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TIIVISTELMÄ 

Saksalaisessa HDR (Heissdampfrcaktor) -reaktoriturvallisuusohjelmassa on tutkittu kokeellisesti ja 
kokeita simuloivin laskelmin kevytvesireaktorikomponenttien kestävyyttä ja turvallisuutta käytönai
kaisissa ja häiriötilanteiden kuormituksissa vuodesta 1976 alkaen. Tutkimusohjelman viimeiset kokeet 
tehtiin vuonna 1991. Projekti ja jälkianalyysit päättyivät virallisesti maaliskuun 1994 lopussa ja 
viimeiset loppuraportit valmistuivat syksyllä 1994. 

Tämän raportin tarkoituksena on informoida suomalaisia sidosryhmiä HDR-tutkimuksen sisällöstä 
ja tarkastella tulosten hyödynnettävyyttä suomalaisten ydinvoimalaitosten turvallisuustarkasteluissa. 
Raportti keskittyy erityisesti HDR-tutkimusohjelman viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa tehtyihin 
termoshokki- ja putkistokokeisiin. Kolmannen vaiheen aikana tehdyt vakaviin reaktorionnetto
muuksiin, paloturvallisuuteen ja ainetta rikkomattomaan tarkastukseen liittyvät tutkimukset jäävät 
sen sijaan tarkastelun ulkopuolelle. 

Raportissa esitetään yhteenvedot koeryhmistä E21 (särönkasvu korroosio-olosuhteissa ja 
lärnpökerrostumiskuorma), E22 (läpisäröllisten putkien vuotomäärä- ja vuodon vai vontakokeet), E23 
(putkiyhteen lämpötransientti- ja lämpötilakerrostumiskokeet), E31 (alaspuhalluksen ja eristys-
venttiilin sulkeutumisen aiheuttamat säröllisen putken värähtelyt), E32 (maanjäristyksen aiheuttamat 
säröllisen putken värähtelyt) sekä E33 (lauhtumistapahtumat vaakasuorassa putkessa hätäjäähdytyksen 
aikana). Kunkin koeryhmän kohdalle on liitetty mahdollisimman täydellinen lähdeluettelo VTT:n 
hallussa olevista raporteista, joista koeryhmän yksityiskohtainen kuvaus on löydettävissä. 

Yhteenvedoissa kiinnitetään erityistä huomiota esiintyneisiin kuormitustilanteisiin sekä niiden te
oreettisiin mallinnusmenetelmiin. Eri koeryhmien osalta arvioidaan teoreettisten ja kokeellisten 
tulosten vastaavuutta. Turvallisuusmargmaaleja arvioidaan ydinvoimalaitosten pääkiertopiirin 
putkistojen eheyden varmistamiseen liittyvän vuoto ennen murtumaa -kriteerin kannalta. 
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ABSTRACT 

In the German HDR (Heissdamp'reaktor, hot steam reactor) reactor safety programme, experiments 
and simulating numerical analyses have been undertaken since 1976 to study the integity and safety 
of light water reactors under operational and faulted conditions. The last experiments of the prog
ramme were conducted in 1991. The post test analyses have been finished by March 1994 and the 
last final reports were obtained a few months later. 

This report aims to inform the utilities and the regulatory body of Finland about the contents of the 
HDR research programme and to consider the applicability of the results to safety analyses of Fin
nish nuclear power plants. The report centers around the thermal shock and piping component experi
ments within the last or third phase of the HDR programme, investigations into severe reactor 
accidents, fire safety and non-destructive testing, also conducted during the third phase, are not 
considered. 

The report presents a review of the following experiment groups: E21 (crack growth under corrosive 
conditions, loading due to thermal stratification), E22 (leak rate and leak detection experiments of 
through-cracked piping), E23 (thermal transient and stratification experiments for a pipe nozzle), 
E31 (vibration of cracked piping due to blow down and closure of isolation valve), E32 (seismically 
induced vibrations of cracked piping), E33 (condensation phenomena in horizontal piping during 
emergency cooling). A comprehensive list of reference reports, received by VTT and containing a 
more detailed description, is given for each experiment group. 

The review is focused on the loading conditions and their theoretical modelling. A cornp .ison of 
theoretical and experimental results is presented for each experiment group. The safety margins are 
finally assessed with special reference to leak-before-break, a well known principle for assuring the 
integrity of primary circuit piping of nuclear power plants. 
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ESIPUHE 

Suomen osallistuminen HDR-tutkimusohjelmaan oli mahdollista saksalaisen tiede- ja teknolo-
giaministeriön (Bundesministerium fur Forschung und Technologie BMFT) ja Kauppa- ja 
teollisuusministeriön (KTM) välisen tiedonvaihtosopimuksen perusteella. Valtion teknillinen tutki
muskeskuksen (VTT) osallistuminen HDR-tutkimusohjelmaan alkoi vuonna 1979. Myös Imatran 
Voima Oy ja Teollisuuden Voima Oy ovat olleet mukana joissakin koeryhmissä. Suomalaisen osal
listumisen ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö, Säteilyturvakeskus, voimayhtiöt ja VTT. 
Vastikkeeksi HDR-tutkimusohjelmaan tekemästään ryöstä suomalainen osapuoli on saanut käyt
töönsä koko HDR-tutkimusohjelman tulokset. 

Erityisesti ohjelman viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa kertyneestä aineistosta on Suomen 
ydinvoimalaitosten rakenteellisen turvallisuustutkimuksen kannalta hyödyllisimmiksi katsotut tu
lokset koottu tähän Säteilyturvakeskuksen tilaamaan yhteenvetoraporttiin. Työ on osa kauppa- ja 
teollisuusministeriön ydinvoimalaitosten rakenteellisen turvallisuuden tutkimusohjelman projektia 
"Ydinvoimalaitosten paineastioiden ja putkistojen tekninen käyttöikä ja luotettavuus" ja sen ovat 
rahoittaneet Säteilyturvakeskus sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. 

HDR-projektin henkilökunta on edesauttanut raportin laatimista huomattavasti järjestämällä kirjoit
tajille tilaisuuden haastatella eri koeryhmien vastuuhenkilöitä Karlsruhessa vartavasten järjestetyssä 
seminaarissa sekä toimittamalla tutkimusraportit käytettäviksi heti niiden valmistuttua. Erityisesti 
haluamme kiittää seuraavia henkilöitä: Dr. G. Katzenmeier ja Dr. H. Hunger KfK:Ita, Dr. G.E. 
Neubrech (nyk. TUV Nord) sekä Dr. W. Häfner (nyk. Battelle Ingenieurtechnik). 

Tulosten arviointi on suoritetti' kiinteässä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen yhteyshenkilön ja 
VTT:n kesken. Raporttia ovat kommentoineet erikoistutkijat Lauri Eerikäinen ja Klaus Kilpi VTT 
Energiasta, johtava tutkija Olavi Keski-Rahkonen VTT Rakennustekniikasta sekä erikoistutkija Pertti 
Aaltonen VTT Valmistustekniikasta, joille esitetään parhaat kiitokset. 
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1 JOHDANTO 

HDR (HeissdamptiC-aktor) -turvallisuusohjel-
massa on tutkittu kokeellisesti ja kokeita simu
loivin laskelmin kevytvesiieaktorikomponenttien 
kestävyyttä ja turvallisuutta käytönaikaisissa ja 
häiriötilanteiden kuormituksissa (Katzenmeier 
& Muller-Dietsche 1991). HDR-iaitos on 100 
MW tehoinen entinen ydinvoimalaitos, joka 
sijaitsee Kani am Mainissa lähellä Frankfurtia. 
Se tuotti sähköä tulistetun höyryn avulla puolen
toista vuoden ajan. Tämän jälkeen laitos poistet
tiin käytöstä muun muassa polttoainesauvojen 
vuotamisen takia. Täydellisen puhdistuksen jäl
keen se on toiminut HDR-tutkimuksen koelai
toksena. Kokeiden suunnittelusta ja valvonnasta 
on ollut vastuussa Kemforschungszentnim 
Karlsruhen (KfK) HDR-projekti (PHDR). 

Tällaisten suuren mittakaavan kokeiden tekemi
nen on erittäin hyödyllistä, koska säteilyriskin 
takia kokeiden tekeminen käynnissä olevassa 
ydinvoimalaitoksessa on tietenkin mahdotonta. 

Esimerkiksi jäähdytteenmenetysonnettomuuden 
etenemisen selvittämisessä on erityisen tärkeää, 
että on voitu tehdä kokeita, jotka materiaalin, 
geometrian ja tapahtuvien fysikaalisten ilmiöi
den puolesta ovat mahdollisimman toden
mukaisia. HDR-kokeet ovat käsittäneet koko 
tapahtumaketjun termohydrauliset ilmiöt mu
kaanlukien sekä rakenteen käyttäytymisen vauri
oitumiseen asti. Toinen tärkeä piirre on ollut, 
että kokeisiin on aina liittynyt laskennallinen 
arviointi ajanmukaisin, todellisissa turvallisuus
analyyseissä käytetyin menetelmin. 

Vauriotilanteiden kuvaamiseen käytettyjen mo
nimutkaisten laskentaohjelmien verifiointi on 
itse asiassa mahdollista ainoastaan suuren mitta
kaavan kokeita simuloimalla, koska vain niissä 
saadaan todellisuudessa esiintyvät ilmiöt esiin. 
Kuva 1 esittää verifioinnin yleisen periaatteen 
HDR-tutkimusohjelmassa. 

A Erfassung 
der Physik 

AI Physikalischer 
Ablaut/ 
Phänomene 

A2 Dominierende 
EinfluBe 
auf Phänomene 

A3 Randbedingungen 

B Rechnerische 
Simulation 
der Physik 

B1 Rechenmodell/ 
Lösungsverfahren 

B2 Dominierende 
EinfluBparameter 

B3 Abbildung der 
Randbedingungen 

Systemgrenze 

Kuva l. Laskenta-ja koemenetelmien verifioinnin periaate HDR-tutkimusohjelmassa (Katzenmeier 
ym. 1991). 
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Suomen osallistuminen HDR-tutkimusohjclmaan 
alkoi vuonna 1979 VTTm ja TVO:n yh
teishankkeena erityisventtiiiien lisensioitavuutecn 
liittyen (Kilpi ym. 1987) ja jatkui HDR 
tutkimusohjelman viimeisen vaiheen (vaihe III) 
päättymiseen asti. VTT:n ohella myös Imatran 
Voima Oy oli mukana joissakin koeryhmissä. 
Vastikkeeksi HDR-tutkimusohjclmaan tekemäs
tään työstä suomalainen osapuoli on saanut 
käyttöönsä koko HDR-tutkimusohjelman tulok
set. 

Yhteistyön puitteissa VTT on tehnyt laskennal
lisia analyysejä, materiaalien karakterisointia 
reaktorin käyttöä simuloivissa olosuhteissa ja 
vesikemian mittausta putkistojen vaurioitumis-
kokeisiin ja paineastian terrcoshokkikokeisiin 
liittyen. Sen lisäksi on osallistuttu ainetta 
rikkomattomaan tarkastukseen, paloturvallisuu
teen ja vakaviin reaktorionnettomuuksiin liitty
vään tutkimukseen. 

VTT:n osallistuminen HDR-tutkimusohjclmaan 
toteutettiin pääosin Suomessa tehtynä työnä, 
minkä ohella useat tutkijat työskentelivät tie
donsiirron tehostamiseksi eripituisia jaksoja 
saksalaisissa HDR-yhtcistyölaitoksissa. KfK.n 
ohella sijoituspaikkoja olivat Matcrialpriifung-
sanstalt (MPA) Stuttgartissa, Fraunhofer-Institut 
fiir Werkstoffmcchanik (Fh-IWM) Freiburgissa 
sekä Fraunhofer-Institut fiir zerstörungsfreie 
Priifverfahren (Fh-IzfP) Saarbriickenissä. Tie
donsiirron ohella HDR-yhteistyön tuloksena on 
luotu kiinteitä kontakteja tutkimuslaitoksiin ja 
myös muihin ydinvoima-alan laitoksiin Saksas
sa ja muualla Keski-Euroopassa. 

Jotta yhteistyön tulokset saataisiin koko Suo
men ydinvoima-alan käyttöön, Säteilyturvakes

kus on tilannut tässä raportissa esitettävän 
arvioinnin. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat 
erityisesti eri kuormitustyyppien haitallisuus, 
syntymekanismit (paineiskut, kerrostuminen) ja 
niiden laskennalliseen mallintamiseen käytetyt 
menetelmät, putkistojen vuotojen suuruuden 
arviointimenetelmät ja vuoto ennen murtumaa -
kriteerin (LBB) toteutuminen eri koetilanteissa 
sekä kuormituksen voimakkuuden ja särökoon 
avulla määritetyt ydinvoimalaitosputkistojen 
todeiiiset turvallisuusmarginaalit. 

Arvioinnissa käsitellään HDR-tutkimusohjel
man kolmanteen vaiheeseen kuuluneita putkisto
jen vaurioitumiskocryhmiä sekä vaiheiden II ja 
III termoshokkikokeita. Aihepiirin laajuuden 
takia kustakin koeryhmästä voidaan esittää vain 
lyhyt yhteenveto. Tarkempia tietoja saa VTT:n 
hallussa olevista lähteistä, jotka on lueteltu 
aihepiireittäin. 

1.1 Lähdeluettelo 

Katzenmeiet G. Mullcr Dietschc W, Wenzel 
HH. Gesamtbilanz iiber drci Experimenticrpha-
sen am HDR und Ubersicht zu dcn aktuellcn 
Versuchen 1991. Teoksessa Katzcnmcier, G. 
(toim.) 15. AbschluPbericht des Projektes HDR-
Sicherheitsprogramm des Kernforschungs-
zentrurns Karlsruhe 4. Dczember 1991. PHDR, 
Arbeitsbericht Nr. 05.52/91. Karlsruhe: Kern-
forschungszentrum Karlsruhe, 1991: 1—102. 

Kilpi K, Rintamaa R, Mikkola T. HDR-
reaktoriturvallisuusohjelma. ATS Ydintekniikka 
1987; (16) 3: 4s. 
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HDR-TUTKIMUSOHJELMA JA 
TARKASTELTAVIKSI VALITUT KOERYHMÄT 

2.1 HDR-tutkimusoluelman 
kuvaus 

Turvallisuustekniseltä kannalta HDR-tutkimus-
ohjelman kokeilla on ollut seuraavat kolme 
päätavoitetta: 

1) osoittaa komponenttien turvallisuusmargi-
naali käyttötilassa ja häiriötapauksissa, 

2) varmistaa häiriötilanteiden hallinta erityisesti 
jäähdytteenmenetysonnettomuudessa, mu
kaanlukien vakavat onnettomuustilanteet 
kuten sydämen sulaminen sekä 

3) verifioida todellisissa turvallisuusana
lyyseissä käytettävät laskennalliset ja ko
keelliset menetelmät. 

Ensimmäisen tavoitteen osalta tarkastelun koh
teina ovat olleet erityisesti reaktoripaineastia. 
putkistot sekä suojarakennus. Toisen tavoitteen 
saavuttamiseksi on erityisesti pyritty osoit
tamaan, että jos kaikista varotoimenpiteistä 
huolimatta jäähdytteenmenetysonnettornuus pää
sisi tapahtumaan, se kyettäisiin hallitsemaan 
ilman radioaktiivisia päästöjä. 

HDR-tutkimusohjelman kokeissa on tarkasteltu 
kolmentyyppisiä kuormitustilanteita: 
1) käytönaikaiset kuormitukset, 
2) ulkoapäin tulevat vaikutukset kuten maan

järistykset sekä 
3) häiriötapaukset. 

Kuormitustilanteet on esitetty tarkemmin taulu
kossa I ja tarkastellut kohteet HDR-laitoksessa 
kuvassa 2. 

Taulukko 1. HDR-tutkimusohjelmassa tutkitut kuormitustapaukset f Katzenmeier ym. 1991). 

painetoe kylmänä 

käytönaikaiset kuormitukset 
paineen ja lämpötilan vaikutukset, mukaan lukien korroosio 

lämpötilan kerrostuminen ja transientit 

väsyttävä taivutuskuormitus 

maanjäristykset 

ulkoiset häiriötilanteet lentokoneen törmäys 

räjähdysimpulssi 

blow down 

vetypalot 

laitoksen sisäiset häiriötilanteet 
tulipalot 

termoshokit 

venttiilin sulkeutumisesta seuraava paineisku 

kondensaatiopaineiskut 
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Components: 

(.1.) Containment 
( f ) Reactor pressure 

vessel <RPV) 
(Jp RPV - Internals 
(4.) Piping system 

for cooling 
(5) Crane 
(§) Material lock 
7) Flood water 

storage tank 
§ Reactorbuilding 

(9) Soil 
10! Fuel element 

storage room 

+94.00 +51.70 Accident simulations: 

(11) Earthquake 
•l|> Impulsive type loads 
13 Shaker 

Blowdown 
Thermal shocking 
Fire 
Explosion 

Kuva 2, HDR-tutkiinusohjelmassa tarkasi Alut komponentit (Katzenmeier ym. 1991). 

HDR-tutkimusohjelma jakaantuu ajallisesti kol
meen vaiheeseen (Katzenmeier & Muller-Diet-
sche 1988, Katzenmeier ym. 1991, 1994, Miil-
ler-Dietsche & Katzenmeier 1987): 
I-vaihe 1976-1983, 
II-vaihe 1984 - 1991 (kokeet 1984 - 1988) 
sekä 
III-vaihe 1987 - 1993 (kokeet 1988 - 1990). 

Vaiheet ovat olleet osittain päällekkäisiä, koska 
seuraavan vaiheen kokeiden suunnittelu on 
aloitettu edellisen vaiheen kokeiden ollessa 
lopuillaan ja vastaavasti viimeisten kokeiden 
jälkilaskentaa tehty osaksi seuraavan vaiheen 
aikana. Periaatteena on ollut, että kuormitustaso 
eri vaiheiden kokeissa on ollut kasvava (kuvat 3 
ja 4). Ensimmäisessä vaiheessa komponentteja 
kuormitettiin lineaarisella alueella niiden tyypil
listen vasteiden määrittämiseksi. Toisessa 
vaiheessa paineastian ja putkistojen kuormitus
tasoa kasvatettiin niin, että saatiin aikaan vauri
oitumista kuten säröjä ja turvallisuusmarginaali 

määritettiin näin eheään alkutilaan nähden. 
Kolmannessa vaiheessa alkuvikoja sisältäneisiin 
komponentteihin kohdistettiin erittäin voimakkai
ta kuormituksia, jotka olivat jopa voimak
kaampia kuin pahimmatkaan mahdolliset todel
liset onnettomuustilanteet. Tavoitteena on ollut 
osoittaa, että pitkäaikaiskäytössä heikenty
neilläkin komponenteilla on yhä turvllisuus-
marginaalia, joskin se tietenkin on alkutilannetta 
pienempi. 

III-vaiheen päätösseminaari pidettiin maalis
kuussa 1994. Viimeiset raportit saatiin käyttöön 
syksyllä 1994. 

2.2 Tarkasteltaviksi valitut 
koeryhmät 

Yhteenvetoraportissa keskitytään kolmivaihei
sen HDR-tutkimusohjelman viimeiseen eli III-
vaiheeseen, jossa koestettiin säröllisiä kom
ponentteja hyvin korkealla kuormitustasolla. 
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Komponenten-
Versuche 
RDB + RL 

Containment 
bei 

KVS 

Brand 

Laslmveau 
Oberiastbet 
Vorschldlgung 

nichtlinear 

linear-elastlsch 

kleiner u groBer 
Wasserbiowdown 

KVSmit 
H2-Verbrenr.ung 

Dampfblowdown 

Kabelbrand 

Phase 

Kuva 3. Kuormitustaso HDR-tutkimusohjelman eri vaiheiden kokeissa (Katzenmeier ym. 1991). 

HDR • 
Phase H ^ 
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ungeschädigte 
Komponente 

HDR 
Phase I 

Beanspruchung 

HDR Phase HI 
Restsicherheit 

geschädigte Komponente 

4 

Belastbarkeit 

Kuva 4. Turvallisuusmarginaali HDR-tutkimusohjelman eri vaiheiden kokeissa (Katzenmeier ym. 
1991). 
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IH-vaiheen koeryhmät esitetään kuvassa 5. 
Niistä on valittu lähemmin tarkasteltaviksi ydin
voimalaitosten rakenteellisen turvallisuuden 
tutkimusalueeseen liittyviä koeryhmiä cli E20-
ja E30-sarjojen koeryhmät. Tarkasteltavat koe
ryhmät käsittävät täten lähi.mä putkistokokeita 
ja yhdessä tapauksessa (E23) on tutkittu myös 
rcaktoripaincastian yhdealuetta. 

Näiden lisäksi esitetään luvussa 2.3 lyhyt 
yhteenveto vaiheen II tcrmoshokkiko!>cista, joi
hin VTT osallistui merkittäväin panoksella, ja 
joiden tuloksia Suomessa on laajasti hyö
dynnetty Loviisan reaktoripaineastian turvalli
suusanalyysien yhteydessä. 

E21, kerrostumiskuormitus säröllisellä vaa
kasuoralla putkiosuudella (RIKO-kokeet) 

Koesarjalla simuloitiin ympäristövaikutteista sä
rön ydintymistä ja kasvua normaalien lämpö-
transienttien sekä lämpötilakerrostumisilmiöiden 
kuormittamissa syöttövesiputkistoissa (DN = 
400/425, materiaalit 15 NiCuMoNb 5 ja 20 

M2MoNi 5 5). Kokeet tehtiin 240°C lämpötilassa 
ja 110 bar paineessa putkella, joka sisälsi 
virtaamatonta vettä happipitoisuuden ollessa 8 
ppm. Putkea taivuttavat vaihtokuormitukset ai
heutettiin hydraulisylintcreillä. Lämpötilakerros-
tumincn syntyi reaktoripaineastiaan johtavaan 
vaakasuoraan putkiosuuteen, kun koelinjaan 
syötettiin kylmää vettä sen alimpaan kohtaan 
tehdystä haaroituksesta. 

E22, läpisäröllisten putkien vuotomäärä- ja 
vuodonvalvontakokeet (LEKRO-kokeet) 

Koesarjassa tutkittiin painevesilaitosolosuhtei-
den sekä erisuuruisten taivutusmomenttien kuor
mittamista läpisärölI isistä putkista syntyviä vuo
tomääriä. Kokeet tehtiin DN 80 -kokoisiin 
suoriin austeniittisiin putkiin ja putkikäyriin 
sekä DN 100 ja DN 25 -kokoisiin T-liittymiin 
tehdyillä aksiaalisilla ja kehänsuuntaisilla läpi-
säröillä. Säröinä oli sekä todellisia väsytyssäröjä 
että kipinätyostamalla valmistettuja lovia. Tai
vutus aiheutettiin hydraulisylinterillä. 

Research Areas: Subproject Test Group 

Containment-Behavior 
under Severe Accident 
Conditions, Hi-Behavior 

Long Term Damages and 
Surveying of Pressurized 
Components 

Behavior of Predamaged 
Pipings under Dynamic 
Loading 

Fire-Behavior and 
Fire-Protection 
(Cabelfire) 

Kuva S. HDR-tutkimusohjelman lll-vaiheen koeryhmät (Katzenmeier ym. I99I). 
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E23, Putkiyhtecn lämpötransientti- ja läm-
pötilakerrostumiskokeet (THEF- ja TEMS-
kokeet) 

Koeryhmä E23 jakaantuu kahteen erityyppiseen 
osaan. Kokeissa E23.I (THEF) tarkasteltiin 
särönkasvua yhteen F reunassa korrodoivissa 
olosuhteissa. Kokeissa E23.1 tarkasteltiin kuor
mitusta lämpötila-alueella 200 °C < T < 310 °C 
pienellä kuormitusnopeudella, kun ympäristön 
happipitoisuus oli korkea, 8 ppm. 

Kokeet E23.2 (TEMS) taas olivat jatkoa HDR-
ohjclman Il-vaiheen lämpöshokkikokeillc ja 
niillä simuloitiin lämpökilvellä varustetun kie-
hulusvesilaitoksen syöttövesiyhteeseen ylös- ja 
alasajotilanteissa syntyviä lämpötransientteja ja 
iämpökerrostumisilmiöitä. 

E31, alaspuhalluksen ja eristysventtiilin sul
keutumisen aiheuttamat säröllisen putken 
värähtelyt 

Kokeiden tarkoituksena oli simuloida kichutus-
vesilaitoksen syöttövesilinjan katkeamista sekä 
sen jälkeisen eristysventtiilin sulkeutumisen 
aiheuttamia paineiskuja ja värähtelyjä. Koe 
toistettiin kahdesti putkistolla, jonka yhteen 
liitoshitsin kohdalla oli kehänsuuntainen särö 
(pituus 60 °, syvyydet 30 % ja 50 % seinämästä). 

E32, maanjäristyksen aiheuttamat säröllisen 
putkiston värähtelyt 

Kokeissa tutkittiin reaktoripaineastiaan liittyvi
en DN 100 - 300 -kokoisten haarautuvien 
putkistojen turvamarginaaleja voimakkaissa 
maanjäristystilantcissa. Niitä simuloitiin put
keen kiinnitetyillä hydraulisylintcrcillä, jotka 
ravistivat putkistoa sen alustan vastcspektrien 
mukaisesti ajasta riippuvilla stokastisilla kiihty
vyyksillä. Putkistoihin aiheutettiin esiväsyttä-
mällä kaksi alkusäröä, joiden syvyys oli 40 % 
seinämästä. 

E33, lauhtumistapahtumat vaakasuorassa 
putkessa hätäjäähdytyksen aikana (COCO-
kokeet) 

Kokeet suunniteltiin simuloimaan kiehutusvesi-
laitoksen primäänpiinn kuuma- ja kylmähaa-
roihin tapahtuvaa hätäiäähdytysveden syöttöä 
jäähdyttecnmenetysonnettomuustilanteissa sekä 
siitä aiheutuvia vesitubpiu ja kondensaatiopai-
neiskuja. Yhtenä tavoitteena oli myös saksalai
sen termohydrauliikkaohjelman ATHLET ve
rifiointi. 

