittävän suuri. Useammin kuin kerran 
vuodessa tehtävät koestukset ja tarkastukset on 
eritelty taulukossa V. Vuonmittauksessa käy
tettyjä sondeja ja detektoreita vaihdetaan enna-

Taulukko V. Mittauspiirien laitteille useammin 
kuin kerran vuodessa tehtävät koestukset ja 
tarkastukset. 

Reaktorunittaukset: 
raja-arvolaitteiden toimintatarkastus 
Neutroni vuomittaukset: 
mittausarvojen oikeellisuuden tarkastus 
laukaisutoiminnon koestus 
elektroniikan toimintakoe 
Johtokykymittaus (ehto M2): 
tarkastus 
raja-arvolaitteiden koestus 
(RPS-kokeessa) 
Höyryputkien aktiivisuustaso (13): 
tarkastus (valvomossa) 
mittauspiirin testaus 
(ilman säteilylähdettä) 
detektorin kalibrointi säteilykentässä 
Tiheyskompensaattori: 
vertailulämpötilan tarkastus 

3 kk 

1 pv 
1 kk 
3 kk 

4 kk 

3 kk 

1 pv 

3 kk 
6 kk 

1 kk 
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koivasti: tähän mennessä tehoalueen sondit on 
vaihdettu keskimäärin 2 - 3 kertaa ja lähde- ja 
välialueen detektoreja 0 - 1 kertaa. 

Suojausjärjestelmän logiikka testataan vuosittain 
laukaisemalla kukin ehto erikseen. Lisäksi 
ehdoille SSl 1 (turpiinipikasulku ja dumppaus-
kielto) ja SS 12 (I-, Y-, A-ja M-ketjut) tehdään 
laukaisukokeet kuukausittain. 

Seuraustoimintoihin liittyvät ohjauskorttien 
toiminta tulee testatuksi vuosittaisten revision 
aikaisten RPS-kokeiden yhteydessä. Kokeissa 
varmistetaan suojausjärjestelmän signaalien 
perillemeno järjestelmän komponenteille. 327-
järjestelmän pumput koestetaan kerran kahdessa 
vuodessa. 

Edellä kuvatun kalibrointi- ja testaustoiminnan 
lisäksi laitoksella on tehty ja tehdään laiteryh-
mien vaihtoja, kun tunnistetaan selvä yhteisvi-
kamahdollisuus. Vanhenemista seurataan myös 
vaihtamalla kokemuksia ruotsalaisten ydinvoi
malaitosten kanssa. Merkittävistä vaihtotoi-
menpiteistä voidaan mainita suojausjärjestelmän 
releet, jotka on vaihdettu releiden kampamate-
riaalissa havaitun haurastumisilmiön vuoksi, 
sekä painonapit, jot!™ on vaihdettu kultapin-
noitteisiksi hopeisten kontaktipintojen hapettu
misen vuoksi. Tuorein havainto vanhenemisil
miöistä on tehty lämpötilavabdeista, joissa on 
todettu laukaisurajan kohoamista. Lämpötila-
vahdit on päätetty vaihtaa uusiin (samanlaisiin). 

Taulukossa VI on koottu yhteen laitteiden 
kunnossapito- ja ympäristötietoja. 
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laite 
painelähetin 
pintalähetin 
paine vahti 
paine vahti 
pintavahti 
lampötilavahti 
lämpötila vahti 
painekytkin 
höyryputkien akt. mitt. 

Idetektori 
elektroniikka 
johtokykyl&hetin 

raja-arvolaite, reakt. mitt. 
raja-arvolaite, 13 
raja-arvolaite, M2 

l/U-muunnin 
tiheyskompensaattori 

painederi vaatia-
elektroniikka 
neutronivuomittaus 

releet 
ohjauselektr. 311,314 
ohj. el. 327 pumput 

lkm/sub 
2 
2 

13 
1 

8 
16 
2 
3 
1 

1 

5 
1 
1 

6 
2 

1 

ennakkohuolto 
toimenpide 
kalibrointi, nollapistetark. 
kalibrointi, nollapistetark. 
koestus 
koestus 
koestus 
koestus 
koestus 
kalibrointi 
tarkastus 
kalibrointi 
koestus 
mittauksen tarkastus 
laitteiston kalibrointi 
toimintatarkastus 
koestus 
tarkastus 
koestus (RPS) 

kalibrointi 
vertailulämpötilan 
tarkastus 
tarkastus 

mittausarvojen tark. 
laukaisutoim. koestus 
elektr toimintakoe 

RPS-kokeet 
RPS-kokeet 

aikaväli 
1 V 

1 V 

1 V 

1 V 

1 V 

1 V 

1 V 

1 V 

1 vrk 
6 kk 
3kk 
4 kk 
1 v 
3 kk 
3 kk 
1 V 

3 kk 

1 V 

1 kk 

1 V 

1 vrk 
1 kk 
3 kk 

1 V 

1 V 

2 v 

ympäristö/huonetila 
25-27 oC, reaktorirakennus 
25-27 oC. reaktorirakennus 
reaktori- ja turpiinirakennus 
n. 40 oC, säteily, suojarakennus 
reaktori- ja turpiinirakennus 
reaktori- ja turpiinirakennus 
n. 40 oC, säteily, suojarakennus 
turpiinirakennus 

n. 45 oC, säteily (n. 7 mSv/h) 
elektroniikka: relehuone 
lähetin: turpiinirakennus 
muu elektroniikka: relehuone 
relehuone 
relehuone 
relehuone 

relehuone 
relehuone 

relehuone 

relehuone 

relehuone 
relehuone 
relehuone 

mukana ehdoissa 
SS6, A22 
SS4&5, 12 
Y2,6,7,13,A2-5,A13-17 
14 
Y3-5, M3-7 
Y8-12.14-16. A8-12,A18-20,M8 
15, 16 
111,113 
13 

