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TIIVISTELMÄ

Tämän työn tavoitteena on luoda kattava katsaus ydinvoimalaitosten kaapelipaloriskeihin hyödyntäen
uusinta palo- ja luotettavuusteknistä tutkimustietoa. Työssä käsitellään erityisesti Teollisuuden Voima
Oy:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin paloriskejä
käsittelevän osuuden (palo-PSA:n) kaapelitilojen paloriskianalyysia ja arvioidaan siinä tehtyjen oletus-
ten realistisuutta.

Työn kirjallisuustutkimusosassa käsitellään maailman ydinvoimalaitoksilla sattuneita merkittäviä
palotapauksia, joissa pahimmillaan on reaktorisydämen vaurioituminen ollut lähellä (Browns Ferry,
Greifswald, Armenia, Belojarsk, Narora) sekä kaapelipaloja koskevia tutkimustuloksia. Kaapelit voivat
syttyä ylikuormituksesta, vuotovirroista ja valokaarista, ulkoisesta lämpökuormituksesta tai liitosten
ylimenovastuksen kuumentamina. PVC-kaapelipalon kehitys voi olla kokeiden mukaan kohtalaisen
nopeaa. Kaapeleiden toimintakyvyn kannalta kriittisenä PVC-eristeen lämpötilana pidetään 150 9C.
Kaapeleiden vaurioituessa voi syntyä laitoksen järjestelmien virhetoimintoja. Eri aikakausina raken-
netut ydinvoimalaitokset voidaan jakaa turvallisuusjärjestelmien paloerottelun kattavuuden mukaan
kolmeen sukupolveen.

Työn laskennallisessa osassa arvioidaan erityisesti TVO:n laitoksella sovellettuja kaapelijärjestelmien
erottelusääntöjä kerättyä kirjallisuustietoa soveltaen. Suoritetaan tarkasteluja yksinkertaisilla palo-
teknisillä "insinöörikaavoilla" sekä numeerisia simulointeja eräillä ohjelmilla TVO:n kaapelitunneleita
kuvaavalle tunnelikonfiguraatiolle. Tarkastelujen mukaan kaikki syttymäkohdan yläpuoliset kaapelit
ehtivät vaurioitua kehitysnopeudeltaan erilaisissa paloissa ennen automaattisen sprinklerjärjestelmän
laukeamista, sen sijaan kaapelitunnelissa käytävän toisella puolella olevien kaapeleiden toimintakyky
säilyy useimmissa tapauksissa. Tapahtumapuupohjaisen kaapelitunnelipalon riskiarvion mukaan me-
netetään ainoastaan yhden osajärjestelmän toiminta 88,6 % todennäköisyydellä, kun sammutusjärjes-
telmän oikean toiminnan todennäköisyydeksi oletetaan 0,9/vaade. Herkkyystarkastelujen mukaan
sammutusjärjestelmän toiminnan luotettavuus on selvästi tärkein vaurioita rajoittava tekijä. Todennä-
köisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien (PSA) mukaan tulipalojen osuus sydänvaurioihin johtavista
onnettomuuksista voi olla jopa yli puolet, TVO:lla kuitenkin vain n. 2,7 %. Redundanssierottelun
vaikutus on huomattava, riski pienenee kertaluokalla kutakin paloeroteltua redundanssia kohti.
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ABSTRACT

The aim of this thesis is to carry out a comprehensive review of cable fire risk issues of nuclear power
plants (NPP) taking into account latest fire and risk assessment research results. A special emphasis is
put on considering the fire risk analysis of cable rooms in the framework of TVO Olkiluoto NPP
probabilistic safety assessment. The assumptions made in the analysis are assessed.

The literature study section considers significant fire events at nuclear power plants, the most severe
of which have nearly led to a reactor core damage (Browns Ferry, Greifswald, Armenia, Belojarsk,
Narora). Cable fire research results are also examined. Cables may be ignited due to overcurrents,
leakage currents and arcs and exterior heating as well as contact resistances. According to fire tests,
fire can develop fairly rapidly in PVC-cables. As a critical temperature of the PVC isolation with respect
to maintaining the cable's functionality, 150 BC is identified. Due to fire induced cable failures, spurious
effects on plant systems may occur. NPPs built at different times can be categorized into three
generations with respect to the separation of redundant safety systems against fires.