2.3 Vaiheen II teimoshokkikokeet 

2.3.1 Kokeiden kuvaus 

HDR-reaktoripaineastiantermoshokkikuormitus-
ten (PTS, Pressurized Thermal Shock) tutkimi
nen aloitettiin jo I-vaiheen aikana, jolloin 
havaittiin laskennallisten tulosten ja kokeel
listen havaintojen välillä niin suuria ristirii
taisuuksia, että laajat lisäselvitykset olivat tar
peen. HDR-tutkimusohjelman Il-vaiheessa 
kiinnitettiinkin suurta huomiota PTS-kuormituk-
siin (Neubrech 1992). Tutkimusten laajuutta 
kuvannee se, että aiheesta valmistui Il-vaiheessa 
kaikkiaan 77 julkaisua ja 170 HDR-raporttia. 

Kokeissa aiheutetut kuormitukset vastasivat 
laadullisesti todellisissa ydinvoimalaitoksilla 
esiintyviä transicnttitilantcita. Suurten läm
pötilavaihteluiden ja täyden paineen takia ne 
olivat kuitenkin suuruudeltaan todellisia tilan
teita rajumpia. HDR-tutkimusten yleisen filo
sofian mukaisesti kuormitukset toteutettiin vai
heittain kasvavalla kuormitustasolla. I-vaiheen 
syklisillä kuormituksilla pyrittiin saamaan aikaan 
alkusäröjä, joita sitten kasvatettiin pinnoitteen 
läpi Il-vaiheessa. Kokeiden yhteydessä pyrittiin 
myös osoittamaan ainetta rikkomattoman tarkas
tuksen (NDT) soveltuvuus ja tarkkuus säröjen 
havaitsemisessa ja särökoon määrityksessä. 
Syklisiä koejaksoja seuranneessa koesarjan päät-
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tänecssä pitkäkestoisessa hätäjäähdytyskokees-
sa oli tarkoituksena saada sekä yhteen että 
sylinterimäiscn alueen säröt kasvamaan stabii-
listi. Suunnitelmasta kasvattaa särö IH-vaihecs-
sa paineastian läpi jouduttiin luopumaan. 

HDR-reaktoripaineastian (kuva 6) perusaine on 
tyyppiä 23 NiMoCr 3 6 ja pinnoite tyyppiä DIN 
1.4550. Sisähalkaisija on 2960 mm, seinämän 
paksuus ilman pinnoitetta 105 mm ja pinnoit
teen paksuus 8 mm. Tutkitun yhteen nimel-
lishalkaisija on 20ö mm. Yhteeseen kohdis
tettiin I- ja H-vaiheissa kaikkiaan 3702 sykliä 
(THES-kokect). Sylinteriosassa sykliset kuor
mitukset (THEZ-kokeet) kohdistettiin vain suora
kaiteen muotoiseen alueeseen, jonka suuruus on 
400 * 500 mrrr. Syklejä oli H-vaiheessa 9500 
kpl. Suuret lämpötilavaihtelut saatiin aikaan 
käyttämällä hyvin kylmää, huoneenlämpöistä 

jäähdytysvettä sekä virtauksen ohjaimia, jotka 
estivät jäähdytteen sekoittumisen reaktoripaine-
astiassa olevaan 310 °C lämpöiseen veteen. 
Pitkäkestoisessa hätäjääiidytyskokcessa THEL 
aiheutettiin kaistamainen termoshokki-kuor-
mitus siten, että jäähdytetyn ja muun alueen 
välinen lämpötilaero oli 280 °C. 

II-vaiheen termoshokkikoejakson aikana (hel
mikuu 1984 — syyskuu 1988) tehdyissä THE-
kokeissa (kuva 7) tarkasteltiin paineastian sylin-
terimäiseen osaan ja yhteeseen kohdistuvia 
syklisiä (THEZ- ja THES-kokeet) ja pitkäkes
toisia termo>hokkikuormituksia (THEL-koe). 
Jotta kokeet kattaisivat konservatiivisesti todelli
silla laitoksilla mahdolliset transientit, niissä 
käytettiin hyvin suurta lämpötilavaihtelua (310° 
C -> 20 °C) ja ne tehtiin käyttöpaineen (110 bar) 
suuruisessa vakiopaineessa. Syklisissä termo-

Nozzle 
ON 250 

B2 R2 
DN 250/DN 80 

40 Studs 
M 140x6 

Materia!: 
23 NiMoCr 3 6 

Cladding (7mm): 
1.4550 

Design: 
120 bar 
360°C 

Vessel: 
V~ 75mJ 

G - 165t 

Kuva 6. HDR-laitolsen reaktoripaineastia (Katzenmeier ym. 1991). 
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shokkikokcissa ympäristö oii lisäksi voimak
kaasti korrodoiva (happipitoisuus 8 ppm). 

23.2 Tärkeimmät tulokset 

Yhdealueen säröjen ydintämisccn tarvittu sykli-
määrä I-'. aiheessa oli dekadia pienempi kuin 
amerikkalaisten ASME-normien ja saksalaisten 
KTA-normien perusteella oli arvioitu. Tämä 
selittyi yhteen pinnoitcmateriaalin spesifioitua 
huonompien ominaisuuksien avulla. Sylinteri-
maisessa osassa säröjen syntyminen voitiin 
ennustaa ASME:n mukaan hyvällä tarkkuidella. 
Arvioitu syklimäärä oli hieman konservatiivi
nen. KTA 3201.2 antoi syklimäärän, joka oli 
alle kolmannes todellisesta. 

Paincastiakokciden ohella tehtiin autoklaaviko-
kcita HDR-rcaktoripaincastiamateriaalillc 8 ppm 
happea sisältävässä ympäristössä. Tuloksena 
saatiin suurempia väsy mis särön kasvunopeuksia 
kuin ASME XI:n mukaan saadaan märille 
olosuhteille (vesikäyrä). Säröjen kasvu yhteessä 
ja sylinterimäisessä alueessa taas oli dekadia 
hitaampaa kuin ASME XI:n vesikäyrän perus
teella oli ennustettu. Tämä ristiriita pystyttiin 
myös selittämään. K^rroosiovaikutus vähentyi 
HDR-kokcissa kolmesta syystä: kylmä hä-
täjäähdytysvcsi, nopeat kuormituksen nousut ja 
jännitysintensitcettikertoimcn suuren vaihtelun 
AK:n aiheuttama suuri särönkasvu sykliä kohti. 
Särön kärjen suuren muodonmuutoksen ja 
muodonmuutosnopeuden seurauksena vesiym-

(Jhermal mixing testT)-

"TEMB" 

(fthermalshock cycliT)-

/""Pressurized thermaTv 

" T H E l " 

j Thermohydr. load 

L» Wall stress 

h 
Incipient crack 

Crack growth 

Non destructive 
examination 

h 
-+• Crack initiation 

Stable 
crack growth 

Kuva 7. HDR-tutkimusohjelman ll-vaiheen termoshokkikokeet ja niiden tavoitteet (Katzenmeierym. 
1991). 
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pariston särönkasvua lisäävi vaikutus on vähäi
nen. 

Tärkeimpiä tuloksia THE-kokeista oli kaista-
maisen kuormituksen vaarallisuuden osoittami
nen pyörähdyssymmetriseen tilanteeseen verrat
tuna. Tällöin aksiaaliset jännitykset ovat hyvin 
korkeita ja kehän suuntaiset säröt kuormittuvat 
erittäin voimakkaasti. Pinnoitteen huomioonot
tamisesta paineastian eheystarkasteluissa saatiin 
niin ikään hyödyllistä kokeellista tietoa laskenta
menetelmien verifioimiseksi. Säröjen haarautu-
misen ja monisärökenttien vaikutus yksittäisen 
särön kuormittumista huomattavasti lieventävä
nä tekijänä osoitettiin. NDT-tarkastuksen havait
tiin selvästi yliarvioivan särökokoa. 

Lämpöpitenemiskertoimen arvo ilmoitetaan 
yleensä keskiarvona huoneenlämpötilasta tarkas-
telulämpötilaan. Jos refercnssilämpötila on muu 
kuin huoneenlämpötila, on lämpöpitenemisker-
roin muunnettava vastaamaan refercnssilämpö-
lilaa (Neubrech 1991). Esimerkiksi HDR-reak-
toripaineastian perusmateriaalille referenssi-
lämpötilaa 305 °C vastaava lämpöpitenemis
kertoimen arvo lämpötilassa 0 °C on lähes 30 % 
suurempi kuin referenssilämpötilaa 20 °C vas
taava arvo (Neubrech 1992, s. 294). 

THEL-kokeen esianalyysu poikkesivat toisis
taan huomattavasti ja niiden tulokset osoittau
tuivat melkoisen konservatiivisiksi. Erot johtui
vat epätarkoista lähtötiedoista, ja suurin vaiku
tus oli liian suureksi oletetulla särökoolla. 
Analysoinnissa päästiin lopulta erittäin hyvään 
yhteensopivuuteen mitattujen ja kokeellisten 
tulosten välillä, kun olennaisia reunaehtoja 
kyettiin jälkilaskennassa tarkentamaan riittä
västi (kuva 8). 

2.3.3 VTT:n osallistuminen ja tutkimuksen 
merkitys Suomelle 

VTT osallistui THE-koeryhmään huomattavalla 
panoksella tekemällä sekä laskennallisia ana
lyysejä että materiaalitestausta (Blauel ym. 
1987, 1989, Hänninen ym 1989, Jansky & 
Rintamaa 1985, Saario ym. 1984). Laskennalli
sia analyysejä tehtiin THEZ- (Mikkola 1986) ja 
THEL-kokeille (Kordisch ym. 1990a, 1990 b, 
Saarenheimo, 1991, 1992, Sievers ym. 1989, 
Talja ym. 1988, 1989). Tutkimuksen ansiosta 
voitiin saada huomattavasti tarkennettu käsitys 
erilaisista tekijöistä, jotka ovat tärkeitä reaktori-
paineastian käyttäytymisen ymmärtämiseksi ter-
moshokkikuormituksissa. Nämä liittyvät muun 
muassa materiaalin käyttäytymiseen, termo-

8 

S 

influence of 

A : crack size 

S : material parameters 

C r thermal boundary cond. 

D: 90 degrees model 

200 «00 600 

—i 1 — 

800 1000 1200 

time t (sJ 
1800 

Kuva 8. THEL-kokeen mitatun ja lasketun särön avauman vertailu (Neubrech 1992). 
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hydraulisiin ja muihin reunaehtoihin sekä pin
noitteen huomioonottamiseen laskennallisissa 
analyyseissä. 

THE-koeryhmän tuloksia ja VTT:n osallistumi
sen myötä kehitettyjä valmiuksia on Suomessa 
hyödynnetty laajasti Loviisan käyttölupa-
aralyysien yhteydessä. 
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3 KOERYHMÄ E21 "SÄRÖNKAS VU 
KORROOSIO-OLOSUHTEISSA JA 
LAMPOKERROSTUMISKUORMA 
(RIKO-KOKEET)" 

3.1 Ryhmään kuuluvien kokeiden 
lyhyt esittely 

Koeryhmässä tehtiin kaksi putkistokoetta saral
liselle putkelle. Erityisesti tarkasteltiin särön 
n.uooostumista väsyttävässä kuormituksessa kor
roosio-olosuhteissa. Kuormituksilla pyrittiin si
muloimaan normaaleja käyttöolosuhteita kuten 
ylös- ja alasajoa sekä lämpökuormituksia johtu
en estetystä lämpöpitenemisestä. Kokeissa tar
kasteltiin myös vuoto ennen murtumaa kritee
rin (LBB) toteutumista sekä pyrittiin tutkimaan 
erilaisten tekijöiden kuten särön haarautumisen 
vaikutusta kyseisen ehdon toteutumiseen. Ko
keiden aikana mitattiin vesikemiaan liittyviä 
parametreja. Koeryhmässä tehtiin myös au
toklaavissa simuloiduissa reaktoriolosuhteissa 
särönkasvukokeita, jotka antoivat tietoa laborato-
riokoetulosten käytettävyydestä numeeriseen las
kentaan. 

3.1.1 Koe E21.1 

Kokeessa E21.1 tutkittiin kuvan 9 mukaisella 
koejärjestelyllä väsytyssärön ydintymistä ja kas
vua korroosio-olosuhteiden alaisessa putkikäy-
rässä. Materiaalista 20 MnMoNi 5 5 valmis
tetun, alkusäröjä sisältämättömän putkikäyrän 
keskimääräinen seinämän paksuus oli 28,7 mm, 
keskimääräinen ulkohalkaisija oli 482,5 mm ja 
kaarevuussäde oli 689 mm. Koejärjestely on 
esitetty yksityiskohtaisesti lähteissä (Hunger 
1989), (Wenzel ym. 1989), (Wenzel ym. 1990), 
(Eisele & Restemeycr 1991) sekä (Hunger 
1992). 

Kuva 9. Kokeessa E21.1 käytetty putkisto 
(Kussmaul ym. 1993). 
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Putkistoa kuormitettiin kokeen aikana hydrauli-
sylinteriparilla, jolloin putkikäyrään aiheutui 
sitä tason suunnassa taivuttava siirtymäohjattu, 
aikariippuvuudeltaan sahahammasmuotoinen 
vaihtokuormitus. Kuormitusheilahdusten jak-
sonpituus oli 15 min ja minimi- j - maksimiarvo
jen suhteeksi valittiin R = 0,5 (kuva 10). 
Vaihtokuormitustcn päätyttyä taivutuskuormi-
tusta kasvatettiin monotonisesti, kunnes putki-
käyrään syntyi vuoto. Kokeen aikana putkistos
sa vallitsi lämpötila 240 °C ja ylipaine 10,6 
MPa. Putkikäyrän sisältämän veden happipitoi
suus oli särönkasvun kiihdyttämiseksi nostettu 
arvoon 8 ppm (Katzenmeier & Miiller-Dietsche 
1988). 

Aulot-HvanfiMbniss», 

2 K)' 

1 

« 
13 

- vTt 'mnione 

- SlCMCNS 

SHE' 

Kokeessa mitatut vesikemiaparametrit olivat 
sähkökemiallinen potentiaali ECP, pHT ja säh
könjohtavuus. Mittauslaitteiston lämpötilaa 215 
°C vastaavat tyypilliset arvot olivat seuraavat 
(Aaltonen ym. 1990): 

ECP= +200mV„ 
pHT=7ja 
sähkönjohtavuus = ljiS/cm. 

Kokeen jälkeen putkikäyrästä valmistettiin pie
niä CT-koesauvoja (CT-25), joiden särönkas-
vunopeus määritettiin autoklaavissa suoritetuil
la väsytyskokeilla. Nämä kokeet vastasivat 
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Kuva 11. CT-25 koesauvoilla suoritetuista 
autoklaavikokeista määritetyt särönkasvu-
nopeudet (Uhlmann 1994b). 

lämpötilan, paineen, kuormitustaajuuden ja ve-
sikemian osalta putkistolle suoritetun väsytysko-
kecn olosuhteita. Kuvassa 11 esitetään VTT:n ja 
Siemens/KWU.n suorittamissa autoklaavi-
kokeissa saadut särönkasvunopeudet. Kuvasta 
havaitaan, että mitatut särönkasvunopeudet ylit
tävät ASME XI -normin vesikäyrän antamat 
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arvot. Tämä johtuu siitä, että kokeessa käytetty 
vesikemia oli korkean happipitoisuuden ja 
sähkönjohtavui'den vuoksi normaaleja ydin-
voimalaitosolosuhteita aggressiivisempi (Aalto
nen ym. 1993). 

VTT ja MPA Stuttgart ovat tehneet putkikäyrän 
eri kohdista otetuille koepaloille murtopinta-
analyysit. Niiden perusteella määritetyt korroo-
sioväsytyskokeen aikaiset särönkasvunopeudet 
poikkeavat toisistaan. MPA on tulkinnut koepa
lan ja veny mamittausten perusteella, että kor-
roosioväsytyskokeen alussa ennen 27 päivän 
mittaista taukoa suoritetut 315 kuormitusjaksoa 
eivät ole kasvattaneet säröä (leuva 10). VTT on 
omassa koekappaleessaan havainnut särönkas-
vua myös näiden kuormitusjaksojen aikana. 
Särönkasvunopeuden arvioimista murtopinnoista 
hankaloittaa se, että särönkasvu ei ole tasaista 
joka kohdassa, koska särö on pitkä ja säröjä on 
useita vierekkäin. 

Kuva 12. Kokeessa E21.2 käytetty putkisto (Wenzel ym. 1991). 

3.1.2 Koe E21.2 

Kokeessa E21.2 tutkittiin myös väsytyssärön-
kasvua korroosio-olosuhteissa. Kuvan 12 mukai
sessa koeputkistossa oli materiaalista 20 Mn-
MoNi 5 5 valmistetulla osuudella keinotekoinen 
kehänsuuntainen sisäpuolinen alkusärö putken 
pohjalla lähellä paineastian yhdettä. Särön alku-
syvyys oli n. 26 % seinämänpaksuudesta ja 
alkupituus vastasi poikkileikkauksen keskus-
kulmaa 60°. Koeputkiston keskimääräinen sei
nämän paksuus oli 25 mm ja ulkohalkaisija 475 
mm. Särön kohdalla, johon haluttiin suuret 
jännitykset, oli seinämän paksuus 16 mm ja 
ulkohalkaisija 457 mm 400 mm:n matkalla. 
Kokeen aikana putkistossa oli 10,6 MPa:n 
ylipaine ja sen lämpötila oli 240 °C. Yksityis
kohtainen kuvaus koeputkistosta on esitetty 
lähteissä (Wenzel 1991) ja (Hunger 1993). 
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Koeputkistoon kohdistui kokeessa hydraulisy-
lintcrillä aikaansaatu siirtymäohjattu taivutus-
vaihtokuormitus sekä virtauksen lämpötilaker-
rostumiscsta johtuva kuormitus. Taivutuskuormi-
tus oli aikariippuvuudeltaan sekä sinimuotoista 
(jaksonpituus 1 min) että sahahammasmuotoista 
(jaksonpituus IS min, kuva 13). Nopealla 
sinimuotoisella kuormitusvaihtelulla pyrittiin 
jättämään murtopintaan jälki, joka mahdollisti 
eri kuormiiusvaiheiden erottamisen toisistaan. 
Minimi- ja maksimikuormitukscn suhde oli R = 
0,50. Lämpötilakerrostumincn synnytettiin joh
tamalla putkistoon sen alimmalla vaakasuoralla 
osuudella sijaitsevan pienen pjtkiyhtecn kautta 
pienellä tilavuusvirralla 30 °C-asteista vettä. 
Kylmä vesi kerrostui ylimmän vaaka-.uoran 
osuuden pohjalle siten, että pinnankorkeus oli 

10 % putken sisähalkaisijasta. Tämä kuormitus 
toistettiin kokeen keskivaiheilla 50 kertaa 30 
minuutin välein. 

Myös kokeessa E21.2 seurattiin vcsikcmiaa 
sähkökemiallisen potentiaalin, pHr:n ja sähkön
johtavuuden arvoja mittaamalla. Lämpötilassa 
238 °C mitatut tyypilliset arvot olivat seuraavat 
(Aaltonen & Mäkelä 1993): 

ECP=-200mVSHF, 
pHT = 5,5 sekä 
sähkönjohtavuus = 40uS/cm. 

Korkeaa happipitoisuutta ja huomattavan kor
keaa sähkönjohtavuutta lukuunottamatta arvot 
vastaavat BWR-laitosten tyypillisiä vcsikemia-
olosuhtcita. 
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/fotva 13. Kokeen E2I.2 kuormitushistoria (Uhlmann 1994a). 
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3.2 Vuoto ennen murtumaa 
-kriteerin toteutuminen 
kokeissa 

3.2.1 Kot E21.1 

Kokeen E2I.I vaihtokuormitukscn päätyttyä 
putkikäyrän kummankin kyljen sisäpintaan ha
vaittiin syntyneen laaja särökenttä. Toisella 
putkikäyrän kyljellä suurimman särön syvyys 
oli 82 % seinämän paksuudesta. Monotoniscsti 
kasvavan kuormituksen aikana tämä särö eteni 
seinämän läpi siten, että senpituus oli sisäpin
nassa 640 mm ja ulkopinnassa 23S mm. 
Vuotohetkellä vastakkaisen kyljen suurin särö 
oli syvyydeltään 89 % seinämän paksuudesta. 
Alkusärönsyvyydct olivat vastaavasti 42 fr ja 
32 *k seinämän paksuudesta. Kummallakin kyl
jellä suurimmat säröt syntyivät putkikäyrän 
keskiaksclin tasalle ja sen suuntaisiksi, mikä oli 
kimmoteorecttisen jännitysjakauman perusteel
la odotettavissa. 

Vuodon massa virta oli suurimmillaan noin 40 
kg/s (Hunger 1992). Tämä arvo ylittää kahdella 
dekadilla amerikkalaisen LBB-käytännön mu
kaisissa särön stabiiiiustarkastcluissa sovelletun 
vuotomääräolcttaman 10 gal/min (0.63 l/s). 
Vuotomäärän kehittymisestä ennen lopullisen 
särökoon saavuttamista ei ole käytettävissä 
tietoja. Samoin kuormituksen siirtymäohjauk-
sen merkitystä särönkasvun loppuvaihetta stabi
loivana tekijänä on vaikea arvioida. Tuloksia ci 
siksi sellaisenaan voida käyttää LBB-chdon 
pätevyyden arviointiin. Ne osoittavat kuitenkin 
selvästi materiaalin hyvän sitkeyden ja särön-
kestokyvyn kuormitustasolla, joka oleellisesti 
ylittää ydinvoimalaitosputkistojcn odotettavissa 
olevat kuormitukset. 

3.2.2 KoeE21.2 

Myöskään kokeessa E2I.2 ci saavutettu vuotoa 
väsyttävällä kuormituksella, vaan sen päättyessä 
särön syvyys oli 60 % seinämän paksuudesta. 
Kokeen lopussa taivutuskuormaa kasvatettiin 
siksi monotoniscsti. kunnes vuoto syntyi. Mur
topinnoista tarkastettuna särön pituus ulkopin
nalla oli 54° ja sisäpinnalla se oli kasvanut 
arvoon 67°. Vuotomäärä oli 15 mJ vettä 8 
minuutissa (30 kg/s) (Dicm ym. 1991b). 

Kuvassa 14 a) esitetty MPA:n momenttimene
telmään (selitetty kuvassa 47. s. 62) perustuva 
LBB-tarkastclu olisi ennustanut putken murtu
mista. Kuvassa 14 b) esitetty plastiseen 
kantokuormamcnctelmään perustuva tarkastelu 
taas osoittaa stabiilia käy, /tyrnistä, kun saral
lisen poikkileikkauksen jännitystaso kriittisen 
kuormituksen hetkellä oletetaan myötö- ja mur-
tolujuudci keskiarvon suuruiseksi Kun jänni
tystaso oletetaan myötölujuudcn suuruiseksi, 
tarkastelu ennustaa rajatapausta vuodon ja mur
tuman välillä. Kokeellista havaintoa voidaan 
pitää vuototilantecna sillä perusteella, että 
kehänsuuntainen säronkasvu oli vähäistä ja 
siirtymäohjattu kuormitus kohdistui särökoh-
taan pitkän, joustavan putkiosuuden välityksel
lä. 

33 Kokeiden mallintamiseen 
käytetyt menetelmät 

Yksi kokeiden tärkeimmistä tavoitteista on ollut 
elementtimenetelmällä (FEM) suoritettujen 
särönkasvuanalyysien verifiointi. Sitä varten 
MPA Stuttgart määritteli kokeille taulukoissa II 
ja III esitetyt laskentamatriisit. 

3.3.1 Koe E21.1 

Kokeen E21.1 laskcntamatriisi käsittää kolme 
särönpituutta ja viisi särönsyvyyttä (taulukko II 
ja kuva IS). Tarkoituksena oli mahdollistaa sekä 
pituus- että syvyyssuuntaiscn särönkasvun ana
lysointi näille särötapauksillc laskettuja murtu
mismekaanisia parametreja interpoloimalla ja 
ekstrapoloimalla. Säronkasvu laskettiin lineaari
sen murtumismekaniikan avulla käyttäen Pari
sin kaavan mukaista väsymissärön kasvunope
utta. Kaavan materiaaliparametrit määritettiin 
tehtyjen autoklaavikokcidcn tulosten sckäASME 
XI -normin ja ranskalaisen RCC-M normin 
perusteella. Jännitysintcnsitccttikcrtoimct lasket
tiin kolmcdimcnsioisten FEM-analyysicn avul
la. Lincaaris-clastistcn FEM-analyysicn tuloksi
en perusteella laskettiin virtuaalisen särönkas
vun menetelmää (VCE) soveltaen J-intcgraali. 
josta tasovenymächdon mukaisesti ratkaistiin 
jännitysintcnsitccttikcrroin (Uhlmann 1992c. 
Koski & Uhlmann 1992. Kussmaul ym. 1993). 
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Kuva 14. Vuoto ennen murtumaa -käyrät, a) MPA:n momenttimenetelmä, b) plastinen kantokuorma 
(Uhtmann 1994b). 
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Taulukko II. Murtumismekaaninen laskentcmatriisi kokeelle E21.1 f Koski & Uhlmann 1992). 

Särön pituus 

2a, = 15° 

2a, =30° 

2a, =60° 

2a, =60° 

0,10 

MPA 

MPA 

MPA 

Särön suri 

0,25 

teellinen syvyys a/t 

0,50 0,75 

Särö molemmilla putkikäyrän kyljillä 

MPA MPA MPA 

VTT/MPA 

MPA 

VTT/MPA | VTT/MPA 

MPA MPA* 

Särö vain yhdellä putkikäyrän kyljellä 

VTT VTT VTT 

1,00 

MPA 

VTT/MPA 

MPA 

VTT 

'elastis-plastinen analyysi 

Kuva 15. Putkikäyrän symmetrinen elementtimalli. Särö molemmilla kyljillä, särön pituus 2a=30", 
särön suhteellinen syvyys a/t=0,75 (Koski & Uhlmann 1992), 
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Taulukko III. Murtumismekaaninen laskentamatriisi kokeelle E2I.2 (Koski & Uhlmann 1994). 

Särön pituus 

2ctc =60° 

0,2375 

VTT1) 

Särön suhteellinen syvyys a/t 

0,25 0,50 0,75 

MPA2) MPA2) MPA 2) 

1,00 

MPA2 

1) elastis-plastiset analyysit eri kuormitustapauksille 
2) myös elastis-plastinen analyysi siirtymäohjatulle kuormitukselle 

MPA Stuttgart teki kokeelle myös alustavat 
FEM-analyysit erityisiä putkielemcnttejä käyttä
en. Lasketut venymä-, siirtymä- ja voimatulok-
set vastasivat hyvin mitattuja tuloksia (Uhlmann 
1992b). MPA Stuttgart teki myös putkikäyrän 
keskipoikkileikkausta kuvaavilla kaksidi-
mensioisilla FEM malleilla laajoja analyyseja, 
joissa selvitettiin monisärökentän vaikutusta 
jännitysintensitccttikertoimeen (Uhlmann 1992a, 
Uhlmann 1993b). Putkikäyrän toisella kyljellä 
olevien erisyvyisten säröjen (epäsymmetrinen 
tapaus) vaikutusta jännitysintensiteettikertoimeen 
arvioitiin myös VTT:llä (Koski & Uhlmann 
1992). Lisäksi tehtiin elastis-plastinen analyysi, 
jonka avulla voitiin arvioida mahdollisen plasti-
soitumiscn vaikutusta J-integraaliin. 