M2 

SS4, SS5, SS6,12, A22 
13 
M2 

SS4&5. SS6, 12, 13, A22, M2 
SS4&5, 12 

A21 

SS7-11, A22, SS13-14 

kaikki 
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5 TULOKSET 

Tutkimuksessa selvitetään kohteeksi valitun 
järjestelmän eri komponenttien merkitystä 
vanhenemisen ja turvallisuuden kannalta. 
Komponenttien mahdollisia vanhenemis- ja 
vioittumistapoja on selvitetty kertyneiden vika-
raporttien avulla sekä tekemällä vika- ja vaiku
tusanalyysin (SFS S438) kaltainen selvitys 
osalle suojausautomaatioketjun laitteista. Elelct-
roniikkakorttien vika- ja vaikutusanalyyseja 
tutkimuksessa ei ole tehty, sillä ne vaatisivat 
oman tutkimuksensa suuren työmäärän takia. 
Vanhenemisen vaikutusta turvallisuuteen on 
tarkasteltu paitsi kvalitatiivisesti ketjun eri 
osien vioittumistapoja analysoimalla, myös 
tekemällä herkkyystarkasteluja STUK:n ja 
TVO:n kehittämällä laitoksen SPSA-luotetta-
vuusmallilla. 

5.1 Käyttökokemusten 
analysointi 

Ruotsissa sijaitseva ATV-kanslia kerää vikatie-
dot kaikilta Ruotsin ydinvoimalaitoksilta ja 
Olkiluodon laitosyksiköiltä. Tutkimuksessa 
käytiin läpi TVO:n laitosten ATV-järjestelmään 
syötetyt vikailmoitukset käyttöhistorian ajalta ja 
lisäksi tutkittiin Forsmark 1 ja 2 laitosten vika-
historiat. Koska ATV-järjestelmästä puuttuivat 
erityisesti uusimmat mittauspiirejä koskevat 
vikaraportit, kyseiset tiedot kerättiin Olki
luodon laitoksen omasta vikatilastosta. 

Anturilta toimilaitteen ohjauselektroniikkaan 
asti ulottuvan laiteketjun viat on yleensä poi
mittu vikatilastoinnista seuraavasti: Mittauspii-
rin laitteissa esiintyneiden vikojen laitetunnuk-
sena on mittapistekoodi (esim. 211K401). 
Näin ollen ATV-järjestelmästI ja TVO:n vikati
lastosta poimittiin kaikki SS-ketjussa esiintyvien 
mittapistekoodien mukaan kirjatut raportit. 

Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki suojausjärjes
telmästä 516 tehdyt vikaraportit, sillä kyseisen 
järjestelmän viat on koodattu vain järjestelmä-
tunnuksen mukaan. Ohjauselektroniikan viois
sa laitetunnuksena on ohjattava laite (pumppu, 
venttiili). ATV-järjestelmästä poimittiin ne 
järjestelmien 311, 314 ja 327 viat, jotka on 
koodattu johonkin tyypeistä ELNIK (elekt
roniikka), GIVARE (anturi) tai RELÄ (rele). 
Näistä karsittiin vielä jälkeenpäin muut, paitsi 
tarkastelluissa seuraustoiminnoissa esiintyviin 
laitteisiin liittyvät raportit. 

5.1.1 Mittauspiirien viat 

TVO:n laitosten mittauspiireistä tehtyjä vikail
moituksia oli raportoitu vuoden 1992 loppuun 
mennessä 333 kappaletta. Näistä 258 liittyy 
tarkasteltaviin ketjuihin, 70 on muita tarkaste
lun ulkopuolelle jätettyjä ja 2 aiheellista häly
tystä (pintavahti on hälyttänyt, kun lattialla on 
ollut vettä esim. siivoustöistä johtuen). Tarkas
telun ulkopuolelle jätetyt 70 vikaa olivat mm. 
lippureleissä. hälytyskorteissa, kirjoittimissa, 
piirtureissa, mittapisteventtiileissä ja impulssi-
putkissa. Kolmessa tapauksessa samasta viasta 
on tehty kaksi eri raporttia, mikä on otettu 
huomioon käyttökokemusten analysoinnissa. 
Taulukossa VII on yhteenveto niistä vioista, 
jotka on sisällytetty tutkimukseen. 

Taulukosta nähdään, että eniten vikailmoituksia 
on tehty neutronivuomittauslaitteistosta. Viat 
ovat jakaantuneet seuraavasti: APRM: 20 
vikaa, SRM: 38 vikaa ja IRM: 50 vikaa. 
Tyypillisiä vikoja ovat erilaiset liitin- ja elekt-
roniikkakorttiviat sekä SRM- ja IRM-vetolait-
teistojen hammastangon tukilaakerin kulumiset. 
TVO 1 -yksiköllä on esiintynyt käyttöjakson 
alkupuolella useita kondensaattorivikoja (SRM 
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ja IRM), mutta vuoden -84 jälkeen on raportoi
tu vain yksi tällainen vika. 

Seuraavaksi eniten vikailmoituksia on tehty 
lämpötila- ja huonepainevahdeista. Painevah-
tien vioista puolet on raportoitu vuosien -91 -
-92 aikana. Huonepainevahtien tyypillisiä 
vikoja ovat aikavakion lyheneminen ja paineen 
raja-arvon nousu yli sallitun. Uusimmissa 
vikaraporteissa syynä on pääasiassa liian lyhyt 
aikavakio. Lämpötilavahtien vioista lähes kaksi 
kolmannesta on raportoitu vuonna -92. Nämä 
viat ovat olleet lähes poikkeuksetta vahdin 
rajan ryömimisiä. Kuten jo aikaisemmin mai
nittiin, lämpötilavahdit on päätetty vaihtaa 
uusiin. 