The computational section assesses especially the cable separation criteria applied at the TVO plant
utilizing the literature study results. Both simple engineering formulae and fire simulation programs
are applied for a real-like cable tunnel configuration. According to the results all cables located above
the point of ignition are assumed to lose their functionality before the automatic sprinkler system is
actuated. On the other side of the corridor of the cable tunnel, the cables remain functional in most
cases. An event-tree-based cable tunnel fire risk assessment indicates the loss of just one sub-system
with 88.6% probability assuming that the probability of sprinkler system actuation as per design is 0.9/
demand. Sensitivity studies indicate that the sprinkler systems' reliability is a key factor in controlling
the losses. According to probabilistic safety assessments (PSA) the contribution of fires to the overall
core damage risk may exceed 50%, being, however, just 2,7% at the TVO plant. The separation of
redundant safety systems has a leading role in risk management. The risk is reduced by an order of
magnitude per each fire-separated redundancy.
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ALKUSANAT

Tämä opinnäyte on tehty Säteilyturvakeskuksen Teknilliseltä korkeakoululta tilaamana tilaustutki-
muksena vuosina 1994-1997. Työn ohjaajana toimi johtava tutkija, TkT Olavi Keski-Rahkonen VTT
Rakennustekniikan palotekniikan laboratoriosta ja valvojana professori Raimo P. Hämäläinen, joita
haluan kiittää saamastani ohjauksesta. Säteilyturvakeskuksen yhdyshenkilönä toimi ylitarkastaja,
dipl. ins. Jouko Marttila, joka osallistui huomattavalla panostuksella ja mielenkiinnolla työn eri vaihei-
den arviointiin ja määrittelyyn. Haluan osoittaa hänelle erityiskiitokset kaikesta saamastani tuesta.

Lisäksi haluan kiittää koko Säteilyturvakeskuksen ja erityisesti ydinturvallisuusosaston henkilö-
kuntaa viihtyisästä työympäristöstä, jossa suuri osa tämän opinnäytteen tekemisestä tosiasiallisesti
tapahtui.

Lämpimät kiitokset haluan esittää saamastani henkisestä tuesta vanhemmilleni ja erityisesti Aijalle,
joka on kanssani nähnyt tämän työn tekemisen ylä- ja alamäet.

Kieltämättä tämän työn ajallinen kesto ylitti varmasti kaikkien siihen osallisten odotukset. Toivotta-
vasti edes joku toteaisi, että hyvää kannattaa aina odottaa.
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MÄÄRITELMIÄ

alasajojärjestelmä
reaktorin turvalliseen alasajoon tarvittava rakenne, järjestelmä, kaapeli tai
komponentti.Turvallinen alasajo käsittää alikriittisen tilan saavuttamisen ja
ylläpitämisen, jälkilämmön poiston ja laitoksen jäähdyttämisen kylmäsammutettuun
tilaan sekä prosessiparametrien mittaamisen ja pitämisen sallituissa arvoissa ja muut
tarvittavat tukitoiminnot

alkutapahtuma
poikkeama laitoksen normaalista käyttötilanteesta, joka voi johtaa onnettomuuden
syntymiseen

lieskahdus huonepalon vaihe, jossa kaikki huoneessa oleva palamiskelpoinen materiaali,
erityisesti kuumat katon alla olevat kaasut, syttyy

palokuorma kaiken tilassa olevan palavan aineen, mukaanlukien pintamateriaalit, täydellisessä
palamisessa vapautuva lämpöenergiamäärä [MJ], myös energiamäärä jaettuna tilan
vaipan tai lattian pinta-alalla [MJ/m2] (oikeammin palokuorman tiheys)

palotekninen osasto, palo-osasto
yhdestä tai useammasta huoneesta koostuva rakennus tai rakennusosa, joka on
rakennettu siten, että se estää palon leviämisen muuhun rakennukseen normin
perusteella määrätyllä tavalla määriteltävän palonkestoajan. Esimerkiksi luokkaa A60
oleva palo-osasto on rakennettu palamattomista rakennusaineista ja sen
palonkestoaika on 60 minuuttia.

redundanttinen laite tai järjestelmä
laite tai järjestelmä, joka kahdentaa jonkin laitteen tai järjestelmän oleellisen
toiminnan siten, että kumpi tahansa pystyy suorittamaan vaaditun toiminnan
riippumatta toisen toiminnan tai vaurion tilasta

sydänvaurio ydinreaktorin sydämen tai polttoaineen vaurioituminen, vakava onnettomuus, joka voi

johtaa radioaktiivisiin päästöihin ydinvoimalaitoksen sisällä sekä myös ympäristöön

turvallisuusj ärj estelmä
turvallisuudelle tärkeä järjestelmä, joka tarvitaan reaktorin turvallista alasajoa tai
jälkijäähdytystä varten tai rajoittamaan onnettomuuden seurauksia

yksittäisvika satunnainen jonkin järjestelmän yksittäisen komponentin vikaantuminen tavalla, joka

estää järjestelmän suunnitellun toiminnon toteuttamisen sekä vikaantumisen

seurausvaikutukset
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LYHENTEITÄ