3.3.2 Koe E21.2 

Kokeen E21.2 la.skentamatriisis.sa annettiin vain 
särön syvyydelle eri arvoja, sillä särön pituus oli 
määritelty aikaisempien kokeiden perusteella 
(taulukko III ja kuva 16). Koeputkistosta laadit
tiin kolmedimensioinen FEM-maili, jonka avul
la laskettiin VCE-menetelmää käyttäen J-integ-
raali. FEM-analyysit olivat sekä lincaaris-elasti-
sia että elastis-plastisia. Särönkasvu laskettiin 
Parisin kaavalla käyttäen ASME XI -normin 
mukaisia matcriaaliarvoja. Jännitysintensi-
tcettikerroin johdettiin J-integraalista tasoveny-
mäehdon perusteella. 

Kuva 16. a) Särökohdan elementtiverkko, b) neljännesmaili särökohdasta (Koski A Uhlmann 1994). 
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3.4 Kokeille E21.1 ja E21.2 
tehdyt analyysit sekä 
laskenta-ja koetulosten 
vertailu 

KokeelL- E21.1 lasketut venymä-, siirtymä- ja 
voimatuloksct vastasivat hyvin mitattuja tulok
sia (Uhlmann 1992b). Yksittäiselle särylle las
ketut jännitysintensiteettikcrtoimet sen sijaan 
olivat ilmeisesti liian suuria, sillä niitä käyttäen 
lasketut särönkasvunopeudet olivat 2-3 kertaa 
suuremmat kuin murtopinnoista mitatut. Otta
malla huomioon monisärökenttä sekä säröjen 
erilainen syvyys putkikäyrän eri kyljillä lasket
tiin ASME XI -normin mukaisia parametreja 
käyttäen, että särön suhteellinen syvyys kasvaa 
putkikäyrän toisella kyljellä 1363 kuormitus-
jakson aikana arvosta 42 % arvoon 82 %. Tulos 
on hyvin sopusoinnussa kokeellisten havain
tojen (kuva 10) kanssa, joiden mukaan kyseinen 
särönkasvu tapahtui 1358 kuormitusjakson aika
na (Kussmaul ym. 1993). 

Kokeessa E21.2 käytetyn matalataajuisen 
taivutusvaihtokuoimituksen aiheuttama särön-
kasvu laskettiin ASME XI:n mukaisin materiaa-
Harvoin 400 kuormitusjaksolle. Särönkasvuno-
peus oli noin 3,5 kertaa nopeampaa kuin 
murtopinnasta arvioitu särönkasvunopeus (Kos
ki & Uhlmann 1994). Kokeen alussa havaittu 
särönkasvu oli vieläkin hitaampaa. Tämä johtui 
siitä, että samalla putkistolla oli ennen kokeen 
alkua ensin suoritettu stabiilia särönkasvua 
aiheuttanut koe E23.2 (lämpökilvellisen yhteen 
rasitukset lämpökerrostumiskuormituksessa, ks. 
kohta 5.1.2), jonka vaikutuksesta särön kärki oli 
aluksi puristusjännityksen alainen. 

Lämpötilakerrostumisen yhteydessä säröalue 
plastisoitui voimakkaasti (ks. kuva 17). Kun 
lämpötila kerrostumisen jälkeen tasoittui uudel
leen arvoon 240 °C, särön kuormitus aleni 
(kuvat 18 ja 19). Tällaisessa tilanteessa lasketta

va J-integraali ci ole enää tiestä riippumaton. 
Tästä syystä kokeelle E21.2 ei tehty särönkasvu-
analyysiä. 

MPA:n tekemät analyysit kokeelle E21.2 esite
tään lähteissä (Uhlmann 1993a) ja (Uhlmann 
1994b). 

3.5 Turvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Kokeen E21.1 alkuvaiheessa syntynyt monisä
rökenttä havaittiin kokeen aikana akustisten 
emissiomittausten avulla. Putkikäyrän kyljen 
sisäpinnasta tehtyjen venymämittausten sekä 
FEM-laskelmien perusteella pääteltiin, että sä
röilyn alkuvaihe vastasi ASME III -normin 
suunnitteluväsymiskäyrän yhtä pistettä niukalla 
turvamarginaalilla. 

Kokeessa E2I.1 vuotoa ei syntynyt varsinaisen 
väsytyskokeen aikana, vaan sen päätyttyä 
taivutuskuormitusta kasvatettiin monotoniscsti, 
kunnes vuoto syntyi. Tällöin ylipaineen ja 
taivutusmomentin aiheuttama kuormitus oli noin 
30 % suurempi kuin saksalainen KTA-normi 
(KTA) sallii säröttömälle rakenteelle onnetto-
muusolosuhteissa (D-taso, lineaaris-elastisesti 
laskettu vertailujännitys < 3 Sm). Sillä putkikäy
rän kyljellä, jolla vuoto tapahtui, murtopinnan 
perusteella määritetty särön syvyys oli 82 % 
seinämän paksuudesta vuotoon tähtäävän ko
keen alkaessa. 

Samoin kokeessa E2I.2 vuoto saatiin synty
mään vasta varsinaisen väsytyskokeen jälkeen 
taivutuskuormitusta kasvattamalla. Tämän koe
vaiheen alkaessa murtopinnasta määritetty särön 
syvyys oli 60 % seinämän paksuudesta. 
Vuotohetkeliä kuormitustaso oli noin 98 % 
KTA-normin mukaisesta ehjän rakenteen jänni-
tyskriteeristä 3 S . 

29 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 90 

;jtS3&!->&i& 

plastic 
zone 

plastic 
zone 

Kuva 17. Lämpökerrostumisen (30/240 °C) aiheuttama plastisoitunut alue (Koski & Uhlmann 1994). 
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Kuva 18. Lämpötilakerrostumisen (30/240 °C) aiheuttama aksiaalijännityksen paksuussuuntainen 
jakauma särön syvimmässä kohdassa (Koski & Uhlmann 1994). 
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Kuva 19. Aksiaalijännityksen paksuussuuntainen jakauma särön syvimmässä kohdassa lämpötilan 
palauduttua kerrostumisen päätyttyä koko poikkileikkauksessa arvoon 240 °C (Koski & Uhlmann 
1994). 
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4 KOERYHMÄ E22 "LÄPISÄRÖLLISTEN 
PUTKIEN VUOTOMÄÄRÄ- JA 
VUODONVALVONTAKOKEET 
(LEKRO-KOKEET)" 

4.1 Ryhmään kuuluvien kokeiden 
esittely 

Ydinvoimalaitosten turvallisuusteknisissä käyt
töehdoissa sallitaan havaituille vuotomäärille 
erilaisia raja-arvoja vuototyypistä riippuen (pri-
määripiirin painerajavuoto, tunnistettu/tun
nistamaton vuoto, primääri-sekundaari vuoto). 
Rakenteellisen turvallisuuden kannattaja erityi
sesti LBB-periaatetta sovellettaessa on tärkeätä 
osoittaa, että vuodon valvontajärjestelmät pal
jastavat seinämän läpäisevistä säröistä syntyvät 
vuodot luotettavasti ennen kuin särö kasvaa 
vaarallisen suureksi. Eri kokoisista säröistä 
syntyvien vuotomäärien selvittäminen on tar
peen myös arvioitaessa putkeen kohdistuvia 
reaktiovoimia sekä muihin lähellä sijaitseviin 
komponentteihin osuvien suihkujen aiheuttamia 
rasituksia. 

LBB:n käyttökelpoisuuden osoittamiseen täh
täävissä vuotokokeissa on käytetty yleensä 
keinotekoisia vikoja tai sileäpintaisia säröjä. 
Vuotomäärät ovat tästä johtuen olleet yleensä 
suurempia kuin luonnollisilla säröillä, joiden 
pinta on onkaloitunut tai korrodoitunut tai 
säröpinnat ovat puristuneet yhteen. Tulokset 
ovat olleet epäkonservatiivisia kahdesta syystä: 
Ensinnäkin suurempi vuoto on tietenkin hel
pompi havaita, ja vuodonvalvontamenetelmälle 
asetettavat vaatimukset voivat täten olla liian 
lieviä. Toisaalta mitatun vuotomäärän perusteel
la voidaan putkistossa oleva särö arvioida 
epäkonservatiivisesti liian pieneksi, jolloin toi
menpiteet eivät ole särön todelliseen kokoon ja 
vaarallisuuteen nähden riittävät. 

Koeryhmän E22 tarkoituksena oli verifioida 
käytettävissä olevia vuotoaukon ja vuotomäärän 
arviointimenetelmiä sekä selvittää, millaisia 
vuotoaukkoja ja vuotonopeuksia primääri- ja 
sekundääripiirille tyypillisiin putkikomponent-
teihin voi syntyä. Koeryhmän nimilyhennys on 
LEKRO, joka tulee sanoista "Leckversuche an 
kleinen austenitischen Rohrleitungen". Tutkitut 
komponentit olivat yleensä pienihalkaisijaisia 
(80 mm) suoria putkia, putkikäyriä ja putki-
haaroja, joissa oli luonnollisia alkusäröjä (kuva 
20). Ferriittisten suurihalkaisijaisten (HDR-
laitoksessa 425 mm) putkien vuotokäyttäyty-
mistä tarkasteltiin koeryhmässä E21. 

E22 kokeet tehtiin 300 °C:n lämpötilassa 10,5 
MPa:n suuruisessa vakiopaineessa käyttäen por
taittain muuttuvaa taivutusmomenttia. Käytetty 
kuormitus saattoi sulkea särön ajoittain. Koejär
jestely on esitetty kuvassa 21. Kokeiden aikana 
mitattiin hydraulisylinterin liike ja voima sekä 
venymät, paineet ja lämpötilat useissa kohdissa. 
Vuotomääriä mitattiin läpivirtausmittauslaitteen 
avulla ja muutamissa kokeissa, pienempien 
vuotomäärien tapauksessa, myös höyrykotelon 
ja kondenssiveden keruulaitteen avulla. 

Taulukossa IV on yhteenveto koeryhmän ko
keista. Putkimateriaali on saksalainen austeniit-
tinen krominikkeliteräs X lOCrNiMoTi 18 10. 
Suorissa putkissa (kokeet E22.0) oli kehän-
suuntainen särö, putkiyhteissä (kokeet E22.1) 
oli särö hitsissä ja putkikäyrissä (kokeet E22.2) 
oli pitkittäinen tai kehän suuntainen särö. 
Koekappaleina käytetyt vialliset putkikom-
ponentit valmistettiin ensin laboratoriossa ja 
viallinen putki hitsattiin sitten kiinni putkistoon. 
Alkulovet valmistettiin kipinätyöstämällä, jol-
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Kuva 20. Koeryhmässä E22 tarkastellut tapaukset (Grebner ym. 1991). 
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Kuva 21. Koeryhmässä E22 käytetty koejärjestely (Grebner ym. 1991). 
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Taulukko IV Yhteenveto koeryhmän E22 kokeista ja niille tehdyistä murtumismekaanisista ana
lyyseistä [Grebner ym. 1991). 

Kokeen numero 

E22.01 

E22.02 

E22.03 

£22 04 

E22.05 

E22.06 

E22.11 

E22.12 

E22.21 

E22.22 

Komponentin koko 

suora putki DN 80 

suora putki DN 80 

suora putki DN 80 

suora putki DN 80 

suora putki DN 80 

suora putki DN 80 

yhdeDN 100/DN25 

yhdeDN100/DN25 

90° ohutseinäinen 
putkikäyrä DN 50 

90° paksuseinäinen 
putkikäyrä DN 50 

Alkusäröja 
valmistustapa 

90° lovi, a/t = 1 

90° lovi sisäpinnassa, 
a/t = 0,5, läpisärö HDR 

kuten yllä, "kylmä 
jälkikoe" 

90° lovi sisäpinnassa, 
a/t = 0,1, läpisärö 
laboratoriossa 

130° lovi sisäpinnassa, 
a/t = 0,5, läpisärö 
laboratoriossa 

30° lovi sisäpinnassa, 
a/t = 0,5, läpisärö 
laboratoriossa 

lovi, a/t = 1,90°sisä-
ja 110° ulkopinnassa 

180° lovi, a/t = 1 

pitkittäinen 120,4 mm 
lovi sisäpinnassa 
(sivussa), a/t = 0,5, 
läpisärö laboratoriossa 

poikittainen 60° lovi 
ulkopinnassa 
(intrados), a/t = 0,5, 
läpisärö laboratoriossa 

Mittaukset 

CG 1), CC 2), FM 3) 

CG 1), FM 3) 

CG1) 

CG 1), CC 2), FM 3) 

CG 1), FM 3) 

CG 1), CC 2), FM 3), 
T4) 

FM 3) 

CC 2), FM 3) 

CG 1), FM 3) 

CG1), FM 

Analyysit 

EPRI 5), FEM 
kuonmalli 

EPRI 5), 3D FEM 

EPRI 5), 3D FEM 

EPR 15), 3D FEM 

EPRI 5), 3D FEM 6) 

EPRI 5), 3D FEM 6) 

3D FEM 6) 

3D FEM 6) 

3D FEM 6) 

3D FEM 6) 

1) CG: särön avauma mitattu venymäliuskalla 
2) CC: vuoto mitattu kondenssiveden keruulaitteen avulla 
3) FM: virtausrr ittaus 
4) T: tehostettu lämpötilan mittaus 
5) EPRI: V. Kumar ym.: Advances in Elastic-Plastic Fracture Analysis EPRI NP - 3607 (1984) EPRI käsikirja". 
6) vain esilaskelmien tulokset käytettävissä 

loin saatiin aikaan 0,1 ... 0,3 mm levyisiä, 
tylppäpäisiä ja pinnaltaan suhteellisen tasaisia 
lovia. Joissakin tapauksissa käytettiin luonnolli
sia vikoja, joiden valmistamiseksi kipinätyöstet-
tiin ensin 0,3 mm levyinen alkuvika putken 
sisäpintaan. Viallinen putki väsytettiin sitten 
laboratoriossa, jolloin syntyneen läpisärön pi
tuus ulkopinnassa vaihteli. 

Koejärjestely mahdollisti kahden erillisen ko
keen tekemisen peräkkäin. Kaikissa kokeissa 
koestettavan putkikomponentin vapaaseen pää
hän kohdistettiin hydraulisylinterillä siirtymäoh-
jattu kuormitus niin, että vialliseen kohtaan 
aiheutui positiivinen tai negatiivinen taivutusmo
mentti, jonka vaikutuksesta vika tai särö avautui 
ja sulkeutui. Sisäinen paineja asteittain vaihte

leva taivutusmomentti simuloivat käytönaikai
sia kuormituksia, ennen kaikkea estetyn 
lämpölaajenemisen synnyttämää taivutusmo-
menttikuormitusta. 

Kokeissa havaittiin selvästi vuotomäärän riippu
vuus ulkoisen taivutusmomentin suuruudesta. 
Joissakin tapauksissa havaittiin kuitenkin mitat
tujen voimien ja venymien muuttuvan, vaikka 
taivutusmomcnttikuormitus pidettiin vakiona. 
Ilmiö esiintyi erityisesti käynnistettäessä ja 
lopetettaessa veden syöttäminen putkistoon. 
Ongelman selvittämiseksi muutamissa E22.06-
sarjan kokeissa tehostettiin lämpötilan mittausta 
huomattavasti. Mittausten perusteella se voitiin 
selittää kerrostumisilmiön aiheuttamaksi. 
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Toinen tulosten tulkintaa hankaloittava ilmiö oli 
särön lähistön voimakas jäähtyminen nesteen ja 
höyryn purkautuessa putkesta. Vuotovirtauksen 
aiheuttama lämpötilan lasku oli jopa KK) C:n 
suuruinen. Olisi kiinnostavaa selvittää, vaikut
taako tämä jäähtymisilmiö .särön läheiseen jän
nitystilaan, matcriaaliarvoihin ja vuotoaukon 
suuruuteen siinä määrin, että ilmiöllä olisi 
yleistä merkitystä LBB käyttäytymisen kannal
ta. 

4.2 Vuoto ennen murtumaa -
kriteerin toteutuminen 
kokeissa 

Kaikissa kokeissa toteutui LBB, joten 
katastrofaalisia murtumia ei esiintynyt. Viimei
simpiä kokeita lukuunottamatta säröt eivät kas
vaneet pituussuunnassa edes stabiilisti. Kokei
den suunnittelussa käytetyt menetelmät osoit
tautuivat siis tässä mielessä luotettaviksi. 

4.3 Kokeiden kuvaamien 
kuormitustyyppien 
syntymekanismit ja 
haitallisuus 

Putkikomponcntteihin voi muodostua säröjä 
sellaisten käyttötilanteiden vaikutuksesta, jotka 
aiheuttavat ajan mukana vaihtelevia rasituksia, 
kuten ylös- ja aJasajotilanteet. Näissä syntyy 
paine-ja lämpötilatransicnttcjaja lisäksi korroo
sio voi vaikuttaa särönkasvunopeutta kasvatta
vasti. Säröjä syntyy ennen kaikkea ferriittisiin 
putkistoihin. Tavallisin vuototyyppi aiheutuu 
kehäsäröistä, joita muodostuu kohtiin, jossa 
pieni putki yhdistyy muuhun komponenttiin tai 
pääputkeen (yhteet, putkihaarat). Kuormitusten 
käytön aikainen muuttuminen aiheuttaa vuoto
määriin hyvin suuria vaihteluita, koska säröt 
saattavat ajoittain jopa puristua kiinni. Jos 
vuodonvalvonta perustuu vain kokonaismäärien 
mittaukseen (esimerkiksi huonetilan aktiivi
suus), voidaan vauriot aliarvioida melkoisesti ja 
suuriakin säröjä saattaa jäädä havaitsematta. 

Saksalaisten painevesireaktorien käyttökokemus
ten mukaan vuotoja on esiintynyt pääasiassa 
pienissä, halkaisijaltaan alle 250 mm putkissa. 
Tällaisia ovat tilavuudcnsäätclyjärjcstclmä, hätä-
ja jälkijäähdytysjärjcstclmät ja sekundäärijärjes-
tclmistä esimerkiksi syöttövesijärjcstelmä. Tä
män mukaan vuoto-ongelmat ovat relevantteja 
lähinnä picnihalkaisijaisissa austeniittisissa put
kistoissa sekä ferriittisessä sekundääripiirissä. 

4.4 Kokeiden mallintamiseen 
käytetyt menetelmät 

4.4.1 HDR-tutkimusohjelman puitteissa 
tehdyt analyysit 

Kaikki taulukon IV kokeet analysoitiin element
timenetelmän avulla. Kokeen E22.01 analyysis
sä käytettiin kuorielementtejä, muissa kolmidi-
mensioisia tilaelementtejä. Kokeet E22.01, 
E22.02 ja E22.03 laskettiin lisäksi EPRLn 
käsikirjan avulla. Siinä esitettyjen laskentakaa
vojen avulla voidaan arvioida särön keskikohdan 
avauma. Vuotoaukon pinta-ala on laskettu oletta
malla särön avauma vinoneliön muotoiseksi. 
Kuvassa 22 on kokeen E22.12 analysoinnissa 
käytetty elcmenttimalli ja kuvassa 23 kokeiden 
E22.21 ja E22.22 csianalyyseissä käytetty malli. 

Kuva 22. Kokeen E22.12 analysoinnissa käytetty 
elementtimalli (Grebner ym. 1991). 
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Vuotomäärä on arvioitu GRS:n kehittämällä 
ohjelmalla, joku perustuu Panan malleihin, ja 
EPRI:n kehittämällä Henryn kaksifaasivirtaus-
malliin perustuvalla ohjelmalla. Kumpikin oh
jelma ottaa huomioon myös säröpintojcn kar
heuden. Säröpintojen karheuden kasvu arvosta 
0,001 mm arvoon 0.5 mm pienentää vuotomää
rää noin 30 ck. kun muiden parametrien arvot 
pysyivät samoina (Grcbncr ym. 1991). 

4.4.2 OECDrn round robin 

Koeryhmän E22 kokeiden laskennallinen arvi
ointi tehtiin osaksi kansainvälisenä round robin -

Kuva 23. Kokeiden E22.2I ja E22.22 esi-
analyyseissä käytetyt elementti/nallit /Grebner 
vm. 1991/. 

ohjelmana. Se toteutettiin osana OECD.n (Orga
nization for Economic Cooperation and Develop
ment) NEA:an (Nuclear Energy Agency) alaisen 
CSNI (Committee on the Safety of Nuclear 
Installattons) -komitean työryhmän Principal 
Working Group No. 3 (PWG/3) toimintaa. 
Round robin -analyysejä tehtiin kokeille E22.05 
(suora putki) ja E 22.12 (putkihaara). ks. 
taulukko IV ja kuva 20. Kummassakin kokeessa 
sekä särön avauma että vuotomäärä oli kyetty 
mittaamaan kohtuullisen hyvin. 

Round robiniin osallistui kaikkiaan viisi or
ganisaatiota USArsta. Kanadasta. Tsekin 
tasavallasta ja Saksasta. Analyyseissä käytetyt 
menetelmät on esitetty taulukossa V. 

Osanottajan 1 käyttämässä NRCPIPE-ohjclmas-
sa särön avauma arvioidaan estimointi-
menetelmällä (LBP.ENG2). Särön muoto kuva
taan siinä säännölliseksi, ts. särön kulma on 
sama sisä- ja ulkopinnoilla. Vuotomäärän las
kentaohjelma SQUIRT kuvaa myös kaksifaasi-
virtaukscn ja säröpintojcn karheuden. LEAK-
RATE -ohjelma, jolla osanottaja 2 on laskenut 
vuotomääriä, sisältää kaksi versiota "critical 
discharge" -virtausmallista. Ne ovat "homoge
neous frozen model" (HFM) ja "Battellc-Henry 
Homogeneous Non-Equilibrium Model" (BH-
NEM), jota osanottaja pitää tässä tarkasteltuihin 
tapauksiin paremmin soveltuvana. 

Osanottajan 3 kehittämässä vuotomäärän arvi
ointiohjelmassa sovelletaan homogeenisen tasa-
painovirtauksen mallia. Osanottaja 4 on laske
nut särön avauman analyyttisellä menetelmällä, 
joka perustuu kuoriteoriaan ja ottaa plastisoitu-
miscn huomioon Dugdalcn mallin avulla. 
Vuotomäärän arviointi perustuu Panan malliin. 
Osanottaja S on käyttänyt ADINA-ohjclman 
muunnettua versiota, johon on lisätty murtu
mismekaanisten parametrien laskentaa, muun 
muassa J-intcgraalin laskeminen dcLorcnzin 
menetelmällä. Vuotomäärän arviointiin käyte
tyn oman ohjelman osanottaja S on laatinut 
Panan kehittämistä malleista, kun taas käytetty 
EPRI:n kehittämä ohjelma perustuu Henryn 
kaksifaasivirtausmalliin. Kumpikin ohjelma ot
taa huomioon säröpintojcn karheuden. 
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Taulukko V. OECD: n nmnd mbin analyyseissä käytetyt menetelmät ja ohjelmat iGrrbnrr ym. /W.?>. 

Osanottaja 

1 

2 

3 

4 

5 

Koi 

Särön avauma 

NRCPIPE 

-

-

analyyttinen 
ratkaisu 

ADINA 

»E22.05 

Vuotomäärä 

SQUIRT 

LEAK-RATE 

oma ohjelma 

cma ohjelma 

oma ja EPRI:n 
kehittämä 
ohjelma 

Koe 

Särön avauma 

-

-

-

analyyttinen 
ratkaisu 

ADINA 

E22.12 

Vuotomäirä 

LEAK-RATE 

oma ohjelma 

oma ohjelma 

oma ja EPRlrn 
kehittämä 
otifelma 

4.5 Analyysien ja koetulosten 
vertailu 

4.5.1 HDR-tutkimusohjeiman puitteissa 
tehdyt analyysit 

Koko järjestelmää kuvaavat suureet, kuten hyd-
raulisylintcrin liike ja voima, venymät. lämpöti
lat ja särön avauma kyettiin arvioimaan analyyt
tisin menetelmin (EPRIn käsikirja) ja elementti
menetelmällä (ADINA) suhteellisen hyvin. Tul
kintavaikeuksia aiheutti joidenkin mitattujen 
suureiden, erityisesti hydraulisylintcrin voiman, 
anon pieneneminen kokeessa ajan funktiona 
siirtymän pysyessä vakiona. Mahdollisina syinä 
pidettiin särön lähialueen paikallista jäähty
mistä, joka johtuu purkautuvan sisällön vaiku
tuksestapa kcrrostumisilmiötä. Eräs syy voi olla 
höyryn pienempi virtausnopeus. Kokeessa 
E22.06 tehtiin runsaasti lämpötilamittauksia 
ristiriitaisuuksien selvittämiseksi. 

Massavirran arviointi vuotonopcusmallicn avul
la tuotti mekaanisia suureita huonomman yh
teensopivuuden. Tuloksia voitiin kuitenkin pitää 
käyttökelpoisina. Pinnan karheuden vaikutuksen 
tarkemmaksi arvioimiseksi muutamien koe
kappaleiden säröpinnat avattiin ja mitattiin 
MPA.IIa Stuttgartissa. 

4.5.2 OECD:n round robin 

momentin välistä riippuvuutta verrataan kokeel
le E22.0I kuvassa 24 ja kokeelle E22.12 
kuvassa 25. Kuvassa 26 verrataan laskettuja ja 
mitattuja vuotomääriä särön avauman funktiona 
kokeelle E22.05 ja kuvassa 27 kokeelle E22.I2. 
Kuvissa 28 ja 29 esitetään vastaavat vertailut 
taivutusmomentin funktiona. 