Aktiivisuusmittauksista on myös raportoitu 
paljon vikoja, mutta ne ovat jakautuneet suh
teellisen tasaisesti tarkastelujaksolle. Vikaku-
vauksista ilmenee, että aktiivisuusmittauksessa 
hälytyksiä ovat aiheuttaneet lähinnä säteilyil-
maisimien taustapreparaattien siirtymiset tai 
heikkenemiset. Vikoja on esiintynyt myös 
detektorien jännitelähteissä. 

Reaktorimittausten painelähettimien viat ovat 
olleet mittapisteen ryömimisiä, ja ne ovat pai
nottuneet käyttöjakson alkuun. Pintalähettimien 
kanssa on ollut jonkin verran ongelmia erityi
sesti TVO 2 -yksiköllä. Tyypillisesti lähetti-

Taulukko VIII. TVO.n suojausautomaation mittauspiirien vikojen jakautuminen laitosyksiköiden 
ja eri kanavien välillä. 

A-kanava 

B-kanava 

C-kanava 

D-kanava 

yhteensä 

Neutronivuomittaukset 

TVOl 

27 

11 

14 

12 

64 

TV02 

12 

4 

18 

10 

44 

yhteensä 

39 

15 

32 

22 

108 

Muut mittauspiirit 

TVOl 

22 

16 

20 

19 

77 

TV02 

17 

16 

22 

18 

73 

yhteensä 

39 

32 

42 

37 

150 

30 

men mitta-arvo on poikennut liikaa muista. 
Pintalähetin on jouduttu vaihtamaan neljä ker
taa. 

Taulukko VII. TVO.n suojausautomaation 
mittauspiireistä raportoidut viat. 

Vahdit: 

Painevahti 

Painekytkin 

Pintavahti 

Lämpötilavahti 

38 

6 

2 

37 

Muut laitteet: 

Painelähetin 

Pintalähetin 

Raja-arvoyksikkö 

Liitännät, kaapelit * 

Aktiivisuusmittaus 

Neutronivuomiftaus 

12 

10 

5 

7 

33 

108 

* Ei sisällä neutronivuomittausten 
liitäntä-ja kaapelivikoja 
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Kuva 13. TVO.n suojausautomaation mittauspiirien viat neutronivuon mittausjärjestelmän vikoja 
lukuunottamatta. 

Vikojen esiintymisen ajallinen käyttäytyminen 
on esitetty kuvassa 13. Kuvassa nähdään, että 
vuositasolla eniten vikoja on ollut viime vuon
na. Jyrkkä nousu johtuu paine- ja lämpötila-
vahtien vioista. Käyttökauden alussa on myös 
ollut muita vuosia enemmän vikoja. Tämä 
johtuu erityisesti painelähettimien mittapistei-
den kalibroinneista, joita on tehty pääasiassa 
v. 1981 aikana. 

Vikaraportoinnissa viat luokitellaan mm. ha-
vaitsemistavan, vikamuodon, seurausten, vika
tyypin, tehtyjen toimenpiteiden ja vian arvellun 
syyn mukaan. Tarkasteltaessa raportoitujen 
vikojen luokittelua neutronivuon mittausjärjes
telmän viat käsiteltiin omana ryhmänään raport
tien suuresta lukumäärästä johtuen. 

Neutronivuon mittausjärjestelmän vikojen 
syiksi on yleisimmin raportoitu käytön aiheutta
ma kuluminen. Kondensaattori- ja hammas-
pyöräviat on yleensä luokiteltu materiaalisyistä 
johtuviksi. Yleisin vikatyyppi on ollut poik
keama asetusarvosta. Vikojen havaitsemiset 
jakautuvat varsin tasaisesti luokkiin koestukset, 
käytönvalvonta, hälytykset ja ennakkohuolto. 

Muiden mittauspiirien selvästi yleisimmäksi 
vikatyypiksi on merkitty poikkeama asetusar

vosta (75 % tapauksista) ja vian syyksi nor
maali käytöstä johtuva kuluminen (63 % ta
pauksista). Pääasialliset vikojen havaitsemista-
vat ovat koestukset (38 %) ja hälytykset 
(20 %). 

Vikojen lukumäärien jakautuminen laitosyksi
köiden ja eri redundanssien kesken on esitetty 
taulukossa VUJ. Neutronivuomittauskanavista 
raportoidut viat on esitetty erikseen. Muiden 
kuin vuomittausten viat ovat jakautuneet varsin 
tasaisesti sekä eri kanavien että eri laitosyksi
köiden välillä. Neutronivuomittauskanavien 
viat ovat hieman epätasaisemmin jakautuneet. 