AC Alternating Current, vaihtovirta

DC Direct Current, tasavirta

FHA Fire Hazard Analysis, deterministinen paloriskianalyysi, jolla osoitetaan turvallinen
alasajo mahdolliseksi minkä tahansa ydinvoimalaitoksen huonetilan tulipalossa

GRS Gesellschaft fur Anlagen- und Reaktorsicherheit, saksalainen ydinturvallisuus-

viranomainen

IAEA International Atomic Energy Agency, YK:n alainen kansainvälinen atominergiajärjestö

IEC International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähköalan

standardointij ärj esto

IVO Imatran Voima Oy

NFPA National Fire Protection Association, amerikkalainen palontorjuntajärjestö

OECD/NEA Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency

PE polyeteeni

PSA Probabilistic Safety Analysis, todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi

PVC polyvinyylikloridi

RTI Response Time Index, lämpöilmaisimen tai sprinklerin tuntoelimen hitautta kuvaava

luku [m1/2s1/2]

STUK Säteilyturvakeskus

TVO Teollisuuden Voima Oy

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus

WANO World Association of Nuclear Operators
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1 JOHDANTO

Ydinvoimalaitoksilla on sattunut useita kaapeli-
paloja, joista on pahimmillaan aiheutunut merkit-
tävä reaktorisydämen vaurioitumiseen ja mahdol-
lisesti myös säteilypäästöihin johtavan ydin-
onnettomuuden riski. Yhteen kaapelitilaan rajoit-
tuva palo voi pahimmassa tapauksessa vaurioit-
taa laitoksen kaikkien rinnakkaisten turvallisuus-
toimintoja suorittavien järjestelmien kaapeleita,
jolloin reaktorin pysäyttäminen ja jäähdyttämi-
nen voi epäonnistua. Browns Ferryn laitoksella
USA:ssa 1975 sattuneen kaapelipalon jälkeen on
asian tutkimiseen kiinnitetty paljon huomiota.
Eräille laitoksille tehtyjen todennäköisyyspohjais-
ten riskianalyysien mukaan tulipalojen osuus va-
kavan reaktorionnettomuuden riskistä voi olla
jopa kaikkia muita alkutapahtumia suurempi.

Tämän työn tavoitteena on luoda kattava kat-
saus ydinvoimalaitosten kaapelipaloriskeihin hyö-
dyntäen uusinta palo- ja luotettavuusteknistä tut-
kimustietoa. Työssä käsitellään erityisesti Teolli-
suuden Voima Oy:n (TVO) Olkiluodon ydinvoima-
laitoksen todennäköisyyspohjaisen turvallisuus-
analyysin paloriskejä käsittelevän osuuden (palo-
PSA:n) kaapelitilojen paloriskianalyysia ja arvioi-
daan siinä tehtyjen oletusten realistisuutta.

Työ jakautuu kirjallisuustutkimusosaan (luvut 2-
4) ja laskennalliseen osaan (luvut 5-7). Kirjalli-
suustutkimusosassa tarkastellaan aluksi luvussa
2 maailman ydinvoimalaitoksilla sattuneita mer-
kittäviä palotapauksia. Tapausten turvallisuus-
merkitys arvioidaan ja niistä tehdään tämän työn
kannalta olennaisia johtopäätöksiä. Eri aikakau-
sina sovelletut kaapelijärjestelmien erotteluperi-
aatteet kuvataan luvussa 3. Luvussa 4 perehdy-