Tulosten hajonta on erittäin suur* sekä verrat
taessa eri laskentatuloksia toisiinsa cu: verratta
essa laskettuja tuloksia mitattuihin (Crebncr 
ym. I993). Erot ovat jopa yllättävän suuria 
ottaen huomioon, että osanottajat olivat alin 
johtavia tutkimuslaitoksia maailmassa. Osa ero s-
ta aiheutuu mittauscpätarkkuuksista ja osa käy
tetyistä analyysimenetelmistä. Merkille panta
vaa on. että särön avauman arvioinnissa on 
hyvin suuria eroja ja että laskettujen avaumicn 
joukossa on sekä koetulosta suurempia että 
pienempiä arvoja (kuvat 24 ja 25). Paras 
yhteensopivuus vuotomäärien osalta saavutet
tiin kokeen E22.05 cli suoran putken tapauksessa, 
kun vuotomäärää arvioitiin särön avauman 
funktiona (kuva 26). Suurimmillaankin erot 
mitattujen ja laskettujen vuotomäärien välillä 
ovat luokkaa 100 %. kun taas taivutusmomentin 
funktiona arvioidut vuotomäärät voivat olla jopa 
kymmenkertaisia mitattuihin verrattuna (kuvat 
28 ja 29). EPRI:n malli näytti soveltuvan 
paremmin pienten vuotomäärien ja Panan malli 
taas suurten vuotomäärien arviointiin. 

Kuvissa 24 - 29 esitetään yhteenveto round 
robinin tuloksista. Särön avauman ja taivutus-
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crack opening displacement 
mm 

0 2 kNm 

bending moment 

Kuva 24. Kokeelle E22.05 taivutusmomentin funktiona laskettujen särön avaumien vertaaminen 
mitattuun avaumaan {Grehner ym. 1993). 

crack opening displacement 
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Kuva 25. Kokeelle E22.J2 taivutusmomentin funktiona laskettujen särön avaumien vertaaminen 
mitattuun avaumaan (Grebner ym. 1993). 
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leak 
kg/s 
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crack opening displacement 

Kuva 26. Kokeelle E22.05 särön avauman funktiona laskettujen vuotomäärien vertaaminen mitattuun 
vuotomäärään (Grebner ym. 1993). 

leak rate 
kg/s[ 

E22.12 (pipe branch) 

0.6 0.8 1.0 1.2 mm 
crack opening displacement 

Kuva 27. Kokeelle E22.12 särön avauman funktiona laskettujen vuotomäärien vertaaminen mitattuun 
vuotomäärään (Grebner ym. 1993). 
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0 2 kNm 
bending moment 

Kuva 28. Kokeelle E22.05 taivutusmomentin funktiona laskettujen vuotomäärien vertaaminen 
mitattuun vuotomäärään (Grebner ym. 1993). 

leak rate 
kg/sT 

1.0 1.2 kNm 
bending moment 

Kuva 29. Kokeelle E22.12 taivutusmomentin funktiona laskettujen vuotomäärien vertaaminen 
mitattuun vuotomäärään (Grebner ym. 1993). 

4.6 lurvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Vuotojen suuruudet olivat suorissa putkissa 
enintään 0,1 kg/sek ... 2 kg/sek. Yhteessä vuodot 
olivat hyvin pieniä (kokeessa E22.ll alle 0,02 

kg/sek ja kokeessa E22.12 enimmillään 0,1 kg/ 
sek). Ohutseinäiseen putkikäyrään syntynyt suu
rin vuotomäärä oli 6 kg/sek ja paksuseinäisessä 
putkikäyrässä se oli 1 kg/sek. Vuodot olivat 
osaksi höyryä ja osaksi vettä. Tämän suuruus
luokan vuodot kyetään havaitsemaan nykyisin 
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vuodonvalvontamenctelmin, jotka perustuvat 
kosteuden tai lämpötilan mittaamiseen tai akusti
seen emissioon. 

Valituilla särögcomctrioilla ja kuormituksilla 
säröt pysyivät aina stabiileina, toisin sanoen 
kaikissa tapauksissa toteutui LBB. Joissakin 
kokeissa kuitenkin esiintyi hieman sitkeää särön 
kasvua. 
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5 KOERYHMÄ E23 "PUTKIYHTEEN 
LÄMPÖTRANSIENTTI- JA 
LÄMPÖmAKERROSTUMISKOKEET" 

5.1 Ryhmään kuuluvien kokeiden 
lyhyt esittely 

Koeryhmä E23 on tässä raportissa tarkastelta
vista koeryhmistä ainoa, joka ei suoranaisesti 
keskittynyt putkistoihin. Kokeissa tarkasteltiin 
HDR-reaktoripaineastian (kuva 6, s. 16) yhteitä 
F ja S. Paineastian perusaine on ferriittistä 
hicnorakeista terästä 23 NiMoCr 3 6 ja sen 
sisäpinta ja yhteet on pinnoitettu austeniittisella 
pinnoitteella X 10 CrNiNb 18 9. Pinnoitteen 
nimellispaksuus on 7 mm. 

Putkiyhtcen lämpötransientti- ja lämpötilakcr-
rostumiskoeryhmä E23 jakaantuu kahteen osaan. 

Kokeissa E23.1 tutkittiin yhteen F reunassa 
olevan särön kasvua pienten termoshokkien 
tapauksessa Jolloin kyseessä oli pyörähdyssym-
metrincn kuormitus. E23.2-kokeessa taas tutkit
tiin lämpöshokkikuormituksen lämpökilvellä 
varustettuun S-yhteeseen aiheuttamia rasituksia 
kerrostumisilmiön vaikuttaessa. 

5.1.1 Kokeet E23.1.1 — E23.1.4 (THEF) 

Kokeiden tarkoituksena oli tutkia särönkasvua 
yhteen reunassa pienten syklisten termoshokki
en tapauksessa. Tarkasteltu yhde oli sisähalkai-
sijaltaan 200 mm:n suuruinen HDR-reaktori
paineastian yhde F. Kuvassa 30 esitetään koe
ryhmän THEF koejärjestely. Kuumaa ja kylmää 

m 82 N 

Einspe'Sung j 
Ko:t-/Hei/Jv»333er 

ADsougung 

170 

•P 

\2> 

105 

ROB 
0 2960 

Kuva 30. Koejärjestely HDR-tutkimusohjelman THEF-kokeissa (Mayinger 1993). 
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Taulukko VL Kokeen E23.ljuksot 

Koejakso 

E23.1.1 -

E23.1.2 

E23.1.3 

E23.1.4 \ 

syklien määrä 

55 

1181 

500 

500 

200 

960 

850 

100 

(Neubrrvh 1993). 

A T ( K ) 

260 

100 

280 

280 

80 

80 

80 

280 

happipitoiäL J S (ppm) 

0.01 

8 

0 05 ...0.16 

CO
 

00 

8 

8 

8 

A K(MPaV m) 

123 

43 

123 

30 

30 

30 

30 

123 

vettä syötettiin yhteen laippaan liittyvän putken 
kautta. Syöttövesi ohjattiin jakautumaan koko 
yhteen alueelle 7 mm:n levyiseen kanavaan. 
Vesi imettiin takaisin keskusputken kautta. 
Koejärjestelyn avulla saatiin aikaan pyörähdys-
symmetrinen, vain yhteen reunaan kohdistunut 
kuormitus. Kuva 31 esittää lähelle yhteen alinta 
kohtaa ennen koetta tehtyä alkuvikaa (yhteen 
ylimmästä kohdasta mitatun kulman arvo 187°). 

Koe tehtiin neljässä jaksossa siten, että happipi
toisuutta ja lämpötilavaihtelun suuruutta vaih
deltiin taulukon VI mukaisesti. 

Ensimmäisessä jaksossa E23.1.1 kyettiin yhteen 
laipan vuotojen takia toteuttamaan vain muuta
ma suunnitellun suuruinen termoshokki. 

>»mrlron« 
«MM «»nnrfl«limf»ifl ti tv f.%ww*tnU 
*>j1 Sfrftrtfrti HV (]) 

Schnitt: A-A 

Kuva 31. Särögeometria HDR-tutkimusohjelman THEF-kokeissa (Mayinger 1993). 
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Jaksossa E23.I.2 happipitoisuuden huomatta
valla vaihtelulla ci näyttänyt olevan mitään 
vaikutusta särönkasvunopcuteen. Tämä päätel
mä tehtiin kokeen aikaisen särönsy \ \ ysmittauk-
sen perusteella. Potentiaalimuutokscen perustu
va mittaus näytti särön syvyyden kasvavan 
täysin lineaarisesti koko kokeen ajan. vaikka 
happipitoisuutta lisättiinkin välillä huomatta
vasti. 

Kolmannessa ja neljännessä jaksossa (E23.1.3 ja 
E23.1.4) käytettiin edellisistä poikkeavaa kuor-
mitusmuotoa. Aikaisemmissa jaksoissa jäähdy
tysaika oli 120 sekuntia ja jäähdytys tehtiin 
aluksi hyvin nopeasti. Viimeisissä jaksoissa 
jäähdytysaika oli 600 sekuntia ja lämpötilan 
muutos oli lineaarinen. 

Lopputuloksena kokeista havaittiin, että särön-
kasvunopeus oli suurten, nopeiden termoshok-
kien aikana da/dN = 9*106 m/sykli, kun AK = 
123 MPaVm, ja pienten, hitaiden termoshokkien 
aikana da/dN = 0.16*10- m/sykli, kun A K = 30 
MPavm. Kumpikin arvo on varsin lähellä 
ASME XI-normin kuiville olosuhteille antamaa 
"ilmakäyrää" (kuva 32). 

HDR-tutkimusohjelman I ja II -vaiheissa oli 
havaittu, että kun CT-kocsauvoista autoklaavissa 
mitattuja särönkasvunopcuksia sovellettiin sä
rön kasvun arvioitiin paineastian syklisissä 
termo.shokkikuormituskokeissa, ne antoivat erit
täin konservatiivisia tuloksia. Epäiltiin jopa 
alkusärön koon merkitsemiseen käytetyn väriai
neen voivan estää särönkasvua paineastiassa. 
Tämän takia Siemensillä tehtiin tutkimus, jossa 
tarkasteltiin, miten eri tekijät vaikuttavat mitat
taessa CT-koesauvoista särönkasvunopcuksia 
korrodoivassa ympäristössä (Keim ja Schend-
zielorz 1992). Ympäristönä oli hyvin puhdas 
vesi, jonka happipitoisuus on 8 ppm. 

Tutkimuksessa havaittiin, että paineastiassa ole
vien säröjen koon merkitsemiseen käytetty 
väriaine ei hidasta särön kasvua. 

CT-koesauvassa särörintama lävistää koko koc-
sauvan, jolloin korroosiotuotteet pääsevät hel
posti poistumaan särön kärjestä, kun taas lyhyil
lä pintasäröillä korroo.siotuottcidcn poistuminen 

on huomattavasti vaikeampaa. Pintasärössa vallit
sevan tilanteen jäljittelemiseksi CT-sauvan si
vuille asennettiin suojalevyt. jotka estivät kor-
roosiotuottciden poistumisen särön kärjestä. 
Särön kasvu hidastui huomattavasti. Tulos tar
koittaa sitä. että lyhyillä pintasäröillä. joilla 
syvyyden suhde leveyteen a/c on suuri, kor
roosio ci pääse vaikuttamaan väsymissärönkas-
vuun. Tällainen tilanne vallitsee useimmiten 
käytännössä. Tulos selittää myös HDR-ter-
moshokkikokeiden arvioinnissa saadut hyvin 
konservatiiviset särönkasvuarviot. 

5.1.2 Koe E23.2 (TEMS) 

Yhteidcn lämpöjännitysten pienentämiseksi on 
kevytvesireaktorien yhteisiin usein liitetty suoja
putki, niin kutsuttu lämpökilpi. jonka vaikutus 
perustuu lämpökilvcn ja yhteen väliseen eristä
vään nestekerroksccn. Rcaktoripaineastiassa ole
van lämpimämmän veden tiheys on pienempi 
kuin yhteen ja lämpökilvcn välisessä raossa. 
Koska rako on avoin reaktoripaineastian suun
taan, tihcysero aiheuttaa rakoon yhteen akselin 
suuntaisen konvektiovirtauksen: kylmempi ja 
tiheämpi vesi virtaa raon pohjasta paineastiaan. 
Jatkuvuussyiden takia paineastiasta virtaa vas
taavasti lämpimämpää vettä raon yläosaan, jossa 
se virtaa alaspäin jakautuen lämpökilvcn ympä
rille, ja palaa jäähdy ttyään taas takaisin paineas
tiaan. 

Koko yhteen aluclla esiintyvä stabiili lämpötila-
kerrostuminen synnyttiä lämpökilvcn sisäpin
taan voimakkaan kehänsuuntaisen lämpötilagra-
dicntin, jota vielä vahvistaa kylmän ja kuuman 
veden välisen leikkausliikkeen aiheuttama 
rajapinnan värähtely (fluctuation). Värähtelyn 
vuoksi kylmä ja kuuma vesi vaikuttavat sei
nämään vuorotellen rajapinnan lähistössä. 
Rajapinnan kohdalla vaihteleva lämpövirta kas
vattaa lämmönsiirtymiskerrointa. Lämpökilven 
ulkopinnassa ja yhteen pinnoitteessa kehän-
suuntainen lämpötilajakauma on huomattavasti 
tasaisempi, mikä johtuu edellä kuvatun konvek
tiovirtauksen aiheuttamasta lämmön siirtymi
sestä reaktoripaincastiasta rakoon. 

Kerrostumisilmiön selvittämiseksi tarkoitettu 
TEMS-koe tehtiin samanaikaisesti tässä raportis-
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Kuva 32. Kokeissa E23.I havaitun särönkasvun vertaaminen ASME XI:n käyriin (Neubrech 1993). 
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sa aiemmin käsitellyn kokeen E21.2 kanssa. 
TEMS-kokeessa tarkasteltiin HDR-reaktoripaine-
astian alinta yhdettä S, jonka sisähalkaisija on 
450 mm. Kokeen avulla pyrittiin selvittämään, 
millaisia rasituksia lämpökilvelliseen yhteescen 
(kuva 33) aiheutuu termoshokkikuormituksesta, 
ja miten jäähdyte virtaa yhteen ja lämpökilven 
välisessä kapeassa raossa. 

Koejärjestely oli kuvan 34 mukainen. Kylmää 
vettä syötettiin kocputkistoon sen alimmasta 
kohdasta, josta se virtasi U-mutkan, pystyosuu-
den ja 90° putkimutkan kautta vaakaputkeen, 
jossa kerrostuminen tapahtui.Tarkasteltava yhde 
S liittää vaakaputken paineastiaan. Reaktori-
paineastiaan virrannut kylmä vesi kerättiin tal
teen yhteen alle sijoitetun suuren suppilon 
avulla, ja näin ollen kylmän veden virtaus 
tapahtui lähes suljettuna kiertona. 

Koeolosuhteiksi valittiin 10,8 MPa:n suuruinen 
sisäinen paine ja alkulämpötila T = 240 °C. 
Lämpötilakerrostumisilmiön tutkimiseksi kyl
mää vettä syötettiin putkistoon sellaisella tehol
la, että kylmän veden osuudeksi tuli 10 % tai 30 
% yhteen korkeudesta. Niiden lisäksi tavoittee
na ollutta 50 % korkeutta ei käytetyllä laitteis
tolla pystytty toteuttamaan. Massavirtaa voitiin 

vaihdella välillä 0 - 50 t/h. Jäähdyttccn lämpöti
la oli kokeen alussa 25 °C ja kokeen aikana se 
nousi hieman yli 50 °C:hen. 

Koe osoitti, että lämpökilpi lieventää huomatta
vasti yhteen sisäpinnan lämpökuormitusta. Suu
rimmat lämpötilavaihtelut yhteen sisäpinnassa 
olivat suuruusluokkaa 80 °C, kun taas reaktori-
paineastiassa olleen veden ja jäähdyttcen väli
nen lämpötilaero oli noin 200 °C. 

Paineastian pinnan lämpötilan mittauksessa osoit
tautui välttämättömäksi käyttää "kultaelemcnt-
tejä" eli elementtejä, jotka on upotettu paineasti
an seinämään ja eristetty virtaavasta nesteestä 
ohuella kultakerroksella. Havaittiin, että ilman 
tällaista eristävää kerrosta termoelementti ei 
mitannut todellista seinämän lämpötilaa vaan 
jonkinlaisen sekoittuneen lämpötilan (virtaava 
neste/seinämä). 

5.2 Vuoto ennen murtumaa -
kriteerin toteutuminen 
kokeissa 

Säröt eivät kasvaneet yhteen seinämän läpi 
koeryhmän E23.1 kokeissa, ts. säröjen aihcutta-

Plattierung 

Sl««v«' 

ProbenstUck 

590 

^»»»»/»>/77*7Z\ 

Kuva 33. TEMS-kokeessa käytetty HDR-reaktoripaineastian yhde S (Zehlein ym. 1992). 
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Untersuchungs-
abschnitt 
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DN425 

Kaltwasser-
einspeisung 

Kuva 34. TEMS-kokeen koejärjestely (Zehlein ym. 1992). 

mia vuotoja tai murtumia ei esiintynyt. Kokees
sa E23.2 tarkasteltiin särötöntä yhdettä ja 
käytetty kuormitus ei aiheuttanut säröilyä. 

5.3 Kokeiden kuvaamien 
kuormitustyyppien 
syntymekanismit ja 
haitallisuus 

Kylmän veden syöttäminen reaktoripaineastiaan 
aiheuttaa putki.stoon tai paineastian yhtccseen 
lämpötransicnttikuormituksen. Toistuva vaihte

leva lämpötransienttikuormitus voi aiheuttaa 
yhdessä sisäisen paineen kanssa säröilyä. Jos 
vesikemia on epäedullinen, syntyneet säröt 
voivat kasvaa nopeasti. Koeryhmässä E23 tar
kasteltiin tällaisten lämpötransicnttien vaikutusta 
reakioripaineastian yhteeseen ja yhteen suojaksi 
asennetun lämpökilven toimintaa. 

Reaktorin toimiessa matalalla tehoalueella — 
kuten kiehutusvesireaktorin ylösajon yhteydessä 
— reaktoripaineastiaan syötetään hieman jääh
dytysvettä. Veden syöttö voi olla osaksi 
ajoittaista. Tällöin voi jäähdyttcessä esiintyä 
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dtStntHjtio 
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Kuva 35. Yhteen lämpötilakerrostumiskuormitusten rajoittamiseksi tarkoitettu syöttöveden jakaja 
sekä vaakaputken mitattuja lämpötiloja yhteen lähistössä kyseisellä järjestelyllä ja ilman sitä (May In
ger 1994). 

50 



STUK-YTO-TR 90 SÄTEILYTURVAKESKUS 

merkittäviä lämpötilavaihtelulta ja lämpötilan 
kerrostumista putkistossa syöttövesiyhtccn lä
histössä. PainevcsireaktoriJaitoksilla kerrostunei
ta virtauksia esiintyy ylösajojen yhteydessä 
primääripiirin painecntasausjärjestelmään liitty
vissä putkissa. Kcrrostumisilmiö on aiheuttanut 
saksalaisten ydinvoimalaitosten putkistoissa sä
röilyä, joka esiintyy vaakasuoran putken alareu
nan puoleisessa sisäpinnassa (esim. Mayinger 
1994). 

Erilämpöisten vesien virratessa putkessa muo
donmuutosten estyminen synnyttää putken kyl
mempään alaosaan vetojännityksen ja lämpi
mämpään yläosaan puristusjännityksen. Putken 
alaosan vetojännitys on sitä suurempi mitä 
matalampi kylmän veden osuus on. Edelleen 
vaakaputken tucntatapa vaikuttaa putken pohjan 
maksimijännityksen suuruuteen siten, että mitä 
joustavampi pystysuuntainen kiinnitys on, sitä 
pienempi jännitys on. 

Laitoksessa esiintyvien kerrostumistapausten lu
kumäärää on voitu pienentää parantamalla käyttö-
strategiaa. Kylmän veden syötön alkuvaiheessa 
niitä ei voida kokonaan välttää. Kuvan 35 
mukaisella rakenteellisella muutoksella kerros
tumisen vaikutuksia yhteisiin on voitu edelleen 
vähentää saksalaisissa laitoksissa. 

5.4 Kokeiden mallintamiseen 
käytetyt menetelmät 

5.4.1 Kokeet E23.1.1 — E23.1.4 (THEF) 

MPA on analysoinut kokeita E23.1 yksin
kertaistetuilla laskentamalleilla (Mayinger 1993). 
Analyyseissä oletettiin jännitykscttömäksi läm
pötilaksi T = 50 °C. Paineastia ja siihen liittyvä 
yhdc kuvattiin ohuella, 1,25 mm paksuisella 
kerroksella 20-solmuisia tilaelementtejä (kuva 
36). Mallille annettiin tasovenymätilaa simuloi
vat reunaehdot, jotka pakottivat mallin ala- ja 

Kuva 36. Koeryhmän E23.1 analyyseissä käytetty elementtimalU, särön syvyys 18 mm (Mayinger 
1993). 
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yläpinnat pysymään tasomaisina. Alunperin oli 
tarkoitus käyttää tasovcnymätilamallia. mutta 
ohuen kolmidimcnsioisen mallin käyttöön pää
dyttiin, koska 300 QC:n lämpötilassa tasove-
nymätilaolctus aiheuttaa suuren akselin suuntai
sen puristusjännityksen, joka vääristää plastisen 
alueen koon. Kahdella särön syvyydellä, a = 10 
mm ja a = 18 mm. analysoitiin kummallakin 
kolme kuormitustapausta. Ensin kuvattiin läm
pötilan nousu 300 °C:hcn lähtien jännityksct-
tömästä lämpötilasta 50 =C, ja sen jäikeen 
sisäinen paine nostettiin nollasta arvoon 11 
MPa. Tämän jälkeen seurasi tapauksesta riippu
va lämpöshokkikuormitus: 
AT = 280 K. jaähdytysaika t = 120 s 

("nopea transientti"), 
AT = 100 K, jaähdytysaika t = 120 s tai 
AT = 80 K, jaähdytysaika t = 600 s 

("hidas transientti"). 

Kaikille tapauksille tehtiin termoelastinen ana
lyysi ja tapauksille AT = 280 K ja AT = 80 K 
myös termoclastisplastinen analyysi. Särön sy
vyydelle a = 18 mm analysoitiin myös seuraava 
syklinen kuormitushistoria: lämpötilan nousu 
arvosta 50 °C arvoon 300°C, jäähdytys (AT = 
280 K, t = 120 s), uudelleen lämpeneminen 
300°C:hen ja uusi jäähdytys (AT = 80 K, t = 600 
s). 

Tapauksessa a = 10 mm tutkittiin elcmcnttimal-
lin yksinkertaistusten vaikutusta. Kuormituk
seksi otettiin AT = 280 K. Tarkin tapa kuvata 
säröllinen yhdc on tietenkin mallintaa koko 

yhdc säröinecn (kuva 37 a), jolloin mallissa on 
noin 15 000 solmupistettä. Mallia voi yksinker
taistaa jättämällä paineastiaan liittyvä putki 
pois. jolloin elcmcnttimalli kuvaa reiällisen 
sylinterin (kuva 37 b). Elcmcnttimallissa on 
4 500 solmupistettä. Tämän yksinkertaistuksen 
vaikutus on tarkasteltavassa särötapaukscssa 
mitätön Seuraava askel olisi kuvata sylinteri 
laattana (kuva 37 c), jolloin paineastian poikki
leikkauksen soikcutumista ci voida ottaa huomi
oon. Laaiiamaiiissa o» »oin 4 000 so'nvua. 
Yksinkertaisimmassa, 1800-solmuisessa taso
mallissa (kuva 37 d) jäävät lisäksi paineastian 
säteen suuntaiset muodonmuutokset huomioon 
ottamatta. 

Elastisplastiscn analyysin ajoaika IBM-RISC 
6000 -tietokoneessa oli malleilla 37 c ja 37 b 
noin 12—15 -kertainen malliin 37 d verrattuna. 
Taulukossa VII verrataan kuvan 37 malleilla 
b)—d) laskettuja murtumismekaanisia paramct-
riarvoja. 

Ncubrcch (1993) on tehnyt KfK:lla kokeille 
myös analyyttisiä tarkasteluja. Niissä rakenne 
on kuvattu kuorena, mikä vastaa jokseenkin 
tarkasti mallia 37 d. Analyyttiset laskelmat 
johtivat huomattavasti pienempiin AK-arvoihin 
(ks. taulukko VI) kuin taulukossa VII. Pienelle 
transientille saatiin tulos AK = 30 MPaVm. 

Tärkeä tulos analyyttisistä laskelmista oli myös, 
että ensimmäisen puolen syklin laskeminen ci 
riitä syklisessä termoshokkikuormitukscssa vaan 

Kuva 37. Erilaisia mallinnusvaihtoehtoja yhteen reunasärölle [Mayinger 1993). 
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Tmmlmkko VII. Eri malleilla lasketin murtumismekaaniset ptirametnaniH. kun sunm syvyys «i = 10 
mm ja kuormituksena im lämpiililanmuutos AK = 2X0 K tMuyin^rr 1993). 
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on etsittävä steady state -vaihtelu. Sen kehitty
minen vie yleensä noin 5 - 10 sykliä. Kuten 
kuvassa 38 esitetään, ensimmäisen puolen syk
lin tulosten soveltaminen voi johtaa epäkonser
vatiiviseen tulokseen, vaikka syklit ovat lämpö
tilan suhteen täysin identtisiä. Kuvan 38 mukaan 
ensimmäisellä, jäähdytystä vastaavalla puoli-
syklillä AK on pienempi kuin sitä .seuraavalla, 
lämpenemistä vastaavalla puolisyklillä. 

Lisäksi särön haarautuminen termoshokkikuor-
mitukscssa on ilmiö, joka voi aiheuttaa poik
keavuutta laskennallisen ja kokeellisen tuloksen 
välillä. Laskelmissa tarkastellaan useimmiten 
vain yhtä pääsäröä. Särön kärjen haarautuminen 
esim. kahdeksi pudottaa J-integraalin arvon 
puoleen ja jännitysintcnsitccttikcrtoimcn i/\2-
kertaiscksi. 