5.1.2 Suojauslogiilun viat 

Suojausjärjestelmää koskevia vikailmoituksia 
ATV-raportoinnista löytyi 45. Näistä 16 oli 
painonapeissa esiintyneitä vikoja. Painonappi
en kontaktiviat on tunnistettu laitoksella ja 
painonappeja on uusittu 1990 - 1991. Aiheet
tomia ketjun laukeamisia, joissa syytä ei ollut 
varmuudella tunnistettu oli raportoitu 11. 
Relevioiksi oli varmuudella tunnistettu vain 
kolme tapahtumaa, joista yksi oli kontaktien 
kiinnihitsautuminen. Suojausjärjestelmän jän-
nitteelliset apureleet on vaihdettu 1989 -1992. 
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5.13 Ohjauselektroniikan viat 

Ohjauselektroniikan vikojen selvittämiseksi 
ATV-kansliasta raatiin tiedostot, joihin oli 
koottu ne 311-, 314- ja 327-järjestelmien viat, 
jotka on koodattu elektroniikkavioiksi. Periaat
teessa tämä aineisto käsittää releitä ja kortteja 
myös varsinaisesti tutkittavien ketjujen ulko
puolelta, mutta elektroniikkakortit ovat tyypil
tään samoja, joita esiintyy näissä ketjuissa. 
Vikoja on esiintynyt aikapiiri-, sekvenssiaskel-
ja ohjauskoneissa sekä releissä. Koko aineis
tosta (molemmat laitokset, ko. me järjestelmää) 
löydetyt viat on esitetty taulukossa IX. Taulu
kossa esiintyvät kortit QE521, Q£524 ja 
QES28 kuuluvat ohjauskortteihin (5731 0173 -
ATH, -ATC ja -ATE). Ohjauskortin QE521 
vika esti pumpun käynnistymisen. Aikapiiri-
korttien vioista kolme on viiveen vääriä kesto
ja, jolloin viivettä on säädetty. Joissain tapauk
sissa ehto ei ole mennyt läpi aikapiirikortin 
vian takia. 314-järjestelmän relevika on aiheut
tanut venttiilin tarpeettoman aukeamisen, kun 
taas 327-järjesteImän relevika on estänyt oh
jauksen pulpetista. 

5.1.4 Vertailu Forsmarkin laitosten 
vikaraportteihin 

Verrattaessa Forsmarkin ja Olkiluodon laitosten 
vikaraportointeja toisiinsa on otettava huomi
oon, että kaikki laitteet eivät välttämättä ole 
samanlaisia näillä laitoksilla. Lisäksi kunnos-
sapitokäytännöissä ja ympäristöolosuhteissa 
saattaa olla merkityksellisiäkin eroja. 

Mittauspiirien vioissa Olkiluodon ja Forsmar
kin laitosten yhteinen piirre on neutronivuomit-
tauskanavien vikaraporttien suuri lukumäärä. 
Forsmarkissa näitä oli 33 (Fl) ja 35 (F2). 
Vetolaitteistovikoja on esiintynyt Forsmarkissa 
selvästi vähemmän kuin Olkiluodossa. 

Toiseksi suurin ryhmä Forsmarkin vikatilastos-
sa oli pintalähettimet, joissa oli ollut 19 vikaa. 

Pinta- ja painelähettimiä Forsmarkissa on jou
duttu vaihtamaan yhteensä kymmenen kertaa. 
Lähettimien viat on raportoitu pääasiassa 
1980-luvun loppupuolella. 

Taulukko IX. Seuraustoimiruojen ohjauselekt
roniikan viat. 

311 jirjestehni: 
venttiilit V1-V8, V51-V58, V9S-V105 

rele 

QE524 

QE528 

1 

2 

2 

314-jlrjestefcni: venttiilit V2-V3, V6-
Vtf, V15-V22, V53-V54, V17J-V188 

rele 

QE20 

QE27 

1 

1 

2 

327-jirjestclnii: pumput P1-P4, 
venttiilit V102-402, V107-497 

QE20 

QE27 

QE521 

1 

7 

1 

Huonetilojen pinta-, paine-ja lämpötilavahdeis-
sa on ollut varsin vähän vikoja. Pintavahteihin 
liittyen oli havaittu kriittinen vika, eli vahti ei 
laukaissut osaehtoa, vaikka lattialla oli runsaasti 
vettä. Syynä tähän vikaan oli kuristuksen 
tukkeutuminen, joka haittasi veden pääsyä 
vahtiin. Forsmarkin lämpötilavahdeissa ei ole 
havaittu vastaavaa asetusrajan ryömintää kuin 
Olkiluodossa. 

516-järjestelmästäon raportoitu 15 tapahtumaa, 
joista useissa varsinaista vikaa ei ole kuitenkaan 
löydetty. Muutama rele ja yksi painonappi on 
vaihdettu. Ohjauselektroniikan vikaraporteissa 
ei useinkaan ilmaista korttitunnusta selvästi, 
joten vikoja ei aina voida kohdentaa korttityy-
peilie. 327-järjestelmässä on raportoitu kaksi 
QE521 kortin vikaa, joista toinen esti pumpun 
pysähtymisen ja toinen venttiilin aukeamisen. 
Kuten Olkiluodossa, myös Forsmarkin laitok
silla korttivikoja on ollut varsin vähän, lukuun
ottamatta vuonna 1989 sattunutta oikosulkuvi-
kaa, jolloin n. 25 korttia jouduttiin vaihtamaan. 
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5.1.5 Laitteiden *alibrointihistoriat 

Kalibroitavien laitteiden mittaustarkkuustiedot 
kerätään laitoksella "mittaustarkkuuden ylläpi
tojärjestelmään, EERO:on". Ĵ Ljestelmään on 
tallennettu tiedot kaikista kalibroinneista. 
Yleensä kalibroinneista tehdään vikailmoitus 
vain, jos poikkeamat ylittivät tietyt rajat, jotka 
ovat väljemmät kuin itse uudelleenkalibroinnil-
la. 