tään kaapelipalojen syttymissyitä sekä palon ke-
hittymistä ja vaikutuksia käsitteleviin tutkimus-
tuloksiin. Luvussa 5 arvioidaan erityisesti TVO:n
laitoksella sovellettuja kaapelijärjestelmien erot-
telusääntöjä edellisissä luvuissa kerättyä tietoa
soveltaen. Arviossa suoritetaan tarkasteluja
yksinkertaisilla paloteknisillä "insinöörikaavoilla"
sekä numeerisia palosimulointeja eräillä vyöhyke-
malliohjelmilla TVO:n kaapelitunneleja kuvaaval-
le tunnelikonfiguraatiolle, jolle on tehty täysimit-
tainen palokoe alkuvuonna 1997. Tarkasteluilla
selvitetään, mikä osuus tunnelissa olevista kaape-
leista ehtii vaurioitua kehitysnopeudeltaan erilai-
sissa paloissa ennen automaattisen palon-
sammutusjärjestelmän laukeamista. Luvussa 6
tehdään paloanalyysien tulosten perusteella kaa-
pelitunnelin palon tapahtumapuupohjainen riski-
arvio, jossa lasketaan erilaisilla paloskenaarioilla
mahdollisten menetyslaajuuksien todennäköisyy-
det sekä suoritetaan herkkyystarkasteluja arvioi-
malla tapahtumapuun haarojen tärkeyksiä luotet-
tavuustekniikan menetelmin. Luvussa 7 käsitel-
lään ydinvoimalaitosten todennäköisyyspohjaisia
turvallisuusanalyyseja (PSA) ja tulipalojen analy-
sointia niiden osana. Luvussa esitetään myös
TVO:n palo-PSA:n yleisperiaatteet ja herkkyys-
analyysi, jossa tarkastellaan huoneiden palotaa-
juuksien ja osajärjestelmien ehdollisten menet-
tämistodennäköisyyksien vaikutusta sydänvau-
riotaajuuteen. Lisäksi verrataan eri laitoksille
tehtyjen PSA-analyysien perusteella eri aikakau-
sina sovellettujen erotteluperiaatteiden vaikutus-
ta tulipalojen aiheuttaman reaktorisydämen vau-
rioitumiseen johtavien onnettomuuksien riskin
suuruuteen.
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2 PALOTAPAUKSIA
YDINVOIMALAITOKSILLA

2.1 Johdanto

Maailman ydinvoimalaitoksilla on sattunut useita
tulipaloja, joissa palo on joko alkanut kaapelit-
iloista tai levinnyt kaapelitiloihin. Useissa tapa-
uksissa turvallisuusjärjestelmien kaapeleiden
erottelu on ollut puutteellinen, mikä on johtanut
ydinturvallisuuden vaarantumiseen. Tässä kappa-
leessa esitetään muutamia merkittäviä palotapa-
uksia, joissa ydinturvallisuus on vaarantunut tai
jotka ovat muutoin tämän työn kannalta merki-
tyksellisiä. Kuvaukset pohjautuvat pääosin Sätei-
lyturvakeskuksessa (STUK) laadittuihin sisäisiin
muistioihin fl, 2], jotka puolestaan pohjautuvat
mm. IAEA:n ja OECD:n tapahtumaraportteihin
sekä muuhun viranomaisinformaatioon. Lisäksi
on käytetty muuta saatavilla olevaa aineistoa, ku-
ten lehtiartikkeleita [3] ja muuta kirjallisuutta [4-
7]. Kustakin palotapauksesta annetaan yleiskuva-
us, arvioidaan tapauksen merkitystä ydinturvalli-
suudelle sekä kuvataan palontorjuntatoimet. Ta-
pauksista tehdään tämän työn kannalta tärkeitä
johtopäätöksiä.

2.2 Kaapelitiloista alkaneita paloja

2.2.1 Browns Ferry 1

2.2.1.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Browns Ferryn laitoksella USA:ssa sattui
22.3.1975 kaapelitilassa tulipalo. [1, 6] Browns
Ferry on kolmen nettosähköteholtaan 1065 MW:n
kiehutusvesityyppisen yksikön laitos. Ensimmäi-
nen yksikkö on otettu tuotantokäyttöön vuonna
1974.

Palo alkoi kahdelle yksikölle yhteisen valvo-
mon alapuolisessa kaapelitilassa klo 12.20, kun
kokeiltiin viereiseen, lievästi alipaineiseen reak-

torirakennukseen menevän kaapeliläpiviennin tii-
viyttä kynttilän liekin lepatuksen avulla. Palosuo-
jaamattoman keskeneräisen läpiviennin tiivistee-
nä ollut herkästi syttyvä polyuretaanimassa syt-
tyi kynttilän liekistä. Palo levisi ilmavirtauksen
avustamana osittain avoimen läpiviennin kautta
viereiseen reaktorirakennuksen puoleiseen kaa-
pelitilaan, jossa se kesti yhteensä seitsemän tun-
tia tuhoten yli 2000 sähkö- ja instrumenttikaape-
lia. Tästä aiheutui reaktorin hätäjäähdytyksen ja
normaalin jäähdytyksen yhteisvikautuminen.