8 8 
*1 * 
8 
SH 

8 
8 

$8 

is 
i 

s 
\ * 

8 

8 
&\ 
»o 

8 

E * 

8 I* 
il 
~-* n» 

8 
» 
8 
* 

IC33 »2005 
2 E23 n $p«minf*il«Mit« 
3 « 3 B Spm**f**miM 

AT= 80K 

90.00 .00 90.00 180.00 27000 360.00 430.00 940.00 030.00 720.00 610.00 900.00 
ZEIT IN SEC 

Kuva 38. Kl-vaihtelu ajan funktiona, kun AT = HO K jn jäähdy tysaika on 600 s (Neuhrech 199.1). 
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5.4.2 Koe E23.2 (TEMS) 

Kokeelle E23.2 tehtiin virtausdynamiikka-ana
lyysi FIDAP-ohjelmalla 2- ja 3-dimensioisilla 
clemcnttimalleilla sekä kolmidimensioinen 
lujuusanalyysi ABAQUS-ohjelmalla (Mayinger 
1994). Virtausdynaaminen analyysi koostui kah
desta osasta: kolmidimensioinen analyysi aksi-
aalivirtausten tarkastelemiseksi ja kaksidimen
sioinen analyysi konvektiosolujen tarkastele
miseksi. 

Jäähdytteen aksiaalista sisäänvirtausta rengasti-
lassa tutkittiin mallintamalla nestetila 8-solmui-
silla kolmidimensioisilla tilaelementeillä (kuva 
39). Tiheysgradientti mallinnettiin lineaarisena 
erilämpöisten nestekerrosten rajapinnan ja put
ken pohjan välillä ja paineastiassa vallitseva 
lämpötila oletettiin vakioksi (240 °C). Lämpöti
laerosta johtuva tiheysgradientti synnyttää pai
neastian ja rengastilan välille painegradientinAp 
= Apgh, joka kuvattiin lineaarisena jakaumana 

eri lämpöisten nestekerrosten rajapinnan ja 
putken pohjan välillä. Lisaksi määriteltiin virtaus
nopeudelle reunaehdot lämpökilven ulkopinnas
sa ja yhteen sisäpinnassa. 

Lämpökilven ja yhteen välinen lämpötilaero voi 
aiheuttaa yhteen pohjan tienoille konvektiosoluja 
(kuva 40). Niiden syntymistä tarkasteltiin kuvan 
41 esittämän laskentamallin avulla. Neljännes 
rengastilasta on siinä mallinnettu 4-solmuisilla 
kaksidimensioisilla elementeillä. Reunaehtoina 
on ajanhetkellä 600 sekuntia kokeen alusta 
mitatut seinämän lämpötilat. Yhteen pohjan 
keskellä on symmetriareunaehto. 

Rakenneanalyyseissä käytettiin kuvan 42 kolmi-
dimensioista elemcnttimallia. Laskentamallin 
koon pitämiseksi kohtuullisena mallinnettiin 
vain yhde ja vaakasuora putkiosuus. Koska 
kiinnityksen jäykkyydellä on huomattava vaiku
tus saataviin jännitysjakaumiin, mallinnetun 
vaakasuoran putkiosuuden päähän (ei näy ku-

u ,u ,u m 0 

u*»rui = ° 

RDB 

" Ao = (p-/o0) g h 

Kuva 39. Kolmidimensioinen laskentamalli aksiaalivirtausten määrittämiseksi yhteen ja lämpö
kilven välisessä rengastilassa (Mayinger 1994). 
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Kuva 40. Periaatekuva virtauksista yhteen ja lämpökilven välisessä tilassa (Mayinger 1994). 
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Kuva 41. Kaksidimensioinen laskentamalli konvektiosolujen määrittämiseksi yhteen pohjan lähistössä 
(Mayinger 1994), 
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vassa 42) mallinnettiin jousiluki. jonka jousiva
kio saatiin putken pään mitatun siirtymän ja 
lasketun rcaktiovoiman avulla. 

5.5 Analyysien ja koetulosten 
vertailu 

5.5.1 Kokeet E23.1.1 - E23.1.4 (THEF) 

MPA.n ohuella kolmidimensioisella mallilla 
tekemien analyysien mukaan nopeassa transien
tissa AT = 280 K kehävenymän muutos Ae = 
5,2 * 10' vastaa hyvin mitattuja. Sen sijaan 
laskettu aksiaalivenymä on liian suuri, mikä 
johtuu siitä, että ohut malli ei pysty kuvaamaan 
muodonmuutoksia säteen suunnassa. Nopeassa 
transientissa venymä kasvaa suurimpaan ar
voonsa jo 10 sekunnin kuluttua jäähdytyksen 
alusta, kun taas hitaassa transientissa se kasvaa 
lineaarisesti jäähdytyksen loppuun asti. Sykli
sen kuormitushistorian analyysi osoitti särön 
sulkeutuvan uudelleenlämmitykscn aikana. Sä
rön kärkeen syntyi voimakas puristusjännitys, 
jota yksi hidas kuormitussykli ei kyennyt 
poistamaan. 

5.5.2 Koe E23.2 (TEMS) 

Laskentamalleilla saatiin hyvin kokeellisten 
mittausten kanssa yhteensopivia tuloksia. Esi
merkkinä tästä on laskettujen ja mitauujen 
lämpötilojen hyvä yhtäpitävyys lämpökilven 
sisäpinnassa, kuten kuvasta 43 ilmenee. Vastaa
vanlainen yhteensopivuus ilmeni yhteen aksi-
aalivenymissä, kuva 44. Kehävenymien osalta 
tuloksissa oli hieman enemmän eroa. Täten 
myös monimutkaisia tapauksia, joissa tarvitaan 
sekä termodynaamisia että rakenneanalyysiin 
liittyviä laskcntavalmiuksia, kyetään ratkaise
maan nykyisillä laskentaohjelmistoilla varsin 
hyvin. Tässä kuitenkin tarvitaan asiantuntemus
ta reunaehtojen ja virtausilmiöiden realistiseksi 
huomioonottamiseksi. 

5.6 Ibrvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Eräs tärkeä tulos oli, että lyhyillä pintasuröillä, 
joiden a/c on suuri, korroosio ei pääse vaikut
tamaan väsymissärönkasvuun. Korrodoivassa 

Stutzen 

Plattierung 

Probestuck 

Kuva 42. Yhdealueen laskentamalli lämpökermstumiskuormituksista aiheutuvien jännitysten 
selvittämiseksi (Mayinger 1994). 
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TEMS: Vergleich Rechnung-Messung; Schichthöhe: 30% 
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Kuva 43. Yhteen mitattujen ja laskettujen lämpötilojen vertailu lämpökerrostumiskuormituksen 
tapauksessa (Mayinger 1994). 
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Kuva 44. Yhteen mitattujen ja laskettujen aksiaalivenymien vertailu lämpökerrostumiskuormituk
sen tapauksessa (Mayinger 1994). 
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ympäristössä mitatun särönkasvunopeudcn sovel 
taminen johtaa hyvin konservatiivisiin särön-
kasvuarvioihin lyhyillä pintasäröillä. joiden 
särönkasvunopeus noudattaa ASME XI:n ilma-
käyrää. 

Lämpökilvcn aikaansaama konvektiovirtaustuo 
jatkuvasti lämpöä yhteen seinämään. Tämä 
vähentää yhteesecn jäähdytettä syötettäessä muo
dostuvaa lämpötilakuormitusta ja siitä aiheutu
vaa vaihtelevaa jännitystä niin paljon, että 
kuormitus ci aiheuta materiaalin väsymistä. 
Joissakin tapauksissa korroosioväsyminen voi 
olla mahdollista. 

5.7 Lähdeluettelo 

Keim E. Schendzielorz. Rißwachstumsvcrsuchc 
am Werkstoff 22 NiMoCr 3 7 im Medium bei 
240 °C mit und ohne Farbeindring (FE)-Mittel. 
Versuchsbericht KWU S 513/92/45. Erlangen: 
Siemens, 1992:9 s. + lütt. 13 s. 

Klein M, Neubrech G. Stutzenschädigung am F 
Stutzen des HDR-RDB bei Thennoshock mit 
kleinen Transienten. Untersuchungen zu Riß
wachstum bei kleinen Thermoshocktransienten 
an einer Stutzenkante des RDB. Auslcgungsbe-
richt. HDR-Vcrsuchsgruppe E23 E23.1.1 (vorab-
version). PHDR-Arbeitsbericht Nr. 20.001/88. 
Karlsruhe: Kcrnforschungszentrum Karlsruhe, 
1988: 78 s. 

Klein M, Neubrech G. Stutzenschädigung am F 
Stutzen des HDR-RDB bei Thermoshock mit 
kleinen Transienten. Untersuchungen zu Riß-
wachstum bei kleinen Thermoshocktransienten 
an einer Stutzenkante des RDB. Auslegungsbc-
richt. HDR-Versuchsgruppe E23 E23.1.1 und 
E23.1.2. PHDR-Arbeitsbericht Nr. 20.010/89. 
Karlsruhe: Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
1989a: 117 s. 

Klein M, Neubrech G. Stutzenschädigung am F 
Stutzen des HDR-RDB bei Thermoshock mit 
kleinen Transienten. Untersuchungen zu Riß
wachstum bei kleinen Thermoshocktransienten 
an einer Stutzenkantc des RDB. Auslcgungsbe-
richt. HDR-Versuchsgruppe E23 E23.1.3 (Ergän
zung). PHDR-Arbeitsbericht Nr. 20.019/89. 
Karlsruhe: Kcrnforschungszentrum Karlsruhe, 
1989b: 88 s. 

Klein M. Neubrech G. Stutzenschädigung am F 
Stutzen des HDR-RDB bei Thermoshock mit 
kleinen Transienten. Untersuchungen zu Riß
wachstum bei kleinen Thermoshocktransienten 
an einer Stutzenkante des RDB. Auslegungsbe
richt HDR-Versuchsgruppc E23 E23.1.4 (Ergän
zung). PHDR-Arbeitsbericht Nr. 20.021/90. 
Karlsruhe: Kcrnforschungszentrum Karlsruhe, 
1990:71 s. 

Kuppler A, Mayinger W. Metallographische und 
fraktografischc Untersuchungen an den Ther-
moshockrissen des F-Stutzens. Prüfungsbericht 
875 023 070. Stuttgart: Universität Stuttgart, 
Staatliche Matcrialprüfungsanstalt, 1993: 18 s. 
+ lütt. 50 s. 

Mayinger W. Kaltwassereinspeisung mit ver
schiedenen Schichthöhen an einer Stutzenkante 
des HDR-Rcaktordruckbehälters. Auswerte
bericht Versuchsgruppe: E23, Versuch E23.2. 
PHDR, Technischer Fachbericht Nr. 116 - 93. 
Karlsruhe: Kcrnforschungszentrum Karlsruhe, 
1993: 184 s. 

Mayinger W. 2D-FEM-Berechnungen zu den 
Thcrmoshockversuchen E23.1. Prüfungsbericht 
875 023 091. Stuttgart: Universität Stuttgart, 
Staatliche Materialprüfungsanstalt, 1993. 17 s. 
+ lütt. 59 s. 

58 



STUK-YTO-TR 90 SÄTEILYTURVAKESKUS 

MülJer-DictschW. Katzenmeier G. HDR-Sichcr-
heitsprogramm - Gesamtprogramm Phase III. 
Stand: Oktober 1987. PHDR Arbeitsbericht Nr. 
05.36 /87. Karlsruhe: Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, 1987: 195 s. 

Neubrech GE. Beanspruchung und Verhalten 
des Druckbehälters bei zyklischer und Lang-
zeitthermoshockbelastung. Auswertebericht 
Versuchsgruppen: THE. THEL, Versuche 
V66.4.0, V66.4.1, T10.1, T10.2. T11.0, Tl 1.1, 
TII2, Tl 1.2.1, Tl 1.2.2, T11.3, TI4.1, T14.2, 
T14.2.1. PHDR, Technischer Fachbericht Nr. 
98 - 92. Karlsruhe: Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, 1992a: 439 s. 

Neubrech GE. HDR-RDB; Versuchsgruppe E23.1 
(Kleine Transienten am Stutzen F). Unter
suchungen an den noch zu entnehmenden Rissen 
mittels zfP und zP. PHDR NOTIZ Nr. 01/92. 
Karlsruhe: Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
1992b: 26 s. 

Neubrech GE. Untersuchungen zum Rißwachst
um bei kleinen Thermoshocktransinten an einer 
Stutzenkante des HDR-Druckbehälters. Auswer
tebericht Versuchsgruppe E23.1 (THEF) Ver
suche E23.I.1 bis E23.2.4. PHDR, Technischer 
Fachbericht Nr. 104 - 94. Karlsruhe: Kernfor
schungszentrum Karlsruhe, 1994: 279 s. 

Wenzel H-H ym. Thermoshockversuche mit 
kleinen Transienten am F-Stutzen. Untersuch
ungen zu Rißwachstum bei kleinen Ther-
moshocktransienten an einer Stutzenkante des 
RDB. Versuchsprotokoll. Versuchsgruppe E23 
(THEF), Versuch E23.1.1. PHDR-Arbeitsbe
richt Nr. 20.011/88. Karlsruhe: Kernfors
chungszentrum Karlsruhe, 1988: 59 s. 

Wenzel H-H ym. Thermoshockversuche mit 
kleinen Transienten am F-Stutzen. Untersuchun
gen zu Rißwachstum bei kleinen Ther-
moshocktransienten an einer Stutzenkante des 
RDB. Vcrsuchsprotokoll. Versuchsgruppc E23 
(THEF) Versuch E23.1.3. PHDR-Arbeitsbericht 
Nr. 20.022/89, Karlsruhe: Kemforschungszent-
rum Karlsruhe, 1989b: 59 s. 

Wenzel H-H ym. Thermoshockversuche mit 
kleinen Transienten am F-Stutzen. Untersuch
ungen zu Rißwachstum bei kleinen Ther-
moshocktransienten an einer Stutzenkante des 
RDB. Versuchsprotokoll. Versuchsgruppe E23 
(THEF) Versuch E23.I.4. PHDR-Arbeitsbericht 
Nr. 20.028/90. Karlsruhe: Kernforschungs
zentrum Karlsruhe, 1990b: 61 s. 

Zehlein H ym. Kaltwassereinspeisung mit ver
schiedenen Schichthöhen bei kleinen Thermo-
schocktransienten an einer Stutzenkante des 
RDB. Quick Look Report. Versuchsgruppc E23, 
Versuche E23.2. Technischer Fachbericht Nr. 
109-92. Karlsruhe: Kernforschungszentrum 
Karlsruhe, 1992: 166 s. 

59 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 90 

KOERYHMÄ E31 "ALASPUHALLUKSEN JA 
ERISTYSVENTTIILIN SULKEUTUMISEN 
AIHEUTTAMAT SÄRÖLLISEN PUTKEN 
VÄRÄHTELYT' 

6.1 Ryhmään kuuluvien kokeiden 
lyhyt esittely 

Koeryhmässä E31 tutkittiin B VVR-laitoksen syöt-
tövesiputken katkeamisesta ja sen jälkeisestä 
eristysventtiilin sulkeutumisesta aiheutuvia vesi-
iskukuormituksia katkokohdan ja reaktoripaine-
astian välisellä putkiosuudella. Tavoitteena oli 
selvittää mahdolliset vaurioitumiseen johtavat 
kuormitustilanteet sekä vaurioitumiseen liitty
vät murtumismekaaniset ilmiöt. Erityistä huo
miota kiinnitettiin LBB-periaatteen toteutumi
seen kokeiden aikana. 

Kokeisiin käytettiin kuvan 45 mukaista koejär
jestelyä, jossa katkeaminen simuloitiin murtolc-
vyllä. Putki oli reaktoripaineastian yhteen vie
restä ohennettu ja varustettu yläreunastaan sisä
puolisella, pituudeltaan 60°:n keskuskulmaa 
vastaavalla kehänsuuntaisella säröllä. Suhteelli
sen syvyyden a/t arvot tehdyissä kahdessa 
kokeessa E31.2 ja E31.3 olivat vastaavasti 0,29 
ja 0,53. Materiaalina oli ehjällä osuudella 15 
MnNi 6 3 ja viallisessa kohdassa 20 MnMoNi 5 
5. 

Kokeiden alkaessa putkistossa vallitsi 9,2 MPa:n 
sisäinen paine ja 240 °C:n lämpötila. Dynaami-
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D0 = 475 mm 
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D / D - 1.12 
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Kuva 45. Koeryhmässä E31 käytetty putkisto (Brosi ym. 1993, Kussmaul ym. 1993). 
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sen kuormituksen maksimoimiseksi eristysvcnt- tiin 81 ms:n kuluttua maksimipaine 23,6 MPa. 
tiilin sulkeutuminen tapahtui ilman vaimennus- Mitatut painehistoriat on esitetty kuvassa 46. 
ta. Suurimmat mitatut säröllisen kohdan taivutus

momentit olivat 1267 kNm kokeessa E31.2 ja 
Kokeessa E31.2 paine nousi 72 ms:n kuluttua 1383 kNm kokeessa E31.3. Nämä arvot saavu-
murtolevyn rikkoutumisesta suurimpaan arvoon- tettiin kummassakin kokeessa noin 100 ms:n 
sa 23,7 MPa, kun taas kokeessa E31.3 saavutct- kuluttua. 

Kuva 46. Kokeiden E3I.2 (a) ja EH3 (b) aikana mitatut painehistoriat (Kobes 1994). 
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Kuva 47. MPA:n momenttimenetelmä (Julisch ym. 1985). 
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6.2 Vuoto ennen murtumaa 
-kriteerin toteutuminen 
kokeissa 

Kokeiden synnyttämät voimakkaat taivutusvä-
rähtelyt aiheuttivat viallisessa kohdassa kokeen 
E31.2 aikana 1,5 mm:n pituisen stabiilin särön-
kasvun, jolloin suhteellinen syvyys kasvoi ar
vosta 0,29 arvoon 0,39. Kokeen E31.3 aikana 
särö läpäisi seinämän ja syntyi vuoto. Vuoto
määrän havaittavuudesta ei ole saatavana tietoja 
eikä se putkikatkotilanteessa ole relevantti kysy
mys. Vuotoaukon pituus vastasi 43° :n keskus-
kulmaa. Kummassakaan kokeessa ei havaittu 
kehänsuuntaista särönkasvua putken sisäpinnal
la. 

LBB-kriteerin toteutumista tarkasteltiin kolmel
la eri menetelmällä, jotka olivat plastinen 
kantokuormamenetelmä (Battelle), kuvassa 47 
selvitetty momenttimenetelmä (MPA Stuttgart) 

sekä Englannissa kehitty kahden kriteerin mene
telmä R6. Tarkastelut suoritettiin rakenteen 
nimellismittoja käyttäen. Kuvissa 4 8 - 5 1 
esitetään menetelmien antamat tulokset. 

Kun plastista kantokuormamenetclmää sovellet
tiin olettamalla säröllisen poikkileikkauksen 
jännitystaso krittisen kuormituksen hetkellä myö-
tö- ja murtolujuuden keskiarvon suuruiseksi, ei 
kokeelle E31.2 saatu lainkaan syntymään särön-
kasvua. Kokeelle E31.3 vastaava tarkastelu on 
tulkittavissa rajatapaukseksi vuodon ja murtu
man välilL. MPA:n momenttimenetelmä ja R6-
menetelmä taas osoittavat kummallekin kokeel
le murtumista. Ennusteiden konservatiivisuus 
kochavaintoihin verrattuna saattaa johtua siitä, 
että kvasistaattisissa laskentamenetelmissä särö-
kohdan taivutuskuorman oletetaan jäävän het
kelliseen maksimiarvoonsa pysyvästi, vaikka se 
todellisuudessa relaksoituu plastisen muodon
muutoksen ja särönkasvun seurauksena. 

2500 

2000-

E 
z 

20 MnMoNi 5 5 p. = 9,2 MPa 
Momentenmethode 

C7* = R 

Bruch 

(////////y////////////^- Mom- , 

Schlitz 

Fehlerumfangswinkel 2a [ Grad ] 

Kuva 48. Koeryhmän E3I LBB-tarkaslelii MPA.n momenttimenetelmällä (Kobes 1994). 
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Kuva 49. Koeryhmän E31 LBB-tarkastelu plastisella kantokuormamenetelmällä IKobes 1994). 
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Kuva 50. Kokeen Eil.2 LBB-tarkastelu R6-menetelmällä (Kobes 1994). 
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Kuva SL Kokeen E31.3 LBB-tarkastelu Rö-menetelmällä (Kobes 1994). 

63 Kokeiden mallintamiseen 
käytetyt menetelmät 

Kokeiden laskennallinen arviointi suoritettiin 
lineaariselastisilla ja elastisplastisilla FEM-ana
lyyseillä. Ensin analysoitiin säröttömän raken
teen käyttäytyminen putkielementtimalieilla. 
Särön vaikutus selvitettiin muuttamalla putki-
clcmenttimalli paikallisesti kuorielementtimal-
liksi, jossa särön kohdalle sijoitettiin line-spring 
-elementtejä tkuva 52). Line-spring -elementti
en avulla saatiin murtumismekaanisissa analyy
seissa tarvittavat J-integraalin ja jännitys-
intensiteettikertoimcn arvot. 

Painchistorian kuvaamistapa riippui putkiele-
menttimallin laadintaan käytetystä FEM-ohjel-
masta. ADINA-ohjelmalle annettiin lähtötietoi
na painehistorian perusteella lasketut putkikäy-
rien keskipisteeseen vaikuttavat voimaresultan-
tit. ABAQUS-ohjelmaa varten painehistoria ku
vattiin koko elementtimallin alueelle jakaantu
neena kuormituksena. Analyyseissä käytettiin 
vain kokeen E31.2 painehistoriaa, sillä se ei 
juuri poikennut kokeessa E31.3 mitatusta paine-
historiasta. 

59 Rohretememe 
160 Schalenelememe 

6 UNE-SPfllNG-Etememe 
6 Federeiemenie 

0 9 2 FP 091 090 
NM8 

Kuva 52. Putki-, kuori- ja line-spring 
-elementeistä yhdistetty koeryhmän E3I 
koeputkiston laskentamalli (Kobes 1994). 
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Yksityiskohtaiset murtumismekaaniset analyy- analyyseissä otettu huomioon, mikä aiheutti 
sit suoritettiin kolmidimensioisilla tiluvuusele- särörintaman edessä olevan ehjän kannaksen 
mcnttimallcilia. joissa vain särö ja sen lähialue laskettuun jännitystilaan epätarkkuutta. Tämä 
mallinnettiin (kuva 53). Kuormituksena käytet- virhe korjattiin linc-spring -elementtejä käyttäen 
tiin kvasistaattista taivutusmomenttia, joka mää- tehdyssä kuvun 53 b tilavuuscicmcnttimallia 
ritcttiin koetuloksista. Sisäistä ylipainetta ci vastaavassa kuoriclcmcnttimallissa (kuva 54). 

Kuva 53. Särökohdan tilavuuselementtimallit: a) ABAQÖS-malli, h) ADINA-malli (Kobes 1994). 
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Rjftfrontvrrliuf der LINE-SPRING-Elemeole 

« L i n - S M » E - t l « n t i <LSJS> 
9* Schal«n*lw*nt» (Si l l i ) 

LINE-SPRJNG-Probestuckmoddl (Modelk LS3D2 und LS3D3) 

Hum 54. Särökohdan kuori/line-spring -elementtimalli (Kobes 1994). 

Taulukko VIII. Putkiston omin .'.staajuudet kolmella eri putkielemenitimallilla laskettuina ja 
mittaustuloksista määriteltyinä (Kobes 1994). 
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Mo 
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'o. 
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4.92 
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f/f« 
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1,0648 

Eigenfrequenz [Hz] 
Mode 2 

f f/fo, 
6.53 
f* 

6,44 

6,69 

7,05 

6.96 

1 

0,9862 

1,0245 

1,0796 

1,0658 

Mode 3 
f | Wo, 

8,47 
'o> 

8.43 

8,65 

8,93 

8,9 

1 

0,9953 

1,0213 

1,0543 

1,0508 

64 Laskenta-ja koetulosten 
vertailua 

kettuja ominaistaajuuksia ja staattisia siirtymiä 
saatuihin mittaustuloksiin. Taulukossa VIII esi
tetään kolmella putkiclcmcmtimallilla lasketut 

Laskentamallien oikeellisuus tarkistettiin ver- sekä mittausten perusteella määritetyt ominais-
taamalla säröttömillä putkiclcmcnttimallcilla las- taajuudet. 
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Taulukko IX. Putken mitatut ja lasketut keskiakselin pystysuuntaiset siirtymä 
kuormituksessa sekä laskentatuloksen ero koetulokseen verrattuna (Brosi ym. 1993). 

Paikka 

Q46* 

Q46 

Q47 

Q49 

Q48 

Siirtymä u [mm] 

KoeE31.01 ! KoeE31.03 

9,07 

10,6 

10,3 
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11,1 
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6,22 j 5,95 

Ero[« 

KoeE31.01 

-15,9 

-14,2 

21,8 

-0,8 

" taattisessa 

Voi 

Koe E31.03 

-16,8 

-17,4 

-27,5 

-4,3 

Kuvan 55 mukaisella koejärjestelyllä suorite
tuissa esiko'eissa mitatut ja laskeait pystysuun
taiset staattiset siirtymät esitetään taulukossa 
IX. Putkistoa kuormittaneen voima F oli suu-
ruudeltaan 100 kN esikokeessa E31.01 ja 110 
kN esikokeessa E31.03. 

Taulukosta IX havaitaan, että käytetyillä 
putkielementtimalleilla lasketut staattiset siirty
mät voivat olla yli 20 % pienempiä kuin mitatut. 
Lasketut ominaistaajuudet taas ylittävät mitatut 
arvot suurimmillaan 10 %. Tämän vertailun 
perusteella laskentamallit ovat todellista putkis
toa jäykempiä, mikä ainakin osittain johtunee 
putkessa olevasta säröstä. Ominaistaajuuksien 

eroon saattaa myös vaikuttaa voimakkaiden 
transienttikuormitusten aiheuttama, liike-ener
giaa absorboiva piastisoitumincn, jonka seu
rauksena putkisto näennäisesti käyttäytyy jous
tavammin kuin lineaarisclastinen laskentamalli. 

Särökohdan plastisoitumisen merkitys putkiston 
globaaliselle käyttäytymiselle havaitaan selvästi 
kuvasta 56. Kuva esittää taivutusmomentin ajan 
funktiona poikkileikkauksessa, jossa särö sijait
see. Kuvasta nähdään, että noin 0,1 s:n kohdalla 
poikkileikkaus alkaa plastisoitua eikä enää ky
kene välittämään sellaista momenttia kuin line
aarisen laskennan tulos ennusti. 

Kuva 55. Periaatekuva koeryhmän E3I koeputkistolle tehdyistä staattisista esikokeista (Brosi ym. 
1993). 
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Kuva 56. Maksimimomentti (M ) särön kohdalla: a) lineaarise lastinen analyysi, b) elastisplastinen 
analyysi (Kobes 19S> t). 