Reaktorimittauksiin liittyviä kalibroitavia laittei
ta ovat lähettimet, raja-arvolaitteet, I/U- ja 
U/U -muuntimet sekä osoitinkojeet. Kuvassa 14 
on esitetty yhteenvedot TVO I:n reaktorimit-
tausten paine- ja piiitalähettimien, I/U-muunti-
mien sekä raja-arvolaitteiden uudelleenkalib-
roinneista. Pylväsdiagrammit osoittavat, mil
loin laitteita on jouduttu virittämään. Vikatilas-
toinnin mukaan mitään näistä laitteista ei ole 
jouduttu vaihtamaan. Kaikissa esitetyissä ta
pauksissa on havaittavissa tyypillinen käyttö
jakson alun "sisäänajovaihe", jolloin virityksiä 

on tehty eniten. Paindähettimet on viritetty 
uudelleen lähes vuosittain. Raja-arvolaitteiden 
virityksiä on suhteellisen vähän niiden luku
määrään, 32, nähden. Kolmannes kaikista 
raja-arvolaitteiden virityksistä on tehty paine
mittaukseen 211K403 liittyville raja-arvolait-
teille. 

I/U-muuntimia on viime vuosina jouduttu 
uuddleenkalibroimaan monen vuoden tauon jäl
keen. Ilmiötä selittää kuvassa 15 esitetty yhden 
T/U-muuntimen kalibrointihistoria maksimivir-
heen mukaan. Muiden I/U-muuntimien histori
at ovat varsin saman kaltaiset. Kuvasta näh
dään, että ryömintä on ollut suurinta käyttöjak
son alussa. Tämän jälkeen ryömintä on hidas
tunut ja aiheuttanut kalibrointitarvetta vasta 
viime vuosina. I/U-muuntimien ryöminnät 
ovat ollet varsin pieniä verrattuna esim. raja-
arvolaitteisiin, joissa virhe on ollut joskus yli 
50%. 

EERO-järjestdmästä tulostetusta kalibrointitie-
tojen yhteenvedosta ei selviä, mihin suuntaan 

lUJ 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 painelahertimet 

4 T 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

l/U-muuntimet 

I 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

pintalähettimet 

_JJ 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

raja-arvolaitteet 

Kuva 14. Reaktorimittauksiin liittyviä krtibrolntihistoriatietoja. 
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ryömintä milloinkin on tapahtunut, joten tässä 
ci ole voitu arvioida ryöminnän vaikutusta 
osaehdon laukeamiseen. 

5.2 Laitteiden vanhenemis- ja 
vikaantumismuodot 

Tutkimuksessa tarkastelluista laitteista valtaosa 
sijaitsee joko elektroniikkatiloissa tai suojara-
kennuksen ulkopuolella huonetiloissa, joissa 
ympäristörasitukset ovat pieniä. Poikkeuksena 
tästä ovat I-ketjun vahdit ja höyryputkien aktii
visuutta mittaavat detektorit sekä neut-
ronivuomittausten anturit (ja osa instrumentoin
tia). Onnettomuusolosuhteiden vaikutusta 
laitteiden toimintakykyyn ei ole tässä tarkastel
tu, sillä voidaan ajatella, ettei lähettimiltä ja 
vahdeilta varsinaisesti vaadita toimintakykyä 
enää sen jälkeen, kun signaali on lähtenyt 
suojausjärjestelmään ja sitä kautta käynnistänyt 
seuraustoiminnat. Toimilaitteet on rajattu 
tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavassa on 
tarkasteltu laitteiden mahdollisia vikaantumista-
poja ja niiden yhteyttä vanhenemiseen. Pää
huomio on kiinnitetty suojausjärjestelmän 
toiminnan estäviin vikoihin, sillä ne ovat tur
vallisuuden kannalta epätoivotuimpia. Vikoi
hin, jotka esim. estävät lauenneen tilan palautu
misen, ei ole erityisemmin puututtu. 

Vahdit 

Suojarakennuksen eristystä valvotaan järjestel
män 546 lämpötila-, paine- ja pintavahdeilla, 
jotka aiheuttavat tarvittaessa I-, Y-, A- tai M-
ketjun laukeamisen. Vahtien toimintaperiaatet
ta on kuvattu luvussa 4.2 "laitteet ja niiden 
ympäristöolosuhteet". 

Lämpötilavahtien tyypillisin vikaantumismuoto 
on laukaisurajan muuttuminen. Vahdeissa 
onkin havaittu rajan siirtymistä siten, että 
laukeaminen tapahtuu haluttua korkeammassa 
lämpötilassa. Syynä voi olla akselin rasvojen 
kovettuminen, jolloin kalvon liikettä vastustava 
voima kasvaa. Kapillaariputken vioittuminen 
voi estää laukeamisen. Taulukkoon X on 
kirjattu vahdin mahdollisia vioittumistapoja ja 
niiden vaikutukset vahdin toimintaan. Tauluk
koon ei ole otettu mukaan vikoja, jotka estävät 
lauenneen tilan palautumisen, sillä ne ovat 
turvallisuuden kannalta toisarvoisia tapahtumia. 

Huonepainevahtien laukaisumekanismi on 
periaatteessa hyvin samankaltainen kuin lämpö-
tilavahdeilla, joten siinä saattaa esiintyä vastaa
van tyyppisiä vanhenemisilmiöitä. Laukaisu-
mekanismin lisäksi vioittumisen syy voi liittyä 
viivästyssäiliön toimintaan. Mikäli viivästyssäi-

Kuva IS. Erään IfU-muuntimen kalibroinnin maksimivirheen kehityit. 
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Taulukko X. LOmpdtilavahdin mahdollisia vioittumistapoja. 

laite 
lämpotilavahti 

vaikutus 
ei signaalia 

aiheeton 
laukeaminen 

vioittumistapa 
asetusraja liian 
korkealla 

kontakti ei aukea 

asetusraja liian 
matala! a 

syy 
ryömintä, syy esim 
rasvojen kovettuminen 
väärä asettelu 
kapillaariputki tai kalvo 
vioittunut 
kytkin vioittunut 
ryömintä, esim. jousen 
kuoleentuminen 
väärä asettelu 

vanhen seurausta 
kyllä 

ei 
ei 

kyllä 
kyllä 

ei 

Taulukko XI. Huonepainevahdin mahdollisia vioittumistapoja. 