2.2.1.2 Turvallisuusmerkitys

Jo palon alkuvaiheessa ilmeni lukuisia vikoja in-
strumentoinnissa, kuten hätäjäähdytysjärjestel-
män pumppujen aiheettomia käynnistyksiä. Pika-
sulku tehtiin 31 min kuluttua palon alkamisesta,
4 min tämän jälkeen menetettiin suurin osa hätä-
jäähdytys- ja jälkilämmön poistojärjestelmien val-
vontapaneeleista, mistä aiheutui täydellinen hätä-
jäähdytysjärjestelmien menetys. Kello 13.00 ta-
pahtuneen höyrylinjojen eristyksen sekä sähkö- ja
instrumenttikaapeleiden tuhoutumisen vuoksi
menetettiin primääripiirin jälkilämmön poisto-
mahdollisuus lauhduttimien avulla sekä pääsyöt-
tövesi ja kaikki primääripiirin täyteen paineeseen
pumppaavat pumput. Jälkilämmön poisto saatiin
järjestettyä improvisoidusti, aluksi säätösauvako-
neiston pienikapasiteettisella pumpulla ja kun
primääripiirin paine oli laskettu 20 minuutissa
ulospuhallusventtiilien pakko-ohjauksen avulla,
yhdellä lauhde- ja apusyöttövesipumpulla. Näiden
toimenpiteiden aikana reaktoripaineastian veden
pinta vaihteli osittain hallitsemattomasti ja lähes-
tyi ajoittain jälkilämmön poiston kannalta kriit-
tistä alarajaa. Normaali alasajojäähdytys saatiin
toimimaan 15 h 40 min palon alusta, 8 h 15 min
palon päättymisen jälkeen.
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2.2.1.3 Palontorjunta

Paloa yritettiin sammuttaa aluksi huitomalla tas-
kulampulla ja matolla ja sitten hiilidioksidi- ja
jauhesammuttimilla. Yritykset eivät onnistuneet,
joten valvomoon tehtiin paloilmoitus. Tässä vai-
heessa palo oli jo levinnyt valvomon alapuolisesta
kaapelitilasta reaktorirakennukseen. Kiinteä, kä-
sin laukaistava hiilidioksidisammutusjärjestelmä
laukaistiin ensimmäisen kerran vasta 20 min pa-
lon alusta, kuitenkin tuloksetta. Viive johtui koes-
tustöiden yhteydessä henkilöturvallisuussyistä
tehdystä järjestelmän poiskytkennästä ja lukituk-
sesta. Järjestelmä laukaistiin vielä kahdesti
klo 15.00 mennessä, mutta palo ei kuitenkaan
sammunut.

Kello 13.09 hälytetty lähikaupungin palokunta
saapui paikalle klo 13.45, ja palopäällikkö suosit-
teli veden käyttöä sammutukseen, minkä laitok-
sen henkilökunta kuitenkin kielsi peläten sam-
mutusveden aiheuttavan oikosulkuja ja jälkil-
ämmön poistojärjestelmien vaurioitumista. Valvo-
mon alapuolisen kaapelitilan palo saatiin sammu-
maan klo 16.20, mutta reaktorirakennuksen kaa-
pelitilan palo, joka oli suurempi ja tuhoisampi,
jatkui käsisammuttimilla tehdyistä sammutusyri-
tyksistä huolimatta siihen asti, kunnes veden
käyttöön lopulta suostuttiin klo 19.00. Palo saa-
tiin kokonaan sammumaan yhdellä paloletkulla
klo 19.45 mennessä.

2.2.1.4 Johtopäätöksiä

• Vakavalta reaktorionnettomuudelta vältyttiin
lähinnä hyvän onnen ansiosta. Puutteellisen
kaapelierottelun johdosta palo aiheutti jo alku-
vaiheessa olennaisten turvallisuusjärjestelmi-
en menettämisen.

• Jotta pitkälle ehtinyt kaapelipalo sammuisi
hiilidioksidilla, tarvitaan korkeita pitoisuuksia
ja pitkää vaikutusaikaa. Ilmeisesti tässä tapa-
uksessa kaapelitilat eivät olleet riittävän tiivii-
tä. Käytetyt jauhesammuttimet eivät huonosta
tehosta päätellen ilmeisesti sisältäneet kiintei-
den palavien aineiden sammuttamista varten
tarvittavaa ns. A-jauhetta.

• Vesi on tehokas sammutusaine kaapelipalois-
sa. Kokonaisvahingot olisivat jääneet huomat-
tavasti vähäisemmiksi, jos veden käyttö olisi
sallittu heti palokunnan saavuttua. Loppujen

lopuksi olisi oikosulkujenkin määrä todennä-
köisesti jäänyt pienemmäksi, jos palo olisi sam-
mutettu nopeasti vedellä. Sammutushenkilös-
tön turvallisuus voidaan taata sähköpaloissa-
kin sumusuihkun käytöllä ja riittävillä suoja-
etäisyyksillä.