Kuvissa 57 ja 58 esitetään J-integraalin paikalli
set maksimiarvot murtolevyn rikkoutumisesta 
kuluneen ajan funktiona. J-integraalit laskettiin 
malleilla, joissa vain särökohta oli mallinnettu 
ja kuormituksena käytettiin koetuloksista määri
teltyä kvasistaattista taivutusmomenttia. 

Kuvasta 57 havaitaan, että kokeelle E31.2 
lasketuista J-integraalin arvoista vain kuori/1 ine-
spring -mallilla saavutetaan ydintymistä vastaa
va J-integraalin arvo J., mikä vastannee koetta, 
jossa särö kasvoi 1,5 mm (Aa). Kokeen E31.3 
osalta kaikki mallit antavat J-integraalin maksi
miarvoksi J :tä suuremman arvon (kuva 58). 
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Kuva 57. Kokeessa E31.2 (a/t=0,29) saavutetut J-integraalin maksimiarvot eri menetelmillä 
laskettuna (Kobes 1994). 
3DEP2: tilavuuselementtimalli särökohdalle, elastisplastinen ABAQUS-analyysi; 
PSI3D2: tilavuuselementtimalli särökohdalle, elastisplastinen ADINA-analyysi; 
LS3D2: kuori/line-spring -malli särökohdalle, elastisplastinen ABAQUS-analyysi; 
LS3D2-pi: kuori/line-spring -malli särökohdalle, sisäinen ylipaine, elastisplastinen ABAQUS-analyysi. 

maximoles J—Integral 
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Zeit nach Slowdown [ s ] 
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Kuva 58. Kokeessa E3I.3 (a/t=0,53) saavutetut J-integraalin maksimiarvot eri menetelmillä 
laskettuna (Kobes 1994). 
3DEP3: tilavuuselementtimalli särökohdalle, elastisplastinen ABAQUS-analyysi; 
PS13D3: tilavuuselementtimalli särökohdalle, elastisnlastinen ADlNA-annlyysi; 
LS3D3: kuori/line-spring -malli särökohdalle, elastisplastinen ABAQUS-analyysi; 
LS3D3-pi: kuori/line-spring -malli särökohdalle, sisäinen ylipaine, elastisplastinen ABAQUS-analyysi. 
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6.5 Turvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Reaktoripaincastian yhteen viereisestä ohene
masta ja suurista sisäpuolisista kchänsuuntaisis-
ta pintasäröistä huolimatta koeryhmässä ei il
mennyt simuloidun putkikatkon jälkeen murtu
mia. Kokeessa E3I.3, jossa pituudeltaan 60°:n 
keskuskulmaa vastaavan särön alkuperäinen 
suhteellinen syvyys oli a/t=0,53, syntyi vuoto 
ilman sisäpinnalla havaittavaa särönkasvua. 
Kuormitustaso särön kohdalla ylitti kummassa
kin kokeessa KTA-normin ehjälle rakenteelle D-
tason onnettomuusolosuhteissa salliman jänni-
tyskriteerin 3 Sm. 
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7 KOERYHMÄ E32 "MAANJÄRISTYKSEN 
AIHEUTTAMAT SÄRÖLLISEN PUTKEN 
VÄRÄHTELYT •>?> 

7.1 Ryhmään kuuluvien kokeiden 
lyhyt esittely 

Koeryhmässä tarkasteltiin reaktoripaineastiaan 
liittyvien sarallisten putkistojen turvamarginaa-
leja voimakkaan maanjäristyskuormituksen alai
sena. Putkisto oli valmistettu austeniittisista 
teräksistä X 8 CrNiNb 16 13 ja X 10 CrNiNb 18 
9 ja siihen kokeiden ajaksi asennetut ohut-

seinämäisemmät särölliset esivalmisteet olivat 
ferriittistä materiaalia 15 MnNi 6 3. Koeputkisto 
koostui kuvan 59 mukaisesti useista haaroista, 
joiden halkaisijat vaihtelivat 100 mm:stä 300 
mm:iin ja seinämän paksuudet vaihtelivat 6 
mm.slä 25 mm.iin. Putkiston kokonaispituus oli 
noin 27,5 m. Tuennat ilmenevät taulukosta X. 
Kokeiden aikana koeputkiston lämpötila oli 240 
°C ja sisäinen paine oli 7 MPa. 

Degraded/ 

section: 
elbow 

1?5mm-

, - 2 « e - . 

•£> H19 

Degraded 
section: 
straight pipe 

-QA 100 

SPRING CR COMST. 
FORCE HANGER 

250rnm 

Kuva 59. Periaatekuva koeputkistosta (Kussmaul ym. 1993). 
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Taulukko X. Koeputkiston tuet (Diem & Matcher 
1990)-

Tuen 
nro 

H4 

H7 

H8 

H9 

H10 

H11 

H12 

H13 

H14 

H15 

H16 

H17 

H18 

H19 

H23 

H24 

H26 

Kehänsuuntainen särö 
suorassa putkessa 

nivel-
tuki 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

jousi-
tuki 

X 

X 

X 

vakic-
voima-

tuki 

X 

X 

X 

X 

X 

Aksiaalisuuntainen 
särö putkikayrftssä 

nivel- i jousi-
tuki i tuki 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

M
l 

X 

X 

X 

X 

X 

Koeryhmä käsitti kaksi maanjäristyskoetta. En
simmäisen kokeen aikana putkistossa oli sisä
puolinen kehänsuuntainen särö suoralla putki
osuudella. Särön kohdalla ulkohalkaisija oli 114 
mm ja seinämän paksuus 7 mm. Särön pituus 
vastasi 60°:n keskuskulmaa ja suhteellinen 
syvyys oli a/t=0,4. Toista koetta varten putkis
toon asennettiin putkikäyrä, jonka kummankin 
kyljen sisäpinnalla oli lähes putkikäyrän päästä 
päähän ulottuva monisärökenttä. Putkikäyrän 
ulkohalkaisija oli 235 mm, seinämän paksuus 19 
mm ja taivutussäde 305 mm. Syvimmän särön 
suhteellinen syvyys oli a/t=0,17. Kummankin 
viallisen esivalmisteen säröt oli kasvatettu ha
luttuun alkusyvyyteen väsyttämällä. 

Maanjänstyskuormituksen voimakkuuden mit
tana koeryhmässä käytettiin saksalaisen vaati
mustason mukaisesta "turvallisuusmaanjäris-
tyksen" vastespektristä vastaavaksi koeputkis-

Original Efdbeben- Response Spoktrum 
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Modifiziertes Erdbeben- Response Spektrum 
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Kuva 60. a) Turvallisuusmaanjäristyksen 
vastespektri, b) koeryhmässä E32 kuormituksena 
käytetty SSE-vastespektri. 

ton alustan tärinäksi muunnettua SSE-vastes-
pcktriä (kuva 60, suhteellinen vaimennus 4 %). 
Siinä 2-4 Hz:n taajuiset kiihtyvyydet puolitet
tiin, koska alkuperäisen SSE-vastespektrin ma
talilla taajuuksilla edellyttämiä suuria siinymiä 
ei pystytty koeteknisistä syistä toteuttamaan. 
Koejärjestelyssä maanjäristyskuormitus simu
loitiin kahden ydraulisylinterin avulla, jotka 
15-20 s ajan kohdistivat putkistoon reaktoripai-
neastian eri puolilta muunnetun SSE-vastes
pektrin mukaisia, keskenään samanvaiheisia 
satunnaissiirtymiä. Kuormitukset toistettiin useita 
kertoja ja niitä kasvatettiin aina tasolle 8 SSE. 
Koesarjojen välillä väsytyssärönkasvua kiihdy
tettiin voimakkaalla sinimuotoisella vaihtokuor-
mituksella. 
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Taulukko XI. Maanjäristysknkeiilen kuonnitushistoria (Diem ym. IWi. Kerkhoj' 1994). 

Suora putki, jossa kehänsuuntainen särö 

1. Maanjäristys-
kuormitus. Suh
teellinen alkusärön 
syvyys a/t~0,4 

Väsytyskuormitus 

2. Maanjäristys-
kuormitus. Suh
teellinen alkusärön 
syvyys a/t-0,7 

Vuoto 

1 0 x 1 SSE 
1 0 x 4 SSE 
1 0 x 6 SSE 

Sinimuotoinen siirty-
mäohjattu kuormitus. 
51 kuormitusjaksoa, 
kun T=240 °C, 
p =7 MPa. 

10x 1 SSE 
1 0 x 4 SSE 

8 x 6 SSE 

Putkikäyrä, jossa aksiaaltsuuntainen särö 

1. Maanjäristys-
kuormitus. Suh
teellinen alkusärön 
syvyys a/t~0,2 

Väsytyskuormitus 

2. Maanjäristys-
kuormitus. Suh
teellinen alkusärön 
syvyys a/t-0,4 

Väsytyskuormitus 

Vuoto hitsissä 

10x 1 SSE 
1 0 x 4 SSE 
1 0 x 8 SSE 

Sinimuotoinen siirty-
mäohjattu kuormitus. 
51 kuormitusjaksoa, 
kun T=240 °C, 
p=7 MPa. 55 kuor
mitusjaksoa, kun 
T=60 °C, p,=7 MPa. 

2 x 1 SSE 
2 x 4 SSE 
1 x 8 SSE 

Sinimuotoinen siirty-
mäohjattu kuormitus. 
1 kuormitusjakso, 
kun T=240 °C, 
p=7 MPa. 

7.2 Koe, jossa kehänsuuntainen 
särö suorassa putkessa 

Kokeet tehtiin taulukon XI mukaisesti. Kuormi
tustasot SSE, 4 SSE ja 6 SSE toistettiin aluksi 
kymmenen kertaa. Särökohdassa suoritetut po-
tentiaalimittauksct osoittivat vähäistä särönkas
vua kuormitustasolla 6 SSE. Tämän jälkeen 
säröä kasvatettiin sinimuotoisella kuormituksella 
suhteelliseen syvyyteen a/t=0.7 asti. Maanjäris-
tyskuormituksia SSE, 4 SSE ja 6 SSE ryhdyttiin 
nyt uusimaan, jolloin huomattavaa särönkasvua 
havaittiin jo kuormitustasolla 4 SSE. Kasvu 
kiihtyi kuormitustasolla 6 SSE ratkaisevasti ja 
kahdeksannella kuormituskerralla syntyi vuoto. 
Vuotoaukkoa vastaava kcskuskulma oli 8°. 
Särön ci havaittu lainkaan kasvaneen putken 
sisäpinnalla. 

7.3 Koe, jossa aksiaalisuuntainen 
särö putkikäyrässä 

Kokeessa toistettiin aluksi taulukon XI mukai
sesti kymmenen kertaa peräjälkeen kuormituk
set SSE, 4 SSE ja 8 SSE. Särön kasvua ei 
havaittu. Sitten säröä kasvatettiin sinimuotoisel
la kuormituksella kunnes saavutettiin suhteelli
nen syvyys a/t=0,4. Tämän jälkeen koeputkistoa 
kuormitettiin taas maanjäristyskuormituksilla, 
joiden tasot olivat SSE ja 4 SSE. Kumpikin taso 
toistettiin, mutta särönkasvua ci havaittu. Kun 
särönkasvua ci saatu aikaan edes kuormi
tustasolla 8 SSE, koetta jatkettiin taas sinimuo
toisella kuormituksella. Tässä vaiheessa koe 
jouduttiin kuitenkin keskeyttämään jo ensim
mäisen kuormitusjakson jälkeen, sillä kocputkis-
toon syntyi vuoto tarkastelukohdan ulkopuolella 
sijaitsevaan 200 mm:n sisähalkaisijaisen putken 
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hitsiin. Tämän kokeen aikana syntyi muitakin 
tarkastclukohdan ulkopuolisia vuotoja ja tucnta-
vaurioita. Osittain vaurioita voidaan pitää väsy-
misvaurioina, jotka ovat saaneet alkunsa jo 
HDR-tutkimusohjelman toisen vaiheen aikana 
samalla putkistolla ilman säröjä tehdyissä 
SHAM-maanjäristyskokeissa (Schrammel ym. 
1988). 

7.4 Kokeiden mallintamiseen 
käytetyt menetelmät 

MPA Stuttgart teki koeputkistollc ABAQUS-
ohjelmalla FEM-analyysin. Laskennan tarkoitus 
oli selvittää putkiston yleisen maanjäristyskäyt-
täytymiscn sekä suoralla putkiosuudella olleen 
särön kasvun ennustettavuus lineaarisclastisilla 
analyyseillä. Dynaamisissa tarkasteluissa vai
mennus otettiin huomioon saksalaisen normis-
toehdotuksen mukaisesti (KTA a) ja suhteelli
seksi vaimennukseksi valittiin 4 %. Herätteenä 
käytettiin hydraulisylintcricn mäntien siirtymä-
aika-funktioita. Särön kasvua koskevat tarkaste
lut suoritettiin Parisin kaavalla, johon alkuar
voksi annettiin lasketusta taivutusmomentista 
sekä analyyttisesti että numeerisesti kuori/linc-
spring -elementeillä johdetut jännitysintensi-
teettikertoimet. Materiaalivakiot valittiin ASME 
XI:n mukaan. 

7.5 Laskenta- ja koetulosten 
vertailua 

Putkiston dynaamista käyttäytymistä koskevat 
laskentatulokset olivat useimmissa kuormitusti
lanteissa konservatiivisia. Tämä johtui paikalli
seen plastisoitumiseen yms. epälineaarisuuksiin 
absorboituvasta energiasta, joka ilmeisesti ylitti 
laskentamallissa käytetyn rakenteellisen vai
mennuksen. Vähäistä epäkonscrvatiivisuutta ha
vaittiin eräissä kuormituksen vaikutussuunnasta 
poikkeavissa jännityskomponcnteissa. Muuten 
jännitykset ja venymät vastasivat suhteellisen 

hyvin mitattuja tuloksia (kuva 61) kuten siirty-
mätkin (kuva 63). Tukien rcaktiovoimicn vas
taavuus oli huonompi (kuva 62) ja lasketuista 
suureista heikoimmin vastasivat mittaustuloksia 
kiihtyvyydet. Lineaariselastisten särönkasvulas-
kelmien yhteensopivuus oli odotetusti heikko. 
Tähän vaikuttivat useat tekijät kuten toistuva 
plastisoituminen, minimi- ja maksimikuormi-
tuksen epätavallinen suhde R = - 1, särön 
sulkeutumisefekti, ympäristövaikutus jne. 

n.d Ibrvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Kokeessa, jossa oli kehänsuuntainen särö suo
rassa putkessa, ei syntynyt vauriota ensimmäi
sen maanjäristyskuormitussarjan aikana. Vasta 
toisen maanjäristyskuormitussarjan aikana syn
tyi vuoto, kun kuormitus oli nostettu tasolle 6 
SSE. Plastisen kantokuorman menetelmällä ku
van 64 mukaisesti suoritettu LBB-tarkastelu 
ennusti kyseiselle tapaukselle konservatiivisesti 
murtumaa. 

Kokeessa, jossa oli aksiaalisärö putkikäyrässä, 
ei havaittu maanjäristyskuormitusten aiheutta
maa särönkasvua. Sinimuotoista kuormitusta 
kasvatettaessa syntyi kokeen keskeyttänyt, tar
kemmin raportoimaton vuoto tarkastelualuee
seen kuulumattomalla putkiosuudella. 

Kummassakin kokeessa jännitystaso jäi ensim
mäisen maanjäristyskuormitussarjan aikana alle 
KTA-normin (KTAb) D-tason onncttomuusolo-
suhteissa ehjälle rakenteelle salliman jännityk
sen 3 Sm. Paikallinen plastisoituminen ja tukien 
epälineaarisuudet alensivat jännityksiä korkeilla 
kuormitustasoilla. Tämä ilmenee taulukosta XII, 
jossa esitetään suoralle putkelle ja putkikäyrällc 
kuormitustasoilla 6 SSE ja 8 SSE mitatut 
jännitykset sekä jännitykset, jotka on saatu 
kertomalla kuormitustasolla SSE mitatut jänni
tykset vastaavasti luvuilla 6 ja 8. 
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Kuva 61. Maanjäristyskuormituksen 8 SSE säröllisen putkikäyrän keskipoikkileikkauksessa 
ensimmäisessä koevaiheessa ajan hetkellä t=3,73 s aiheuttamat venymät: a) kehävenymä, b) 
aksiaalivenymä (Kerkhof 1994). 
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Kuva 62. Tuen H4 reaktiovoima kuormitustasolla 6 SSE kokeessa, jossa kehäsärö suorassa putkessa. 
Mittaustulos on esitetty ehyellä viivalla, laskentatulos katkoviivalla (Kerkhof 1994). 

.132.33.0 0H1023 PH» £W» 
£32 33.0 ON10231IM C*8M 
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Kuva 63. Tukien H7ja H8 läheisyydessä olevan mittauspisteen siirtymä kokeessa, jossa aksiaalisärö 
putkikäyrässä. Kuormitus 8 SSE Mittaustulos on esitetty ehyellä viivalla, laskentatulos katkoviival
la (Kerkhof 1994). 
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Taulukko XII. Suoran putken ja putkikäyrän kuormitustasoilla 6 SSE ja H SSE mitatut maksi
mijännitykset sekä vastaaville tasoille lineaarisesti skaalatut, kuormitustasolla SSE mitatut 
maksimijännitykset (Kerkhof 1994). 

Komponentti 

Kuormitustapaus 

Taivutusmomentti (kNm) 

o, [MPa] KTA:n mukaan 

3Sm [MPa] 

Suora putki 

6* 100% SSE 600% SSE 

19,2 i 17,1 

346 I 311 
I 

562 

Putkikäyrä 

8 * 100 % SSE I 800 % SSE 

125,5 1) 

426 2) 

618 

113.2 1) 

387 2) 

1) Putkikäyrän päässä, leikkaus QA 107 
2) Keskellä putkikäyrää 

60 

50 

40 -

c 
03 

£ * H 
0) 

o> 
in 
8 20 
V 

cQ 

:< 
1C-

Do = 114.3 mm, t = 7.15 mm, p. = 7 MPa 

R „ , = 300 MPa, R =562 MPa 
pu.2 ' m 

plasiisches Grenzlastkonzept (BCL-Forrnulierung) 
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Kuva 64. Plastisella kantnkuormamenetelmällä suoritettu vuoto ennen murtumaa -ehdon tarkastelu 
suorassa putkessa olleelle kehänsuuntaiselle särölle (Kerkhof 1994). 
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8 KOERYHMÄ E33 "LAUHTUMIS-
TAPAHTUMAT VAAKASUORASSA 
PUTKESSA HÄTÄJÄÄHDYTYKSEN AIKANA 
(COCO-KOKEET)" 

8.1 Kokeiden lyhyt esittely 

8.1.1 Taustaa 

PWR-laitoksenjäähdytteenmenetysonnettomuut-
ta saattaa seurata tilanne, jossa reaktori-
paineastiassa oleva vesi höyrystyy ja pääkierto-
putkeen virtaa höyryä. Jos tämän höyryn sekaan 
syötetään kylmää hätäjäähdytysvcttä. saattaa 
syntyä virtaustilanteita, jotka aiheuttavat korkei
ta termisiä ja mekaanisia kuormituksia ja voivat 
täten vaarantaa laitoksen rakenteellisen eheyden 
(Katzcnmeicr ym. 1994). Myös hätäjäähdytyk-
scn epäonnistuminen vesivirtaukscn takaisin-
kääntymisen vuoksi on mahdollista. Haitallisim
pia termisiä kuormitustilanteita ovat seuraavat: 
1) lauhtumisen aiheuttaman höyrytilLvuuksicn 

kokoonlysähtämisen (void collapse) synny-
tämät voimakkaat paineiskut, 

2) suurella nopeudella etenevien vcsitulppicn 
aiheuttamat dynaamiset kuormitukset sekä 

3) kaksifaasivirtauksen aiheuttama taivutus
momentti kuuman höyryn ja kylmän veden 
kerrostuessa. 

Kaksifaasivirtauksct käsittävät kaasun ja nes
teen määristä ym. tekijöistä riippuen joukon 
erilaisia virtaustyyppcjä. Virtausten aiheuttami
en kuormitusten arviointi edellyttää eri viitaus-
'yyppien ymmärtämistä ja tunnistamista. Yksin
kertaisin tilanne on kerrostunut virtaus, jossa 
vesi ja höyry virtaavat painovoiman vaiku
tuksesta erottuneina kerroksina. Kerrosten raja
pinta voi olla enemmän tai vähemmän aaltoile
va. Suuri höyryn nopeus voimistaa aaltoilua, 
jolloin aallot voivat ajoittain osua putken ylä
osaan. Näin syntyy tulppavirtaus: putken poik
kileikkaus täyttyy välillä vedellä ja höyryn 
virtaus katkeaa. Tulppavirtauksia voi esiintyä 
ilman lauhtumistakin, jos putkisto on tarpeeksi 
pitkä. Lauhtuminen vahvistaa ilmiötä paikallis
ten painccnlaskujcn kautta. 

Virtaustyyppicn esiintymisalueet erilaisten mää
räävien fysikaalisten parametrien funktiona voi
daan kuvata virtaustyyppikarttojen avulla. Jotta 
niitä voitaisiin soveltaa erilaisille geometrioille 
ja tilanteille, ne esitetään dimensiottomien suu
reiden avulla. Keskeiset dimensiottomat para
metrit ovat tällöin kriittinen pinnankorkeus ja 
termodynaaminen suhde R . Kriittinen pinnan
korkeus riippuu geometriasta ja ma.ssavirra.sta ja 
sille on käytetty yksinkertaisuuden vuoksi Fren
chin (1985) esittämää likimääräiskaavaa (Hahn 
ym. 1993. s. 132, Tenschcrl ym. 1992. s. 146. 
Tcnschcrt 1995) 

•> n;? 

/ LOI v ' 

missä putken halkaisija D on annettava metreis

sä, kylmän veden tilavuusvirta V yksiköissä 
1 ccc 

[m/s] ja maan vetovoiman aiheuttama kiih
tyvyys g yksiköissä [m/s"|. Kriittinen pinnan
korkeus kuvaa kourussa virtaavan nesteen pin
nan korkeutta nesteen edessä, kun hitaus- ja 
painovoima ovat tasapainossa, ts. Froudcn luku 

4 (2) 
saa arvon yksi. Termodynaaminen suhde R 
määritellään seuraavasti: 

missä c on ominaislämpökapasiteetti [kJ/kg/K], 
Ts on kyllästymislämnötila f°C), Tw on kylmän 
veden lämpötila |°C). r on lauhtumislämpö [kJ/ 
kg], m w on kylmän veden massa virta [kg/s] ja 
rh „ on höyryn massavirta [kg/s|. 
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Aikaisemmista hätäjäähdytyskokcista tiedetään, 
että koksit aasi virtaus voi esiintyä vaakasuorassa 
putkessa kahtena eri tyyppinä. Nämä ovat 
kerrostunut virtaus, jossa molemmat faasit cli 
vesi ja höyry ovat erillään, sekä tulppavirtauv 
Tuippavirtaus voi olla stabiili, jolloin vesitulpat 
virtaavat putkessa tasaisesti läpi. tai ajoittainen, 
jolloin vesitulpat ja niiden väliset höyrytilai 
vaihtelevat koko ajan. 

Kokeissa E33 tutkittiin lauhtumista, kun kylmää 
vettä ruiskutetaan höyryn täyttämään vaaka
suoraan putkeen. Näiden ns. kontaktikonden-
saatiokokeiden avulla oli edelleen tarkoitus 
tutkia erilaisia virtausilmiöitä sekä erilaisia 
hyvin nopeita ilmiöitä kuten void collapse 
-ilmiö. Koetulokset muodostavat tietokannan, 
jota voidaan käyttää avuksi testattaessa ja 
verifioitaessa systeemiohjelmia kuten GRS:n 
ATHLET COCO-kokect täydentävät Siemensin 
omistamalla UPTF-laitteistolla (Upper Plenium 
Test Facility) suoritettuja TRAM-kokeita siinä 
suhteessa, että COCO-kokeet suoritettiin täysil
lä BWR-laitoksen käyttöparamctreilla kun taas 
TRAM-kokcissa suurin käyttöpaine on 20 bar. 
HDR-laitoksclla reaktoria ja höyrystintä COCO-
kokeissa edustavien kahden suuren höyrynerotti-
men väliin rakennettu kocstuslinja poikkesi 

toisaalta melkoisesti PWR- ja BWR-laitosten 
pri maanpiireistä. 

Yksi päätehtävistä oli tuunistaa eri virtaustyypit 
sekä selvittää niiden riippuvuus reunaehdoista 
kuten paineesta, kylmän veden ja höyryn massa-
virroista jne. Suhteellisen stationäärisillä reuna
ehdoilla tehtiin suuri määrä kokeita, jotka 
antoivat laajan kuvan kaksifaasivirtaukscsta. 
Kokeiden perusteella oli mahdollista tarkentaa 
käsitystä kaksifaasivirtauksista sekä verifioida 
virtaustyyppikarttoja. 

8.1.2 Koejärjestely 

Koelaitteisto koostuu kahden puskuritilavuuksi-
na toimivan erottimen (I ja II) väliin sijoitetusta 
?"9 mm:n halkaisijaLsesta ja 8 m:n pituisesta 
putkesta, johon liittyy kylmän veden syöttöputki 
(kuva 65). Kokeissa käytettiin sellaisia paineita, 
joita tyypillisesti esiintyy nykyaikaisissa 
painevesireaktorien hätäjäähdytystilantcissa: 
• 70 bar: korkeapaineinen hätäjäähdytys. 
• 25 bar: paincakkujen suorittama hätä-

jäähdytys ja 
• 4 bar: reaktori sydämen matalapaincincn 

jäähdytys. 

•**£• 
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Eirspsisung 
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Kuva 65. Koejärjestely tapauksessa, joihin kylmää vettä syötettiin vaakasuoran putken sivuun liit
tyvän yhteen kautta ("Stutteneinspeisung", Hahn 1994). 
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Viitelaitoksena käytettiin Siemens-KVVU.n 1300 
MW:n PWR-laitosta, jossa on 750 mm:n hal
kaisijainen pääjäähdytysputki. Koejärjestely mi
toitettiin asettamalla HDR-laitteistcn ja viite-
laitoksen Frouden luvut identtisiksi. Kokeissa 
käytettävät kylmän veden massavirrat skaalat
tiin vastaamaan edellä esitettyjä paineita. Koc-
putkiston halkaisija skaalattiin 200 mm:ksi 
käytettävissä olevan pumppukapasiteetin perus
teella. 