laite 
painevahti 

vaikutus 
ei signaalia 

aiheeton 
laukeaminen 

vioittumistapa 
asetusraja liian 
korkealla 

kontakti ei aukea 

asetusraja liian 
matalalla 

kontakti aukeaa 
aiheetta 

syy 
ryömintä, syy esim. 
rasvojen kovettuminen 
väärä asettelu 
virvästyssäiliö tai venttiili 
vioittunut 
kytkin vioittunut 
painekalvo (1J vioittunut 
ryömintä, esim. jousen 
kuoleentuminen 
väärä asettelu 
painekarvo (2) vioittunut 

vanhen seurausta 
kyllä 

ei 
ei 

kyllä / ei 
ei 
kyllä 

ei 
ei 

(1) huoneilmaan suoraan yhteydessä oleva kalvo (2) viivästyssäilioon yhteydessä oleva kalvo 

Taulukko XII. Pintavahdin mahdollisia vioittumistapoja. 

laite 
pintavahti 

vaikutus 
ei signaalia 

aiheeton 
laukeaminen 

vioittumistapa 
vesi ei pääse 
vahtiin 
uimuri ei nouse 

uimuri ylösalaisin 

syy 
tukos lattialla 

likaantuminen 
uimurissa reikä 
väärä asennus 

vanhen seurausta 
ei 

kyllä 
ei 
ei 

liö tai sen venttiili vioittuu siten, että paine 
säiliössä ja näin olien myös siihen yhdistetyssä 
painekalvossa pääsee muuttumaan nopeasti, 
vahti ei laukaise kytkintä. Yhteenveto huone-
painevahtien vioittumistavoista ja vaikutuksista 
on esitetty taulukossa XI. 

Lattiakaivojen pintavahtien toiminnan estävät 
viat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: 
itse vahti on kunnossa, mutta vesi ei pääse 

lattiakaivoon tai vahti ei toimi. Vahdin toimin
ta estyy, jos uimuri ei nouse eikä niin ollen voi 
avata kontaktia. Uimuri saattaa olla jumittu
nut, tai siinä on reikä, jolloin vesi pääsee ui
murin sisään. Kontaktien vioittuminen siten, 
että vahti ei laukea, vaikka uimuri nousee, on 
varsin epätodennäköistä. Mikäli uimuri asete
taan väärinpäin paikoilleen, vahti hälyttää 
uimurin ollessa alhaalla. Taulukossa XII on 
yhteenveto pintavahdin mahdollisista vioista. 
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ReaktorimitUusten lähettimet ja 
elektroniikka 

Paine- ja pintalähettimien vanhenemis- ja vi-
kaantumistapoja käsiteltiin kirjallisuuskatsauk
sessa. Tyypillisiksi vioiksi todettiin vasteajan 
heikkeneminen ja ryömintä. Elektroniset kom
ponentit määräävät yleensä lähettimien käyt
töiän. Lähettimen äkillinen rikkoutuminen 
havaitaan helposti, sillä reaktorimittauksissa on 
sekä ylä- että alarajojen hälytykset. Muunti-
mien ja raja-arvolaitteiden viat ovat enimmäk
seen ajan myötä tapahtuvaa asetusarvojen ryö
mimistä. Muuntimen täydellinen rikkoutumi
nen havaitaan vastaavasti kuin lähettimen vioit
tuminen. Impulssiputken tukkeutuminen tai 
mittapisteventtiilin vika saattavat aiheuttaa 
reaktorimittauksissa kriittisiä vikoja. 

Neutronivuomittausten detektorit vaihdetaan 
säännöllisesti periaatteessa ennen kuin ne ehti
vät palaa loppuun. Detektorien käyttöikä on 
havaittu odotettua pidemmäksi. 

Releet 

Releiden tyypillisin vioittumistapa on kelan 
palaminen. Tällainen vika aiheuttaa ketjun 
laukeamisen, eli vika ei ole turvallisuuden 
kannalta kriittinen. Toiminnan estävä vika on 
kontaktien kiinnihitsautuminen. Alhaisilla 
jännitetasoilla tällainen vioittuminen on kuiten
kin hyvin epätodennäköinen. Muita vioittumis-
muotoja, jotka saattavat tulla kysymykseen, 
ovat jousien väsyminen, mekaaninen jumittumi
nen ja kontaktien hapettuminen, jos rele ei ole 
jännitteinen. Jo aikaisemmin todettiin laitoksel
la havaitun kampamateriaalin haurastumista, 
jonka takia releitä on vaihdettu. 

Ohjauselektroniikan kortit 

Elektroniikkakorttien vika- ja vaikutusanalyysit 
vaatisivat yksityiskohtaisen tutkimuksen, johon 
ei tässä selvityksessä ole ollut mahdollisuutta. 
Käyttökokemusten perusteella voidaan kuiten
kin todeta, että ohjauskortin vioittuminen saat
taa estää kyseisen kanavan seuraustoiminnan 
käynnistymisen. Muut elektroniikkakorttiviat, 
esim. aikapiirikortin vikaantuminen, saattavat 

estää ehdon laukeamisen aiheuttaman signaalin 
kulun ohjauskortille asti. 