2.2.2 Greifswald 1

2.2.2.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Greifswaldin laitoksella DDR:ssä sattui 7.12.1975
suuri kaapelipalo. [1, 6] Greifswald on neuvosto-
liittolaista alkuperää oleva WER-440 -tyyppinen
painevesilaitos. Laitoksen oli tarkoitus koostua
yhteensä kahdeksasta yksiköstä. Kaikki viisi en-
simmäistä tehokäytössä ollutta yksikköä suljet-
tiin kuitenkin vuosina 1989-1990. Ensimmäinen
yksikkö oli otettu tuotantokäyttöön vuonna 1974.

Sähkömies sai aikaan oikosulun 6 kV:n diesel-
varmennetussa sähkökeskuksessa klo 11.08. Suo-
jausautomatiikka ei toiminut, jolloin oikosulun
aiheuttama ylikuormitus sytytti kaapeleita tuleen
yhdessä kaapelitunnelissa ja turpiinihallin alata-
soilla kulkevilla kaapelireiteillä. Jännite saatiin
kytkettyä pois vasta 7,5 minuutin kuluttua. Palo
tuhosi mm. pääkiertopumppujen sekä pää- ja hä-
täsyöttövesipumppujen syöttö- ja ohjauskaapelei-
ta aikaansaaden sekä normaalin että hätäsyöttö-
veden menetyksen ja kahden hätädieselgeneraat-
torin syötön menetyksen kolmesta.

2.2.2.2 Turvallisuusmerkitys

Syöttövesi menetettiin täydellisesti. Jälkilämpö
poistettiin ensimmäisten viiden tunnin aikana
keittämällä höyrystimien sekundääripuolen vettä
ja sen loputtua ja höyrystimien kuivuttua primää-
ripiirin varoventtilien kautta tapahtuneella ulos-
puhalluksella. Primääripiiristä poistunut vesi kor-
vattiin ainoan jäljelle jääneen dieselgeneraattorin
syöttämän ison primääripiirin booripumpun avul-
la. Kaapelivaurioiden takia menetettiin myös pri-
määripiirin lämpötilan ja vesimäärän mittaukset.
Yhdelle hätäsyöttövesipumpulle saatiin järjestet-
tyä tilapäinen sähkönsyöttö toiselta laitos-
yksiköltä 8,5 tunnin kuluttua, jolloin jälkilämmön
poisto saatiin suoritettua normaalilla tavalla. Lai-
tos saavutti kylmäseisokkitilan kolmen vuorokau-
den kuluttua.
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2.2.2.3 Palontorjunta

Laitospalokunnan hälyttäminen viivästyi neljä
minuuttia, kun valvomossa ei heti reagoitu kaape-
litiloista tulleisiin automaattisiin palohälytyksiin.
Näin ollen käsin, palokunnan toimesta laukaista-
vat kaapelitilojen sammutusjärjestelmät saatiin
käyttöön huomattavalla viiveellä, eivätkä ne ka-
pasiteetiltaan riittämättöminä kyenneet sammut-
tamaan paloa. Palon kehitystä edisti se, että jän-
nite saatiin kytkettyä pois vasta 7,5 minuutin ku-
luttua oikosulusta.

2.2.2.4 Johtopäätöksiä

• Vakavalta reaktorionnettomuudelta vältyttiin
lähinnä VVER-reaktorin suurten vesireservien
antaman toiminta-ajan ja laitoshenkilökunnan
improvisointikyvyn ansiosta. Puutteellisen
kaapelierottelun johdosta palo aiheutti jo alku-
vaiheessa olennaisten turvallisuusjärjestelmi-
en menettämisen.

• On tärkeätä, että kiinteät sammutusjärjestel-
mät laukaistaan mahdollisimman nopeasti, vii-
veiden välttämiseksi mieluiten automaattisen
paloilmoitusjärjestelmän ohjaamina.

2.2.3 Armenia 1

2.2.3.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Armenian laitoksella Neuvostoliitossa sattui
15.10.1982 suuri kaapelipalo. [1, 3, 4] Armenia
(Medzamor) on kahden WER-440/270 -tyyppisen
painevesireaktorin laitos. Ensimmäinen yksikkö
on otettu tuotantokäyttöön vuonna 1976, suljettu
vuonna 1989, mutta otettu uudestaan käyttöön
vuonna 1996.