Koejärjestelyjä oli kylmän veden syöttämista-
van osalta kahdentyyppisiä: 
I-tyyppi: kokeet E33.0, E33.1 ja E33.2 (kaik

kiaan 170 kpl), joissa kylmä vesi 
syötettiin vaakaputken sivuun kiinnite
tyn yhteen kautta simuloiden hätä-
jäähdytysveden syöttämistä kylmän 
haaran kautta ("Stutzeneinspeisung", 
k: va 65), sekä 

H-tyyppi: kokeet E33 3 ja E33.4 (kaikkiaan 
173 kpl), joissa kylmä vesi syötettiin 
putken alaosaan kiinnitetyn apuputken 
kautta vastakkaiseen suuntaan höyryn 
virtaukseen nähden simuloiden hätäjääh-
dytysveden syöttämistä kuumaan haa
raan ("Hutzeneinspeisung", kuva 66). 

I-tyypin kokeissa käytettävä höyry saadaan 
erottimen I kautta. Erotin II puolestaan poistaa 
lauhtumattoman höyryn. Erottimeen II ruiskute
taan lisähöyryä paineen ylläpitämiseksi tapauk
sessa, jossa paine laskee lauhtumisen seurauk
sena. II-tyypissä käytettiin käänteistä järjeste
lyä. Ruiskutettavan kylmän veden lämpötila 
vaihteli 20 °C:sta 30 °C:een. 

Kokeissa muunneltiin termodynaamista suhdet
ta: kahdeksan eri höyrymassavirtaa yhdistettiin 
kylmän veden massavirtojen kanssa siten, että 
koematriisi käsitti alun perin 4 bar ja 25 bar 
paineissa 64 koetta ja 75 bar paineessa 56 koetta. 
Termohydraulisen prosessin mittaamiseen käytet
tiin useita erilaisia mittausvälineitä ja antureita, 
joista tarkempi kuvaus lähteessä (Tenschert ym. 
1992). Mitattuja suureita oli I-tyypin kokeissa 
kaikkiaan 270 kpl ja II-tyypin kokeissa 225 kpl. 

Ennen koetta E33 tehtiin pleksilasista valmiste
tulla vastaavan kokoisella mallilla kokeita, joilla 
pyrittiin selvittämään lauhtumiseen vaikuttavia 
;kijöitä. Kokeessa käytettiin normaali-ilman

paineen alaisia veden ja ilman virtauksia. 
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Kuva 66. Koejärjestely tapauksessa, jolloin kylmää vettä syötettiin vastavirtaan vaakasuoran putken 
pohjaan liittyvän apuputken kautta ("Hutzeneinspeisung", Hahn 1994). 
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Taulukko XIII. Koepisteiden numerointi virtaustyyppikartassa (Tenschert ym. 1992). 

1. numero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(p = 4 bar) 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,5 

0,523 

0,576 

(p = 25 bar) 

0,1 

0,2 

0,25 

0,3 

0,4 

0,5 

0,523 

0,576 

(p = 70 bar) 

0,1 

0,15 

0,175 

0,2 

0,25 

0,3 

0,338 

2. numero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

RT 

0.8 

1.0 

1.2 

1.3 

1.4 

1.6 

2.0 

3.0 

>3.0 

8.2 Kokeissa havaitut ilmiöt 

8.2.1 Tyypin I kokeet 
("Stutzeneinspeisung") 

Kokeet osoittivat, että kerrostunut virtaus muut
tuu tulppavirtaukseksi, kun putken täyttötaso 
ylittää tietyn minimiarvon. Paineesta riippumatta 
kerrostunut virtaus havaittiin kaikissa kokeissa, 
joissa kylmän veden massavirta oli alle 2,3 kg/s 
tai kriittinen pinnankorkeus h oli alle 0,25. Kun 

massavirta alkaa lähestyä edellä esitettyä arvoa, 
termodynaamisen suhteen RT vaikutus vjrtaus-
tyyppiin tulee yhä suuremmaksi (kuva 67). 

Kuvassa 67 kutakin koetta vastaava piste on 
numeroitu seuraavalla periaatteella: ensimmäinen 
numero vastaa kriittistä pinnankorkeutta ja 
toinen numero termodynaamista suhdetta taulu
kon XIII mukaisesti. Saman numeroisia kokeita 
voi siis olla useita sijaiten eri kohdissa kuvassa 
67, jolloin ne on tehty eri paineissa. 

HDR-Kondensationsversuch COCO (Kalteinspeisung) 
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Kuva 67. Virtaustyyppikartta tapauksessa, jolloin kylmää vettä syötettiin vaakasuoran putken si
vuun liittyvän yhteen kautta ("Stutzeneinspeisung", Katzenmeier ym. 1994). 
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Koetulosten perusteella termodynaamisen suh
teen raja-arvo, jolla virtaus muuttuu kerrostu-
misvirtauksesta tulppavirtaukseksi, on yksi (Rj 
= 1). Tässä tapauksessa kylmä vesi kykenee 
lauhduttamaan kaiken höyryn. Kerrostunut vir
taus syntyi kokeissa, joissa oli paljon höyryä (Rr 

< 1) tai kun RT= 1. Kun termodynaaminen suhde 
ylittää arvon yksi, muuttuu virtaus tulppa-
virtaukseksi. Jos höyryn alimäärä on pieni (RT< 
1,5) ja kylmän veden massavirta keskitasoa 
(0,25 < h < 0,5), tarvitaan lisäilmiöitä virtaus-
tyypin muuttumiseksi. 

Monissa kokeissa höyryn ohisyöttö käynnistyi, 
kun paine laski virtaustyypin muuttuessa. Toi
saalta, kun kylmän veden massavirta oli suuri 
(h > 0,5) ja höyryä oli erittäin vähän (RT > 2 - 4), 
muuttui virtaus tulppavirtaukseksi jo ennen kuin 
höyryn ohisyöttö käynnistyi. 

Kylmän veden ja höyryn vuorovaikutusalue on 
hyvin rajoittunut, kun kylmää vettä suihkutetaan 
höyryn sekaan. Tässä syntyvän turbulenttisen 
lauhtumisen seurauksena tapahtui veden ylikuu
menemista suihkutusalueella. Tämä ylikuume
nemisen aiheuttama lämmöntuotto oli 70-90 % 
koko vedcr. lämmöntuotosta. Tämä ilmiö huo
mattiin suihkutusalueella kaikilla kerrostu-

misvirtauksilla riippumatta siitä, mikä oli syö
tettävän höyryn määrä tai että vain osa höyrystä 
lauhtui putkessa. Jälkimmäinen soveltui kokei
siin, joissa oli vähäinen kylmän veden massa
virta. Jopa suurella höyryn määrällä havaittiin 
veden äärimmäistä alijäähtymistä verrattuna 
kyllästymislämpötilaan. 

Kerrostumisvirtauksen havaittiin ulottuvan kyl
mää vettä syöttävästä yhteestä aina erottimeen II 
asti. Kuva 68 esittää veden pinnan korkeuden ja 
tyypillisiä lämpötilajakaumia eri ajanhetkinä 
kerrostumisvirtauksen tapauksessa. Kyseessä ole
va koe on merkitty kuvassa 67 numerolla 28. 
Koe on tehty 25 bar paineessa. 

Kun syötettävän veden massavirta oli suuri, 
saattoi vesikerroksen nopeus tulla voimakkaasta 
kylmän veden suihkun aiheuttamasta impuls
sista johtuen ylikriittiseksi höyryn massavirran 
samaten ollessa suuri. Näin syntynyt turbulenssi 
aiheutti kylmän ja kuuman veden sekoittumista 
niin, että veden lämpötila melkein tasoittui. 

Jopa erittäin suuri höyryn määrä ja pieni veden 
massavirta (< 2,3 kg/s) johtaa alikriittiseen 
laminaarivirtaukscen. Vesipartikkelit, jotka 
kuumenivat useita asteita tiheyserojen vuoksi. 
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Kuva 68. Pinnankorkeus ja lämpötilajakauma putkessa kerrostuneessa kuormituksessa {Hahn 1994). 
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erottuivat toisistaan siten, että kylmimmät par
tikkelit kerrostuivat putken pohjalle. Pienen 
virtausnopeuden seurauksena eri kerrosten se
koittuminen on vähäistä ja vähentyy erityisesti 
suurien tihcyscrojen vuoksi. 

Joissakin 70 bann paineessa suoritetuissa ko
keissa havaittiin alijäähtymistä 180 K:iin putken 
pohjalla. Tämä tulos on ratkaisevan tärkeää 
tehtäessä rakenteellisia ja dynaamisia arvioita 
korkcapaincsuihkutuksessa, kun suihkutukscn 
massavirta on pieni. 

Toinen virtaustyyppi kokeissa oli tulppavir-
taus. Sille ominaiset mittaustulokset veden 
pinnan korkeudelle ja lämpötilajakaumalle on 
esitetty kuvassa 69. Kyseessä on kuvan 67 koe 
693, jossa paine on 25 bar. Kun tcrmohydrauli-
set olosuhteet kuten minimi täyttöaste ja vähäi
nen höyryn määrä aiheuttavat virtaustyypin 
muutoksen, vaikuttaa paine voimakkaasti tulppa-
virtauksen luonteeseen. Kun paine on matala (4 
bar) ja reunaehdot ovat stationääriset, vaihtele
vat vesi- ja höyrytulpat säännöllisesti. Kaikissa 
näissä nk. ajoittaisen tulppavirtaukscn kokeissa 
tulppien muodostumistaajuus vaihteli 0,7 Hz:stä 
0,9 Hz:iin. Muodostuneet tulpat kulkcutu.vat 
aina crottimcen II asti lauhtumisen aiheuttaman 

paine-eron vaikutuksesta. Samaan aikaan uusi 
tulppa syntyi. Kokeiden lukumäärä, joissa oli 
tulppavirtaus 25 bar paineella oli pienempi kuin 
4 bar paineella. Muutamista 25 bar kokeiden 
ajanjaksoista voitiin arvioida tulppien muodostu-
mistaajuudeksi 1,4 Hz. 

Tulppien alijäähtyminen riippuu höyryn tuotosta. 
Kokeissa, joissa oli erittäin vähän höyryä, syntyi 
tulppia, jotka jäähtyivät huomattavasti. Höyryn 
kyllästymislämpötilan ja alijäähtyneen tulpan väli
sen lämpötilaeron jatkuva muuttuminen aiheutti 
putkeen vaihtelevan kuormituksen. 

Suurimmassa osassa 25 ja 70 bar:n paineilla 
suoritettuja kokeita, joissa oli tulppavirtaus, 
olivat tulpat stabiileja. Syötettävän veden ja 
erottimeen II poistuvan veden tasapaino oli 
luonteenomaista stabiileille tulpille. Ilmeistä on, 
että tasapaino riippuu erotti mesta I syötetystä 
höyrystä ja ohisyötetystä höyrystä. Tulpan 
lämpötila riippuu sekoittumisesta suihkutus-
alueclla, koska vain siellä höyry ja vesi voivat 
joutua voimakkaaseen yhteyteen. Riippuen höy
ryn syötöstä stabiili tulppa voi saavuttaa kylläs
tymislämpötilan. Tulpan äärimmäinen ali
jäähtyminen tapahtuu taasen, kun höyryä on 
erittäin vähän. 

HDR-Experiment E33.22693 
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Kuva 69. Pinnankorkeus ja lämpötilajakauma putkessa tulppavirtauksessa (Hahn 1994). 
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Turbulenttinen sekoittuminen suihkutusalueella 
synnyttää muita ilmiöitä, jotka ovat luon
teenomaisia tulppavirtaukselle lauhtumisessa. 
Pieniä höyrykuplia syntyy tulppaan. Lyhyen 
lauhtumisvaihccn jälkeen kuplat häviävät (void 
collapse) Tämä havaitaan korkeana, hyvin 
nopeana paincpiikkinä. joka on suurimmillaan 
2,0 MPa. Tämä ilmiö havaittiin sekä ajoittai
sessa että stabiilissa tulppavirtaukscssa. Painepii-
kin suuruuteen vaikuttavat paikalliset parametrit 
kuten kuplien kokoja niiden ympäristön alijääh
tyminen sekä koko systeemiä kuvaavat paramet
rit kuten paine. Todennäköisimmin void collap
se -ilmiö esiintyi n. 4 bar:n paineella, 70 bann 
paineella ilmiötä ci lainkaan havaittu. 

Suurimmat mekaaniset kuormat syntyivät kai. 
della eri virtausmekanismilla: 
• kvasistationäärinen lämpökerrostuminen, 

jossa tapahtuu merkittävää alijäähtymistä, 
• suurella kiihtyvyydellä erotinta I kohti 

menevät tulpat, joiden seurauksena syntyy 
vielä lämpöshokki putken sisäpinnalle 
äkillisestä lämpenemisestä. 

Paineella 70 bar suoritetussa kokeessa lämpö-
kerrostumiseen liittynyt jopa 180 K:n suuruinen 
alijäähtyminen aiheutti taivutusmomentin, jon
ka seurauksena putki plastisoitui. Kvasistatio-
näärisen kuorman tukivoima nousi tässä tapauk
sessa aina arvoon 45 kN. Maksimi pystysuora 
voima havaittiin erottimen i' kiinnityslaitteisxa. 
Lämpöjännitykset aiheuttivat putkeen plastisia 
muodonmuutoksia jo 4 ja 25 bar.n paineilla 
suoritetuissa kokeissa. 

Virtaukset ja lämpöjännitykset aiheuttivat put
keen vähäisiä aksiaalisia jännityksiä, kun jääh
dytettyyn putkeen virtasi höyryä. Lämpöshokit 
aiheuttivat plastiselle alueelle meneviä jännitys-
keskittymiä. 

Vesi-isku syntyi, kun vahvasti alijäähtynyt 
tulppa meni tilavuudeltaan pienen erottimen I 
höyryosaan. Voimakas lauhtuminen aiheutti suu
ren paikallisen painccnlaskun ja paine-eron 
tulpan yli vetäen lisää vettä erottimccn. Tämä 
taas aiheutti uutta lauhtumista kiihdyttäen tulp
paa progressiivisesti. Tulppa poistui putkesta 
paine-eron vaikutuksesta. Vaikka vesi-iskut oli
vat erittäin nopeita (tulppien nopeus jopa 70 m/ 

s), niiden aiheuttamat vaakasuorat iskuvoimat 
kannattamissa ja crottimcssa II jäivät pieniksi. 
Voimien muuttuminen oli kuitenkin voimakasta. 
170 kN erotinta I kohti ja heti sen jälkeen 115 
kN vastakkaiseen suuntaan. Koejärjestelystä 
(ks. kuvat 65 ja 66) johtuen iskuvoimat synnytti
vät taivutusmomentin ja saivat putken ja erotti
met värähtelemään. Vesi-iskun jälkeen paine 
tasaantui putkeen virtaavan höyryn vaikutukses
ta. Putki lämpeni kyllästymislämpötilaan, mistä 
seurasi voimakas epästationaarinen lämpöjänni
tys. Putket säilyivät vesi-iskuista huolimatta 
eheinä eivätkä vesi-iskukuormituksct aiheuttaneet 
vuotoja tai murtumia. 

Joissakin kokeissa havaittiin lisäksi lämpötila
mittausten perusteella erikoinen kerrostumista
pa: rengasmainen virtaus. Sen syntyminen 
edellytti hyvin suurta höyryn nopeutta ja pientä 
vesimäärää. Dominoiva kaasuvirtaus pyrki täl
löin virtaamaan mahdollisimman edullisen (ts. 
ympyrän) muotoisessa virtauskanavassa ja työn
si vettä yhä ylemmäs putken reunoille. Lopulta 
vesi virtasi renkaana putken seinämiä pitkin. 
Kokeissa ilmiön syntyä edesauttoi vielä kylmän 
veden syöttötapa vaakaputken sivusta, jolloin 
putkeen tulevalla vedellä oli jo valmiiksi kehän 
suuntaista liikc-cncrgiaa. Rengasvirtaus poikie
si tavanomaisesta kerrostuneesta virtauksesta 
lähinnä kuitenkin vain veden ja höyryn suu
remman kontaktipinnan ja suuremman turbu
lenssin aiheuttaman voimakkaamman lämmön-
vaihdon osalta. 

8.2.2 Tyypin II kokeet 
("Hutzeneinspeisung") 

II-tyypin kokeissa höyryn virtaussuunta oli 
erottimcsta II erottimccn I. Veden syöttö taas 
tapahtui läheltä erotinta II ja erottimen II 
suuntaan (ks. kuva 66). Koska kylmän veden 
syöttö tapahtui II-tyypin kokeissa vastakkaiseen 
suuntaan höyryn virtaukseen nähden, kylmän 
veden virtaus saattoi muuttaa suuntaansa. Täl
lainen virtauksen kääntyminen (Umkchr) ilmeni 
kokeissa, joissa höyryn massavirta oli suuri 
(rh > 3,5 kg/s). Veden kääntyminen tapahtuu 
samankaltaisella mekanismilla kuin millä tul
patkin syntyvät: veden pintaan syntyvä aalto 
tarjoaa höyrylle suuremman tarttumispinnan. 
jolloin höyry voi nostaa veden aina putken 
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yläosaan asti. Näin ollen putken koko poikkipin
ta-ala on paikallisesti veden täyttämä ja höyryn 
impulssi vaikuttaa tällä kohden kokonaisuudes
saan veteen. Seurauksena on kääntynyt ker
rostunut virtaus tai tulppavirtaus. 

Kerrostunut vastakkainen veden ja höyryn virta
us (Gegenströmung) esiintyi suuremmissa, 25 ja 
70 bar paineissa vain muutamissa harvoissa 

kokeissa, kun höyryn määrä ja nopeus olivat 
pienet. Niissä kokeissa, joissa virtauksen käänty
minen ilmeni höyryn määrän ollessa suuri tai 
tasapainotilan vallitessa (ts. R.r < 1). veden 
virtauksen kääntymistä seurasi kerrostunut vir
taus. Tämä ilmenee kuvista 70 ja 71, joissa 
esitetyt eri kokeita vastaavat pisteet on numeroi
tu jälleen taulukon XIII mukaisesti. 
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Merkittävää (I-tyypin kokeissa oli pienillä höy-
rymäärillä (R^ > 1.4) esiintynyt kerrostunut 
samansuuntainen virtaus veden syöttökohdan ja 
erottimen II välillä. Tämä ideaalisesti kerros
tunut veden ja höyryn virtaus syntyi syötettäessä 
paineen ylläpitämiseksi lisää höyryä erottimeen 
I. Lauhtuminen tapahtui lähes yksinomaan erot-
timessa II. Koska veden ja höyryn välinen 
kontaktipinta oli tällöin pieni ja vesi viipyi 
putkessa vain erittäin lyhyen ajan, se ehti 
lämmetä vain hyvin vähän ja säilyi lähes 
samassa lämpötilassa kuin sisään syötettäessä. 
Suurin alijäähtyminen kyllästymislämpotilaan 
verrattuna oli tällöin 250 K. 

Veden virtauksen takaisinkääntymincn ilmeni 
erityisesti suuren höyrymäärän tapauksessa, kun 
Rf < 1. Tämä on uskottavaa, koska veden 
virtauksen suunnan muutos vaatii höyryn virtauk
sen aiheuttaman impulssin. Ilmiö oli kuitenkin 
mahdollinen myös suuremmilla RT-arvoilla ts. 
myös, kun höyryä oli vähän. Kaikissa tapauk
sissa se esiintyi vain kriittisen pinnankorkeuden 
arvoilla h. > 0,3. Sen alapuolella virtaus pysyi 
kerrostuneena vastakkaissuuntaisena virtauksena. 
Veden virtauksen kääntyessä vesi lämpeni lähes 
maksimaalisesti. Jo lähellä virtauksen käänty-
miskohtaa (noin 700 mm apuputken suusta, ks. 
kuva 66), lauhtumisastc oli hyvin korkea ja vesi 
lähes kyllästynyttä. Veden lämpenemistä kontrol
loi ratkaisevasti höyryn määrä, koska kerros
tunut virtaus ja kyllästyminen tapahtuivat aina 
kun höyryä oli paljon ja tulppavirtaus taas 
esiintyi tasapainotilassa tai kun höyryä oli 
vähän. 

Myös Il-tyypin kokeissa voitiin havaita, että 
tulppia ei synny kriittistä arvoa hc = 0,25 
pienemmillä h -arvoilla. Tulppien esiintymis
alue erottaa virtaustyyppikartan muut virtaus-
tyypit toisistaan. Se sijaitsee ensinnäkin saman
suuntaisen kerrostuneen virtauksen ja täydelli
sen virtauksen kääntymisen alueiden välissä ja 
toiseksi myös kääntyvän virtauksen ja vastakkais
suuntaisen virtauksen alueiden välissä. Näin 
ollen tulppavirtaus on eräänlainen ylimcnoaluc 
tai stabi Hiusraja. 

Kondcnsaatiovcsi-iskuja esiintyi kahJcssa 25 
bar.n paineessa tehdyssä Il-tyypin kokeessa, 

mutta niiden aiheuttamat kuormitukset olivat 
paljon pienempiä kuin tyypin I kokeissa. 

83 Vuoto ennen murtumaa 
-tilanteen toteutuminen 
kokeissa 

Kokeissa ei tarkasteltavissa putkiin syntynyt 
vuotoja eikä murtumia. Vain erääseen kocstus-
linjasta haarautuvaan pienputkccn syntyi voi
makkaimpien paineiskujen seurauksena vuoto. 

8.4 Kokeiden kuvaamisessa 
käytetyt menetelmät 

Kolme koetta on toistaiseksi analysoitu ATH-
LET-systeemiohjclmalla (Katzenmcicr ym 1994), 
mutta analyysien tuloksia ei ole esitetty loppura
porteissa. Koetulosten kanssa vertailukelpoisten 
tulosten saamiseksi ohjelmaa jouduttiin kehittä
mään mm. korjaamalla numeerista epästabiili
utta aiheuttanutta lauhtumismallia. Vastaavia 
tulevia ohjelmistojen verifiointeja varten koetu
lokset tarjoavat varsin kattavan tietokannan. 

Mittausjärjestely vaurioitui kokeiden aikana 
eikä antanut tietoa suurimpien paineiskujen 
voimakkuudesta. Kun kuormituksia näin ollen 
ei tunneta, kokeelle ei ole tehty murtumisme
kaanisia analyysejä. 

8.5 lurvallisuusmarginaalien 
tarkastelu 

Kokeissa esiintyneet vesi-iskut ja void collapse -
ilmiöt eivät vaarantaneet rakenteiden eheyttä, 
vaikkakin visuaalisesti havaitut värähtelyt olivat 
ajoittain voimakkaita. Turvallisuusmarginaalicn 
arviointi on mahdotonta kuormaustietojen puut 
tuessa. Erilaisesta geometriasta johtuen tulokset 
eivät ole myöskään suoraan siirrettävissä to
dellisiin laitoksiin. Niitä voidaan lähinnä hyö
dyntää kvalitatiivisesti siinä mielessä, että ne 
helpottavat ko. ilmiöiden ja niiden csiintymis-
cdellytystcn ymmärtämistä. 
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Lämpötilakcrrostumiscsta aiheutui näissäkin ko
keissa vaakasuorille putkiosuuk iIle merkittäviä 
rasituksia. 
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9 YHTEENVETO 

Saksalaisessa HDR (Heissdamp freak tor) -tur-
vallisuusohjclmassa tutkittiin kokeellisesti ja 
kokeita simuloivin laskelmin kevytvesireak
toriko nponcnttien kestävyyttä ja turvallisuutta 
käytönaikaisissa ja häiriötilanteiden kuormituk
sissa vuosina 1976—1994. VTT osallistui HDR-
tutkimusohjelmaan vuodesta 1979 alkaen saa
den vastikkeeksi tekemästään työstä käyttöönsä 
koko HDR-tutkimusohjelman tulokset. Myös 
Teollisuuden Voima Oy ja Imatran Voima Oy 
osallistuivat tutkimuksen eri osa-alueisiin. 

Tässä raportissa on kuvattu lyhyesti HDR-
tutkimusohjelman tavoitteet ja sisältö sekä VTT:n 
osallistuminen tutkimusohjelmaan. Tarkastelu 
on keskittynyt erityisesti HDR-tutkimusohjel
man viimeisessä vaiheessa III tehtyihin kokei
siin. Niistä on valittu lähemmin tarkasteltaviksi 
ydinvoimalaitosten rakenteellisen turvallisuu
den tutkimusalueeseen liittyviä koeryhmiä. Tar
kasteltavat koeryhmät käsittävät lähinnä putkis-
tokokeita. Yhdessä tapauksessa on tutkittu myös 
reaktoripaincastian yhdealuetta. Näiden vai
heessa III tehtyjen tutkimusten lisäksi on esitetty 
lyhyt yhteenveto vaiheen II termoshokkiko-
keista, jossa selvitettiin reaktoripaineastian yh
teen ja sylinterimäisen alueen kestävyyttä erilai
sissa lämpötransienttitilanteissa. Kyseiseen 
tutkimukseen VTT osallistui merkittävällä panok
sella Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty 
laajasti Loviisan reaktoripaincastian turvalli
suusanalyysien yhteydessä. Vakaviin reaktori
onnettomuuksiin, paloturvallisuuteen ja ainetta 
rikkomattomaan tarkastukseen liittyvät tutki
mukset on tässä raportissa jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle. 

Kunkin koeryhmän tärkeimmät tulokset esite
tään seuraavassa. 

Vaiheen II termoshokkikokeet 

HDR-rcaktoripaincastiantermoshokkikuormitus-
ten (PTS, Pressurized Thermal Shock) tutkimi

nen aloitettiin jo I vaiheen aikana, jolloin 
havaittiin laskennallisten tulosten ja kokeel
listen havaintojen välillä niin suuria ristirii
taisuuksia, että laajat lisäselvitykset olivat tar
peen. 

Kokeissa aiheutetut kuormitukset olivat tyypil
tään samankaltaisia kuin esiintyy todellisissa 
ydinvoimalaitosten transienttitilanteissa. Suur
ten lämpötilavaihteluiden ja täyden paineen 
takia ne olivat kuitenkin suuruudeltaan todelli
sia tilanteita rajumpia. HDR-tutkimusten ylei
sen filosofian mukaisesti kuormitukset toteutet
tiin vaiheittain kasvavalla kuormitustasolla. I-
vaiheen syklisillä kuormituksilla pyrittiin saa
maan aikaan alkusäröjä, joita sitten kasvatettiin 
pinnoitteen läpi II-vaiheessa. Kokeiden yhtey
dessä pyrittiin myös osoittamaan ainetta rikko
mattoman tarkastuksen (NDT) soveltuvuus ja 
tarkkuus säröjen havaitsemisessa ja särökoon 
määrityksessä. Koeryhmään kuului ensin sykli
siä koejaksoja. Niitä seuranneessa, koesarjan 
päättäneessä pitkäkestoisessa hätäjäähdytysko-
keessa oli tarkoituksena saada sekä yhteen että 
sylinterimäisen alueen säröt kasvamaan stabii-
listi. Suunnitelmasta kasvattaa särö III-vaihccs-
sa paineastian läpi jouduttiin luopumaan. 