5.3 Automaatioke^jun 
luotettavuustarkastelu 

Laiteket jun vanhenemisen mahdoll isiä vaikutuk
sia turvallisuuteen voidaan tutkia luotettavuus-
mallilla, jossa järjestelmän rakenne on kuvattu 
esim. vikapuiden avulla. Luotettavuusmallin 
herkkyystarkasteluissa muutetaan yksittäisten 
laitteiden tai laiteryhmien vikataajuutta ja tar
kastellaan muutoksen vaikutusta järjestelmän tai 
esim. koko laitoksen turvallisuuteen. 

Tässä tutkimuksessa tehdyssä automaatioketjun 
luotettavuustarkastelussa käytettiin hyväksi 
STUK:n kehittämää SPSA-ohjelmaa (STUK 
PSA) (Niemelä 1991). SPSA-ohjelma on nk. 
elävän PSA:n työkalu, jota voidaan käyttää 
esimerkiksi päätöksenteon tukena suunniteltaes
sa tarkastuksia tai muutostöitä (Virolainen 
1990). TVO on toimittanut SPSA-ohjelmaan 
laitostensa luotettavuusmallit ja datat. Tässä on 
tarkasteltu suojausautomaation laiteketjujen 
mallinnusta, laitteiden osuutta mallinnetuissa 
onnettomuusketjuissa ja tapahtumaketjujen 
herkkyyttä suojausautomaation laitteiden vika-
taajuuden kasvulle. 

SPSA-ohjelmassa on mallinnettu Olkiluodon 
laitoksen tärkeimpiä onnettomuusketjuja vika-
ja tapahtumapuiden avulla. Mallit eivät ole 
vielä täysin valmiita ja niiden yksityiskohtai
suus vaihtelee. Reaktorimittausten mittauspiirit 
on mallinnettu varsin yksityiskohtaisesti - esim. 
impulssiputket, lähettimet, jännitemuuntimet, 
kompensaattorit, raja-arvolaineet ja releet on 
mallinnettu erikseen. Sen sijaan huonevalvon-
taketjuja ei ole mallinnettu laitetasolle asti. 
Ohjauselektroniikkaa ei ole toistaiseksi kuvattu 
erikseen, vaan ohjauselektroniikan vikataajuu-
det on sisällytetty toimilaitteiden vikataajuuk-
siin. 

Onnettomuusketjuihin liittyvät alkutapahtumat 
on luokiteltu erilaisiin tulipaloihin, sisäisiin 
alkutapahtumiin ja tulviin. Sen mukaan, minkä 
turvallisuustoimintojen oletetaan pettävän, 
päädytään onnettomuusketjussajohonkin mallin 
seurausvaikutuksista. Seuraukset, joita ovat 
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polttoaineen suojakuoren rikkoutuminen ja 
erilaiset sydämensulamisvauriot, on luokiteltu 
seurauksen vakavuuden mukaisesti. 

Onnettomuusketjujen esiintymistaajuuden las
kennassa otettiin huomioon ne minimikatkos-
joukot, joiden todennäköisyys ylittää tietyn 
rajan. Herkkyystarkasteluinin valittiin näistä 
onnettomuusketjuista ne, joissa on mukana yksi 
tai useampia tutkimukseen sisällytettyjä suo-
jausautomaation laitteita. Herkkyysanalyysissa 
tarkasteltiin komponenttiryhmien vikataajuuksi-
en kasvun vaikutusta koko onnettomuusketjuun. 
Vikataajuuksien muutoksen vaikutusta onnetto-
muusketjun todennäköisyyteen kuvataan herk-
kyyskertoimella. Esim. kerroin 0,5 tarkoittaa, 
että vikataajuuden kalcsinkertaistuminen aiheut
taa onnettomuusketjun todennäköisyyteen 50 % 
lisäyksen. Kussakin tapauksessa muutettiin 
yhtaikaisesti kaikkien suojausjärjestelmään 
liittyvien, vikapuissa erikseen mallinnettujen 
laitteiden vikataajuutta. Tarkastelussa kiinnitet
tiin huomiota kolmeen asiaan: onnettomuusket
jun seurauksen vakavuuteen, ketjun todennä
köisyyteen ja sen herkkyyteen suojausautomaa-
tion vioille. 

Seurauksen vakavuuden kannalta merkittävin 
ketju, jossa suojausautomaation laitteita on 
mukana, on kaapelitilapalosta alkava tapahtu
ma, jossa pikasulku epäonnistuu. Tämän ketjun 
osuus sydämensulamistaajuudesta on hieman yli 
prosentin. Ketjun herkkyystarkastelussa on 
pikasulun laukaisevien päätereleiden kolmin-ja 

nelinkertaisten yhteisvikojen vikataajuuksia 
varioimalla saatu herkkyyskertoimelle arvo 
0,32. 

Tapahtumaketjuilla, jotka ovat suojausautomaa
tion laitteiden vikataajuuksien kasvulle her
kimpiä, on hyvin pienet tapahtumataajuudet 
(suuruusluokkaa 10"12 -10*). 

Luotettavuustarkasteluissa tutkittiin myös, 
mitkä herkkyysanalyysiin sisällytetyistä ketjuis
ta ovat sydämensulamistaajuuden kannalta 
merkittävimpiä. Erään ulkoisen verkon mene
tyksestä alkavan ketjun osuus koko sydämen
sulamistaajuudesta on yli 9 96. Kyseisessä 
ketjussa on mukana ehdon SS5 laitteita, mutta 
ketju ei ole lainkaan herkkä näiden laitteiden 
vikataajuuksien muutoksille. Ketju, jossa 
syöttöveden menetyksestä alkava tapahtuma
ketju johtaa matalapaineiseen sydämensula-
misonnettomuuteen, edustaa n. 8 %:a koko 
sydämensulamistaajuudesta. Tässä tapauksessa 
herkkyyskertoimeksi on saatu 0,68, kun SS5-
ehdon mhtauspiirin laitteiden ja sähkönsyötön 
yhteisvikataajuuksia on varioitu. 