Pumpun 6 kV sähkömoottorin kaapeliliitoksis-
sa tapahtui oikosulku. Sähköinen suojaus ei toi-
minut, jolloin kaapeli kuumeni ylikuormasta ja
eristeet sulivat monista paikoista. Kaapeli syttyi
tuleen useista kohdista kaapelireitillä, mistä tuli
paloilmoitus valvomoon klo 9.56. Sähköasentaja
totesi paikan päällä hälytyksen aiheelliseksi ja
palokunta hälytettiin klo 10.10. Palo levisi usei-
siin kaapelitiloihin mm. kaapeliläpivientien huo-
non palonkeston ja puutteellisten tai avointen
palo-ovien takia. Savua levisi valvomoon mm.
valvomon alapuolisista kaapelitiloista, mikä vai-
keutti työskentelyä. Laitosyksikön molemmat tur-
piinigeneraattorit kytkeytyivät äkillisesti verk-

koon klo 12.00, mistä aiheutui omakäyttömuunta-
jan räjähdysmäinen tulipaloja myös turpiinigene-
raattori nro 2 voiteluöljysäiliöineen syttyi pala-
maan.

2.2.3.2 Turvallisuusmerkitys

Reaktorin pikasulku tehtiin käsin ja primääripii-
rin hätäbooraus käynnistettiin. Savu haittasi
työskentelyä valvomossa ja hätävalvomoa ei ollut
olemassakaan. Voima- ja ohjauskaapelien vaurioi-
tuminen aiheutti runsaasti vikatoimintoja. Ulkoi-
nen verkkoyhteys samoin kuin dieselsyötöt mene-
tettiin kaapelipalon seurauksena, jolloin syöttö-
vettä ei saatu pumpattua useaan tuntiin. Tilanne
oli hyvin samankaltainen Greifswaldin tapauksen
kanssa (kappale 2.2.2). Kun turpiinihallin palo oli
saatu hallintaan (klo 12.30), voitiin järjestää tila-
päisellä kaapelilla tehonsyöttö dieselgeneraatto-
rilta turpiinihallissa sijaitsevalle hätäsyöttövesi-
pumpulle ja jälkilämmön poistoa voitiin jatkaa
normaalilla tavalla.

2.2.3.3 Palontorjunta

Paloilmoitus tuli valvomoon klo 9.56. Sähköasen-
taja totesi paikan päällä hälytyksen aiheelliseksi
ja palokunta hälytettiin klo 10.10 ja saapui pai-
kalle kolmessa minuutissa. Kiinteän vaahtosam-
mutusjärjestelmän kaukolaukaisu ei onnistunut.
Lisäjoukkojen hälyttäminen viivästyi huonojen
viestiyhteyksien takia ja ne saapuivat paikalle
vasta klo 11.40. Kaapeleihin päälle jäänyt jännite
haittasi sammutustoimia. Savusukellustyö kaape-
litunneleissa oli hankalaa. Turpiinisalin palo
hankaloitti tilannetta, mutta saatiin hallintaan
puolessa tunnissa. Kaapelitunneleihin tehtiin
vaahtohyökkäys klo 14.55, palo onnistuttiin ra-
joittamaan klo 16.23 ja se oli kokonaan sammutet-
tu klo 16.58. Sammutustöihin osallistui 110 hen-
keä ja 23 ajoneuvoa. Kaapeleita paloi kaikkiaan
400 m2 alalta ja turpiinisalin palo riehui 300 m2

alueella.

2.2.3 A Johtopäätöksiä

Samat johtopäätökset kuin Greifswaldin tapauk-
sessakin:
• Vakavalta reaktorionnettomuudelta vältyttiin

lähinnä VVER-reaktorin suurten vesireservien
antaman toiminta-ajan ja laitoshenkilökunnan
improvisointikyvyn ansiosta. Puutteellisen
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kaapelierottelun johdosta palo aiheutti jo alku-
vaiheessa olennaisten turvallisuusjärjestelmi-
en menettämisen.

• On tärkeätä, että kiinteät sammutusjärjestel-
mät laukaistaan mahdollisimman nopeasti, vii-
veiden välttämiseksi mieluiten automaattisen
paloilmoitusjärjestelmän ohjaamina.

Lisäksi:
• Vahvakaan operatiivinen sammutusvoima ei

ehdi paikalle niin ajoissa, että kaapelitunnelin
palo saataisiin hallintaan ennen kuin suuri
määrä kaapeleita vaurioituu, kun palo syttyy
useassa paikassa samanaikaisesti ja palo-osas-
tojen rajat eivät ole luotettavat.