Yhdcalucen säröjen ydintämisecn tarvittu sykli-
määrä I-vaiheessa oli dekadia pienempi kuin 
ASME- ja KTA-normien perusteella oli arvioitu. 
Tämä selittyi yhteen pinnoitteen spesifioitua 
huonompien ominaisuuksien avulla. Sylinteri-
maisessa osassa säröjen syntyminen voitiin 
ennustaa ASME III:n mukaan hyvällä tarkkuu
della. Arvioitu syklimäärä oli hieman konserva
tiivinen. KTA 3201.2 säännösten mukaan särö
jen ydintämiseen olisi tarvittu syklimäärä, joka 
oli alle kolmannes todellisesta eli varsin konser
vatiivinen arvio. 

Paineastiakokeidcn ohella tehtiin matcriaaliko-
keita HDR-reaktoripaincastiamatcriaalillc 8 ppm 
happea sisältävässä vesiympäristössä. Tuloksc-
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na saadut väsymissärön kasvunopeudet sijaitsi
vat ASME Xl-vcsikäyrän yläpuolella. Säröjen 
todellinen kasvu yhtcessä ja sylinterimäisessä 
alueessa taas olivat dekadia hitaampia kuin 
ASME XI:n vcsikäyrän perusteella oli ennustet
tu. Tämä ristiriita pystyttiin myös selittämään. 
Korroosiovaikutus vähentyi HDR-kokcissa kol
mesta syystä: kylmä hätäjäähdytysvesi. nopeat 
kuormituksen nousut ja jännitysintcnsitccttikcr-
toimcn suuren vaihtelun AK:n aiheuttama suuri 
särönkasvu sykliä kohti. Kahden viimeksi
mainitun tekijän vaikutuksesta vesiympäristö ci 
paljonkaan lisännyt särönkasvunopcutta. 

Tärkeimpiä tuloksia THE-kokcista oli kaista-
maisen kuormituksen merkityksen osoittaminen 
pyörähdyssymmetrisccn tilanteeseen verrattuna. 
Kaistamaincn kuormitus voi syntyä reaktorin 
seinämään syöttövcsiyhtcen alapuolelle johtuen 
kylmän jäähdytysveden ja lämpimän rcaktori-
veden epätäydellisestä sekoittumisesta. Tällöin 
kylmemmän alueen aksiaaliset jännitykset ovat 
hyvin korkeita ja kehän suuntaiset säröt kuor
mittuvat erittäin voimakkaasti. Pinnoitteen 
huomioonottamisesta paineastian ehcystarkaste-
luissa saatiin niin ikään hyödyllistä kokeellista 
tietoa laskentamenetelmien vcrifioimiseksi. Sä
röjen haarautumisen ja monisärökenttien vai
kutus yksittäisen särön kuormittumista huomat
tavasti lieventävänä tekijänä osoitettiin. NDT-
tarkastukscn havaittiin yliarvioivan selvästi sä-
rökokoa. THEL-kokeen analysoinnissa päästiin 
lopulta erittäin hyvään yhteensopivuuteen mitat
tujen ja kokeellisten tulosten välillä, kun olen
naiset reunaehdot tunnettiin riittävän tarkasti. 

Koeryhmä E21 (särön ydintyminen ja kasvu 
korroosio-olosuhteissa ja lämpökerrostumis-
kuormit uksessa) 

Koesarjalla simuloitiin ympäristövaikuttcista sä
rön ydintymistä ja kasvua normaalien lämpö-
transicntticn sekä lämpötilakcrrostumisilmiöi-
den kuormittamissa syöttövcsiputkistoissa. Ko
keet tehtiin 240 °C lämpötilassa ja 10.6 MPa 
paineessa putkella, joka sisälsi virtaamatonta 
vettä happipitoisuuden ollessa 8 ppm. Putkea 
taivuttavat vaihtokuormituksct aiheutettiin 
hydraulisylintcrcillä. Lämpötilakcrrostumincn 

syntyi rcaktoripuincustiaan johtavaan vaa
kasuoraan putkiosuuteen, kun koclinjaan syötet
tiin kylmää vettä sen alimpaan kohtaan tehdystä 
haaroituksesta. Koesarjalla ci pyritty saamaan 
uutta tietoa kcrrostumisilmiöstä. vaan sen osalta 
koesarja vastaa HDR-ohjclman II vaiheeseen 
kuuluneita TEMR-kokcita. joita VTT on aiem
min analysoinut. VTT:n osallistui E2I -kokeissa 
säröjen murtumismekaaniseen analysointiin sekä 
vcsikcmian mittauksiin. 

Säröjen ydintymiskokccssa kuormitus keskitet
tiin ylimpään vaakaosuutecn liittyvään putki-
käyrään. Koe on mielenkiintoinen, sillä säröjen 
ydintymistä virheettömässä perusaineessa pide
tään esimerkiksi määräaikaistarkastusohjclmia 
suunniteltaessa varsin epätodennäköisenä. Koe 
synnytti putkikäyrään teoreettisten jännitys-
huippujen kohdalle laajan särökentän. joka oli 
kuitenkin numeeristen analyysien perusteella 
säröjen kuormitusten kannalta yhtä yksittäistä 
säröä edullisempi. 

Lämpökerrostumiskuormituskokecssasärönkas-
vua koskevat havainnot saatiin koelinjan ja 
rcaktoripaincastian liitoskohtaan sijoitetusta kc-
hänsuuntaiscsta alkusäröstä. Lämpökcrrostumis-
kuormitus aiheutti särökohdan laajan plastisoi-
tumiscn ja kuormitusta seuraava normaalitilan
teen (steady state) palautuminen synnytti särön 
kannakseen edullisen puristusjännityksen. 
Kummassakin kokeessa vuotoon johtanut seinä
män läpäisy aiheutettiin varsinaisten väsytysko-
keiden päätyttyä kasvattamalla kuormitusta kun
nes vuoto syntyi. 

Koeryhmä E22 (läpisäröllisten putkien 
vuotomäärä- ja vuodonvalvontakokeet) 

Koesarjassa tutkittiin paincvcsilaitosolosuhtci-
den sekä erisuuruisten taivutusmomenttien kuor
mittamista läpisäröllisistä putkista syntyviä vuo
tomääriä. Myös vuotoaukon suuruuden ja vuo
tomäärän laskentamenetelmiä pyrittiin verifioi
maan, mistä sittemmin CSNI PWG/3:n (Com
mittee for Safety of Nuclear Installations. 
Principal Working Group 3) aloitteesta järjes
tettiin kansainvälinen round robin -laskentateh
tävä. 
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Kokeet tehtiin DN 80 -kokoisiin suoriin auste-
niiltisiin putkiin ja putkikäyiiin sekä DN KM) ja 
DN 25 -kokoisiin Tliittymun tehdyillä aksiaali
silla ja kehän suuntaisilla läpisäröillä. Säröinä 
oli sekä todellisia väsytyssäröjä että kipinät) os
tamalla valmistettuja rakoja. Taivutus aiheutet
tiin hydraulisylinterillä. Särön avautumista arvi
oitiin sekä käsikirjamcnctclmin (EPRI Hand
book) että ADINA-ohjelmalla suurten clcmcnt-
timallicn avulla. Tcrmohydraulisct vuotomäärä-
laskelmat perusi, ivat mitattuun särön pinnan-
karheuteen. 

Mitattu ja laskettu vuotomäärä poikkesivat 
toisistaan huomattavasti. Eroa aiheutui sekä 
murtumismekaanisista että tcrmohydraulisista 
tarkasteluista. Vuodon mittaukseen käytetty kon-
denssivcden kcruulaitc osoittautui myös liian 
cpähcrkäksi. Myös särön avautumisesta saadut 
mittaustulokset ovat epävarmoja, sillä niitä ci 
voitu tehdä vuodon aikana eivätkä mittauslait
teet aina toimineet tyydyttävästi. Taivutusmo
menttien mittaamiseen käytettyjen venymälius
kojen antamien arvojen "ryömiminen" voitiin 
selittää kcrrostumisilmiön avulla. Särön vierestä 
putken pinnalta mitattu vuotovirtaukscn aiheut
tama jopa 100 °C:n suuruinen lämpötilan lasku 
vaikeutti myös osaltaan mittaustulosten tulkin
taa. 

Epävarmuustekijöiden, jälkiselvittely jatkuu vie
lä, sillä round robin -laskelmat johtivat var
sinkin vuotoaukon koon määrityksen osalta 
erittäin suuriin hajontoihin. Mikäli hajonnat 
eivät osoittaudu nimenomaan koejärjestelyjen 
puutteista johtuviksi, vuotojen arviointia ja 
havaitsemista ci näiden kokeiden jälkeen voida 
pitää LBB-ajattclussa kovinkaan luotettavana 
lenkkinä. Ainakin jatkotutkimusten tarve on 
ilmeinen. 

Koeryhmä E23 (putkiyhteen lämpö-
transientti- ja lämpötilakerrostumiskokcet) 

Koeryhmä E23 jakaantuu kahteen erityyppiseen 
osaan. Kokeissa E23.1 (THEF) tarkasteltiin 
särönkasvua yhteen F reunassa korrodoivissa 
olosuhteissa. Koeryhmän taustana oli epäilys, 
että aikaisemmissa syklisissä termoshokkiko

keissa käytetty suuri kuormitusvaihtclu ci ehkä 
olisikaan turvallisuuden kannalta pahin tapaus, 
vaan sellainen voisivat olla hitaat pienet sykliset 
termoshokit korroosion kannalta epäedullisella 
lämpötila-alueella ja suurella happipitoisuudella-
Kokeille E23.1 oli tyypillistä 
• kuormitus lämpötila-alueella 200 °C < T < 

310 °C. 
• pieni kuormitusnopeus sekä 
* vesiympäristön korkea happipitoisuus (8 

ppm). 

Tulokset osoittivat, että pintasärön tapauksessa 
veden happipitoisuudella ci ole merkitystä, 
koska korroosiotuottcct eivät pääse poistumaan 
särön kärkialueesta ja korroosion vaikutus näin 
ollen vähenee. 

TEMS-kokcct taas olivat jatkoa HDR-ohjclman 
II-vaihccn lämpöshokkikokcillc ja niillä simu
loitiin iämpökilvcllä varustetun kiehutusvesi lai
toksen syöttövcsiyhtccsecn ylös- ja alasajoti lan
teissa syntyviä lämpötransicntteja ja lämpökcr-
rostumisilmiöitä. Tavoitteena oli myös selvittää 
kokeellisesti ja analysoimalla Iämpökilvcn ja 
putken välisessä rengastilassa (raon leveys 7,5 
mm) syntyviä virtausilmiöitä ja niiden vaikutus
ta väsymiseen. Käytetyn Iämpökilvcn pää oli 
ympäriinsä kosketuksessa putkiyhteen sisäpin
taan, joten yhtccssä ci esiintynyt sellaista ejekto-
riperiaattccn aiheuttamaa kiertovirtausta kuin 
esimerkiksi TVO:n syöttövesiyhtccssä. 

Kokeet osoittivat, että myös päästään suljetussa 
rengastilassa syntyy tihcyscrojen perusteella 
kerrostumiskuormitusta lieventävä aksiaalinen 
konvektiovirtaus. Kokeessa se pudotti yhteen 
sisäpintaan kohdistuvan lämpötilaeron noin ar
voon 80 °C. kun taas rcaktoripaincastian ja 
syötettävän veden lämpötilaero oli noin 200 °C. 
Tällaiscr transientit aiheuttavat särönkasvua vain, 
jos niiden lukumäärä on suuri ja alkusärö 
huomattava. Kun putken pohjalla virtaavan 
kylmän vesikerroksen paksuus ylittää 30 % 
putken sisähalkaisijasta. lämpötilan muutoskcr-
ros alkaa heilahdella (thermal striping), mikä 
lisää putkiston scimämään kohdistuvaa väsy
mistä. 
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Koeryhmä E31 (ulospuhalluksen ja eristys-
venttiilin sulkeutumisen aiheuttamat 
säröllisen putken värähtelyt) 

Kokeiden tarkoituksena oli simuloida kichutus-
vcsilaitokscn syötiövcsilinjan katkeamista sekä 
sen jälkeisen cristvsventtiilin sulkeutumisen 
aiheuttamia paineiskuja ja värähtelyjä. HDR-
tutkimusohjclman Il-vaihccssa koe järjestettiin 
säröttömällä putkistolla ja siitä laadittiin putki-
katkon laskentaohjelmien verifiointiin tarkoitet
tu "saksalainen standarditchtävä". VTT osallis
tui kokeen analysointiin. 

HDR-tutkimusohjclman II!-vaihccssa sama koe 
toistettiin kahdesti putkistolla, jonka yhteen 
lähellä oli kchänsuuntaincn särö (pituus 60 °. 
syvyydet 30 CA ja 50 # seinämästä). Ensim
mäisessä kokeessa särö syveni 1.5 mm ja 
toisessa kokeessa putki puhkesi särön kohdalta 
säilyttäen muuten eheytensä. 

Kokeille tehdyt numeeriset analyysit ovat ku
vanneet hyvin koetuloksia esimerkiksi verrattaes
sa särön kohdalla putken poikkileikkauksen 
momentin kantokykyä tai laskettuja J-integraa
lin arvoja ydintymisarvoihin (J). 

Koeryhmä E32 (maanjäristyksen 
aiheuttamat säröllisen putken värähtelyt) 

Kokeissa tutkittiin rcaktoripaincastiaan liittyvi
en DN 100 - 300 -kokoisten haarautuvien 
putkistojen turvamarginaalcja voimakkaissa 
maanjäristystilantcissa. Niitä simuloitiin out-
kccn kiinnitetyillä hydraulisylintercillä. jotka 
ravistivat putkistoa sen alustan vastcspcktrien 
mukaisesti ajasta riippuvilla stokastisilla kiihty
vyyksillä. HDR-ohjelman II-vaihecssa SHAM-
nimcMä käynnistettyyn koesarjaan osallistui myös 
tunnettuja amerikkalaisia tutkimuslaitoksia ja 
erityisen mielenkiinnon kohteena oli tällöin eri 
standardien mukaisten tucntatapojen vertailu. 

HDR-tutkimusohjclman III-vaiheessa putkistoi
hin aiheutettiin csiväsyttämällä kaksi alkusäröä. 
Suoralla osuudella ollut 60 °:n pituinen 
kchänsuuntaincn syvyydeltään 40 % seinämästä 
oleva alkusärö alkoi kasvaa kuormitustason 

saavuttaessa turvallisen alasajon suunnittelu-
maanjäristykseen (SSE) verrattuna nelinkertai
sen tason. Kasvunopeus kiihtyi kuormitustasolla 
6*SSE ja johti vuotoon kuormituksen toistuttua 
kahdeksan kertaa. 

Putkikäyrässä sijainnut pitkittäinen alkusärö-
kenttä. jossa syvimmän särön syvyys oli 17 % 
seinämästä, kesti kuormituksen 8*SSE. joka 
aiheutti odoLaiiiattoman vuodon muulla put
kiosuudella sijainneeseen kaksimctallisaumaan. 
Putkikatkoja ci syntynyt missään vaiheessa. 

Koeryhmä E33 (lauhtumistapahtumat 
vaakasuorassa putkessa hätäjäähdytyksen 
aikana) 

Kokeet suunniteltiin simuloimaan kiehutusvesi-
laitoksen primääripiirin kuuma- ja kylmähaa-
roihin tapahtuvaa hätäjäähdytysvcden syöttöä 
jäähdyttccnmcnctysonncttomuustilantcissa sekä 
siitä aiheutuvia vcsitulppia ja kondensaatiopai-
nciskuja. Yhtenä tavoitteena oli myös saksalai
sen tcrmohydrauliikkaohjclman ATHLET verifi
ointi. COCO-kokcct täydentävät Siemensin 
omistamalla UPTF-laittcistolla (Upper Plcnium 
Test Facility) suoritettuja TRAM-kokcita siinä 
suhteessa, että COCO-kokcct suoritettiin täysil
lä kichutusvcsilaitokscn käyttöparametrcilla kun 
taas TRAM-kokeissa suurin käyttöpaine on 20 
bar. HDR-laitoksella reaktoria ja höyrystintä 
COCO-kokcissa edustavien kahden suuren höy-
ryncrottimcn väliin rakennettu kocstuslinja poik
kesi toisaalta melkoisesti kichutusvcsilaitostcn 
pri maanpiireistä. 

Kokeissa saavutettiin höyry- ja vesi virtauksen 
eri suhteilla vaihtelevia virtaustilantcita: lämpö-
tilakcrrostumincn. vcsitulppicn muodostuminen 
sekä kondensaatiopainciskuja aiheuttavat tulpat. 
Tulppien nopeus oli suurimmillaan luokkaa 75 
m/s. Kocstuslinjasta haarautuvaan pienputkcen 
syntyi paineiskun seurauksena vuoto Mittaus
järjestely vaurioitui kokeen aikana eikä antanut 
tietoa suurimpien paineiskujen voimakkuudesta. 
Kun kuormituksia näin ollen ci tunneta, kokeel
le ci myöskään ole tehty murtumismekaanisia 
analyysejä. 

93 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK YTO-TR 9() 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN 
HYÖDYLLISYYDESTÄ SUOMEN 
YDINVOIMA-ALALLE 

HDR-tutkimusohjelman Ill-vaihccssa tehtyjen 
putkistokokcidcn keskeisenä tavoitteena oli tuot
taa tietoa säröytynciden ydinvoimalaitos-
putkistojen jäljellä olevista turvamarginaaleista 
ankarimmissa odotettavissa olevissa kuormitusti
lanteissa. Kokeita simuloivien analyysien avulla 
pyrittiin lisäksi selvittämään putkistojen todelli
sissa turvallisuusanalyyseissä käytettävien las
kennallisten ja kokeellisten menetelmien luotetta
vuutta. 

Kokeissa käytetyt staattiset kuormitustilanteet 
kattoivat ydinvt.imalaitosputkistojcn eliniän kan
nalta merkityksellisiä toistuvia nopeita lämpöti
lan muutoksia sekä erisuurissa lämpötiloissa 
olevien virtausten kerrostumisilmiöitä. Dynaa
miset kuormitukset olivat pääasiallisesti särölli-
scn putken äkillisen murtumisriskin aiheuttavia 
vesi-iskuja. Näitä kuormitustyyppcjä on esiinty
nyt Suomen ydinvoimalaitoksilla, joskin monin 
verroin lievempinä. Myös laitosten suunnitte
lussa niihin on mahdollisuuksien mukaan varau
duttu. Selvityksiä on kuitenkin jouduttu käyttö
kokemusten perusteella täydentämään, sillä kuor
mitukset ovat eräissä tapauksissa osoittautuneet 
monimutkaisiksi ja vaikeasti ennakoitaviksi. 

Valitut kuormitustilanteet ovat siten Suomen 
ydinvoimalaitosten kannalta hyvin relevantteja. 
Normaalikäyttöön soveltuvana esimerkkinä mai
nittakoon kokeet ylösajotilantcissa syntyvistä 
lämpökilvcllisen syöttövcsiyhtccn lämpötransicn-
tcista, joita tutkimuksessa menestyksellisesti 
mallinnettiin nykyaikaisilla virtausdynamiikan 
menetelmillä. Tulosten mukaan jaksollisten 
lämpötransicntticn väsyttävää vaikutusta ci voi
da luotettavasti arvioida ensimmäisen jännityshci-
la'iduksen suuruuden perusteella, vaan sopivilla 
jäähtymis- ja uudcllccnlämpcncmisnopcuksilla 
pahin tilanne syntyy myöhemmin. Onnetto

muustilanteissa syntyvien vesi-iskujen ennakoi
misen kannalta hyödy lliscksi taas on jo osoittau
tunut HDR-ohjclmaan kuulunut laaja kokeel
linen tutkimus virtaus- ja lauhtumisilmiöistä 
vaakasuorassa höyryä kuljettavassa putkilinjassa, 
johon johdetaan haaroituksen kautta kylmää 
hätäsyöttövettä. 

Tutkimusohjelmaan kuuluneita maanjäristys-
kokeita voidaan Suomessa pitää mielenkiintoi
sina kansainvälisten asiantuntijatehtävien kan
nalta ja myös sikäli, että mahdollisilta uusilta 
ydinlaitoksilta tullaan edellyttämään Säteily
turvakeskuksen ohjeen YVL 2.6 mukainen 
maanjäristyskcstävyyden analysointi. Samoin 
uusien ydinlaitosten kannalta merkittäviä ja 
vaatimustason määrittämistä helpottavia ovat 
tutkimusohjelmassa saadut näytöt primaanpiirin 
putkistojen eheyden varmistamiseen liittyvän 
"vuoto ennen murtumaa" -kriteerin (LBB) 
pätevyydestä. Nykyisillä laitoksilla putki-
katkoihin on varauduttu murtumatukicn avulla 
ja LBB:llä on käyttöä lähinnä turvallisuustason 
kohottamiseen tähtäävissä perusparannushank
keissa sekä arvioitaessa mahdollisia vaikeasti 
korjattavia materiaalivirheitä. 

Tutkimusohjelmassa LBB:n havaittiin toteutu
van kaikissa kokeissa, joissa putkeen aiheutettu 
alkusärö läpäisi kuormituksen johdosta putken 
seinämän. Sen sijaan alunperin virheettömällä 
putkikäyrällä suoritetuissa taivutuskokeissa syn
tyi putkikäyrän kylkiin suurimpien jännityshuip-
pujen kohdalle väsymisen seurauksena laaja 
särökenttä, jonka syvin särö läpäisi seinämän 
pitkällä matkalla ja aiheutti huomattavan suuren 
vuodon. LBB:n toteutuminen oli siksi kyseen
alaista ja ainakin osittain perustui siihen, että 
hydraulisylintcnllä toteutettu kuormitus laukesi 
vuodon syntyessä. Särökcntän etenemisnopeus 
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toisaalta vastasi suomalaisissa jännitysanalyy-
seissa useimmiten noudatettua ASME III-paine-
astiastandardin suunnitteluväsymiskäyrää. Laa
jat särökentät ovat siten LBB:n kannalta 
huomionarvoinen väsymisilmiö ja tavanomaiset 
väsymisanalyysit näyttävät antavan hyvän läh
tökohdan arvioida sen suhteen saavutettavaa 
turvamarginaalia. 

LBB-kriteeriä koskevia yleisempiä johtopäätök
siä tehtäessä on syytä muutenkin kiinnittää 
huomiota tutkimusohjelman koejärjestelyihin. 
Missään kokeessa ei tiettävästi syntynyt todelli
suutta vastaavaa vuodon havaitsemistilannetta, 
vaan kokeet ilmeisesti päätettiin heti enna
koidun vuodon synnyttyä. Yksi koeryhmä tosin 
koski tunnetun kokoisesta säröstä syntyvän 
vuotomäärän arviointia menetelmillä, joita LBB-
tarkasteluissa käytetään vuodonvalvontajärjes-
telmien mitoitukseen. Mittausteknisistä vaike
uksista johtuen kokeiden tulos on vielä epäselvä 
mutta vaikuttaa joka tapauksessa epäkonservatii
visella. Edelleen monissa kokeissa käytettiin 
toistuvasti määrättyä, vain päistään tuettua ja 
hydraulisia laitteita sisältämätöntä putkisto-
geometriaa. Termisten taivutuskuormitusten 
laukeamista ja särön stabiiliutta ajatellen putkis
ton joustavuus on konservatii. ;nen tekijä, mutta 
joustavuus on myös saattanut alentaa lämpömuo-
donmuutosten estymisestä johtuvia taivutus-
kuormituksia. Käytetyt materiaalit eivät myös
kään olleet kokeiden monivaiheisuudesta ja 
esiväsytyksistä huolimatta altistuneet kaikille 
käyvällä laitoksella esiintyville vanhenemis
ilmiöille. Kokeet saattoivat siksi antaa rakentei
den murtumisvastustuskyvystä liian hyvän ku
van iäkkäitä laitoksia ajatellen varsinkin, kun 

kokeissa tarkastellut säröt eivät yleensä sijain
neet hitsisauman kohdalla. 

Tutkimusohjelman II-vaiheessa suoritetut rcak-
toripaineastian termoshokkikokeet tuottivat myös 
hyödyllistä tietoa, jota on jo osittain sovellettu 
Loviisan reaktoripainc astian turvallisuusana-
lyyseihin. Kokeet osoittivat, että kaistamainen 
jäähdytys aiheuttaa huomattavia pituussuuntai
sia jännityksiä, joiden vuoksi mahdolliset ke-
hänsuuntaiset säröt kuormittuvat voimakkaasti. 
Myös pinnoitteen huomioonottamista eheys-
tarkasteluissa voitiin tarkentaa. Toistuvien 
termoshokkien havaittiin aiheuttavan putkiyh-
teessä tapahtuneeseen särönkasvuun haarau-
tumisilmiön, jonka seurauksena särönkasvu hi
dastui. Ilmiö näyttää olevan laskennallisesti 
hallittavissa, mutta sen hyväksikäyttö turvalli
suusanalyyseissa edellyttäisi varmoja tietoja 
vallitsevista metallurgisista tekijöistä ja särön-
kasvumekanismeista. Epävarmuutta lisää 
materiaalikokeidcn suuri hajonta, johon vaikut
tavat erilaiset kuormitus- ja ympäristöolosuh
teet. 

Yieisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
HDR-tutkimusohjelmassa suoritettu rakenteelli
nen turvallisuustutkimus on osoittautunut Suo
men ydinvoima-alan kannalta erinomaisen 
hyödylliseksi. Siihen osallistumalla suomalai
nen osapuoli on saanut käyttöönsä koko ohjel
man tulosaineiston sekä tilaisuuden kehittää 
uusia analysoimivalmiuksia, jotka ovat pysy
västi käytettävissä Suomen ja lähialueiden 
ydinvoimalaitosten turvallisuuden hyväksi sekä 
muihinkin alan kansainvälisiin asiantuntijateh
täviin. 
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