Todettakoon lopuksi, että tarkastelut ovat var
sin teoreettisia, ja että usean erilaisen laiteryh-
män vikataajuuden kasvu kymmenkertaiseksi 
vanhenemisen seurauksena on hyvin epätoden
näköistä. Toisaalta tällaisista tarkasteluista voi 
olla hyötyä kartoitettaessa, minkä laitteiden 
tarkemmalla mallintamisella saattaa olla vaiku
tusta PSA:n tuloksiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa selvitettiin Olkiluodon ydinvoi
malaitoksen suojausautonuation laheketjujen 
vanhenemista laitteiden ympäristö-, kunnossapi
to- ja käyttökokemustietojen perusteella. Li
säksi suojausautomaation turvallisuusmerkitystä 
tarkasteltiin luotettavuusmallin avulla. 

Tarkasteltujen laheketjujen ympäristöolosuhteet 
ovat pääasiassa varsin otolliset. Säieilynalai-
sissa olosuhteissa ovat ainoastaan vuonmhtaus-
sondit, suojarakennuksen huonevahdh ja höyry
putkien aktiivisuusmittausten detektorit. Lait
teisiin ei kohdistu suuria käyttörasituksia. 
Toisaalta laineiden vähäisestä käytöstä saattaa 
seurata ajan myötä esim. mekaanisten toimin
tojen jäykkyyttä, rasvojen kovettumista tai 
koskettimien hapettumista. 

Käyttökokemusanalyysi osoitti, että ketjujen 
laitteissa on tähän mennessä esiintynyt suhteel
lisen vähän vikoja. Vikojen pienistä lukumää
ristä johtuen tutkimuksessa ei ole sovellettu 
trendianalyysejä ui muita tilastollisia menetel
miä. Vikoja on toistaiseksi esiintynyt eniten 
mittauspiireissä. Yleensä mittauspiirien ja 
relelogiikan viat aiheuttavat aiheettoman osaeh
don laukeamisen. Sen sijaan ohjauselektronii-
kan viat saattavat herkemmin estää seuraustoi-
mintojen käynnistymisen. Elektroniikan van
henemisen arviointi on yleensä vaikeaa, eikä 
vikojen syitä yleensä tunneta. Laitteiden kalib
roinnin ja viritystarpeen kasvu saattavat indi
koida vanhenemista. 

Tutkimuksessa esitettiin lähinnä mekaanisille 
laitteille arvioita niiden vanhenemis- ja vikaan-
tumistavoista sekä vikojen vaikutuksista ketjun 
toimintaan. Vanheneminen voi aiheuttaa viko
ja, jotka estävät osaehdon laukeamisen. Eri 
redundansseissa käytetyt laitteet ovat keskenään 

samanlaisia, jolloin yhteisvikamahdollisuus on 
suurempi, kuin jos käytössä olisi eri valmistaji
en tai eri mittausperiaatteeseen perustuvia 
laitteita. Elektroniikkalaitteiden vika-ja vaiku
tusanalyysejä työssä ei tehty. 

Laineiden tyypillinen testausväli on vuosi, 
mutta joitain laitteita tarkastetaan useamminkin. 
Toistaiseksi kertyneet vika- ja kalibrointitiedot 
eivät vielä osoita vikataajuuden selvää lisään
tymistä huonetilojen lämpötila- ja painevahteja 
lukuunottamatta. Mikäli vanhenemisen oireita 
havaitaan, ilmiöön voidaan periaatteessa vaikut
taa joko sovittamalla kunnossapito vanhenevan 
laitteen tarvetta vastaavaksi tai vaihtaa laitteet 
uusiin. 

Laitteen jäljellä olevaa käyttöikää voisi tutkia 
tekemällä vanhentamiskokeiu käytössä vanhen
neille laitteille. Laitoksella on kuitenkin tapana 
vaihtaa laitteet uusiin, jos vanhenemisoireita 
havaitaan, joten kiinnostus tällaiseen testauk
seen on laimeaa. 

Käyttökokemusten raportointijärjestelmät (lait
teiden vikatilastot (ATV) ja EERO) tarjoavat 
hyvän mahdollisuuden laitteiden kunnon seu
rantaan. Tällaisella vanhenemisen seurannalla 
voidaan havaita esim. laitteiden viritystarpeen 
tai vikojen lukumäärän kasvu. Tarkemmissa 
selvityksissä on kiinnitettävä huomiota siihen, 
ovatko viat keskittyneet tiettyyn yksilöön ui 
tiettyyn paikkaan, vai onko kyseessä koko 
laiteryhmää koskeva ilmiö, ja ryhdyttävä tilan
teen vaatimiin toimenpiteisiin. 

Suojausautomaation vanhenemisen luotettavuus-
tarkastelussa käytettiin hyväksi SPSA- luotetta-
vuusmallia. Suojausautomaation laitteiu on 
mukana useissa mallinnetuissa onnettomuusket-
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juissa. mutta niiden vikaraajimnen kasvun 
vaikutus sydamensuiamistaajuuteen on yleensi 
pieni. Tuloksiin on vaikutusta lähinnä päätere-
leiden kolmin- ja nelinkertaisten ybtetsvikojen 

todennäköisyyksien huonunavalia kasvalia. 
Onaea huomioon taipeiden Tunnolliset tounin-
tatarkastnkset täHamen ilmiö vanhenemisen 
seuraaksma varsin fpainnVnnakdinen. 
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L I I T E 1: Olkiluodon ydinvoimalaitoksen reaktorisuojausjärjestelmän pikasulkuketju. 
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