2.2.4 Ignalina 2

2.2.4.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Ignalinan laitoksella Neuvostoliitossa saatui
5.9.1988 kaapelitilassa tulipalo. [1, 4] Ignalina on
kahden nettosähköteholtaan 1380 MW:n RBMK-
1500 -kanavareaktoriyksikön laitos, jonka toinen
yksikkö on otettu tuotantokäyttöön vuonna 1987.

Päävalvomon ja siihen liittyvien elektroniikka-
tilojen alapuolisesta kaapelitilasta tuli palohäly-
tys klo 00.52. Automaattinen paloilmoitusjärjes-
telmä käynnisti samalla kaapelitilan vesisammu-
tusjärjestelmän. Savunmuodostus oli niin runsas-
ta, ettei paikalle mennyt henkilöstö päässyt edes
kaapelitilan eteiseen. Palo rajoittui yhteen huone-
tilaan. Palossa tuhoutui 506 ohjauskaapelia ja 140
instrumentointi- ja sähkökaapelia n. 5 m matkal-
ta. Palo lienee syttynyt puristuksissa ja liian
pienelle säteelle kaarelle taivutetun kaapelin eris-
teen vaurioitumisesta aiheutuneesta oikosulusta
ja ylivirtasuojan epäherkkyydestä johtuneesta oi-
kosulkutilanteen pitkittymisestä.

2.2.4.2 Turvallisuusmerkitys

Palon aikaansaamien kaapelivaurioiden seurauk-
sena syntyi lukuisia virhetoimintoja ja toiminto-
jen menetyksiä. Reaktorin vasemmanpuoleisten
pääkiertopumppujen toiminta menetettiin ja jääh-
dytys jäi luonnonkierron varaan. Reaktorin ja höy-
ryrumpujen pintojen mittauksia ja muita tärkei-
den prosessiparametrien valvontoja menetettiin.
Sähkönsyötössä dieselvarmennetuille keskuksille
esiintyi runsaasti häiriöitä. Sekä pää- että vara-

valvomon toimintoja menetettiin, koska niihin liit-
tyviä kaapeleita ei ollut eroteltu toisistaan mil-
lään tavoin.

2.2.4.3 Palontorjunta

Palohälytys tuli klo 00.52, jolloin myös kaapeli-
tilan automaattinen vesisammutusjärjestelmä
käynnistyi. Laitospalokunta tuli paikalle kolmes-
sa minuutissa. Koska sammutusjärjestelmä näyt-
ti toimivan moitteettomasti ja savunmuodostus oli
runsasta, ei kaapelitilaa ryhdytty sammuttamaan
palokunnan operatiivisilla toimenpiteillä. Palo to-
dettiin sammuneeksi klo 1.30.

2.2.4.4 Johtopäätöksiä

• Se, että palon aiheuttamat tuhot olivat näinkin
laajat, vaikka automaattinen sammutusjärjes-
telmä laukesi lähes välittömästi palohälytyk-
sen saamisen jälkeen viittaa siihen, että järjes-
telmän kapasiteetti tai kattavuus on puutteel-
linen. Paloilmoitusjärjestelmän herkkyys on
myös saattanut olla riittämätön.

• Automaattinen sammutusjärjestelmä ei voi
täysin kompensoida turvallisuudelle tärkeiden
kaapelien erottelun puutteita.

2.2.5 Bruce 1

2.2.5.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Bruce 1 -laitoksella Kanadassa sattui 9.7.1989 pie-
ni kaapelipalo. [2] Bruce 1 on neljän nettosähkö-
teholtaan 769 MW:n CANDU-tyyppisen luonnon-
uraania käyttävän raskasvesijäähdytteisen yksi-
kön laitos. Ensimmäinen laitosyksikkö on otettu
tuotantokäyttöön vuonna 1977.

Vaihtosuuntaajan syöttämän tehokaapelin
eriste vaurioitui kaapelihyllyn lävistäneen höyry-
putken ripustimen värähtelyjen johdosta, jolloin
kaapelin ja ripustimen väliin syntynyt valokaari
sytytti kaapelin. Palo sammutettiin nopeasti ope-
ratiivisin toimenpitein.

Myöhemmin havaittiin, että eristämättömän
höyryputken läheisyydessä olevat kaapelit olivat
vanhentuneet ennenaikaisesti sallittua korkeam-
man ympäristölämpötilan johdosta.

2.2.5.2 Turvallisuusmerkitys

Vaikutukset turvallisuuteen jäivät vähäisiksi, kos-
ka palo saatiin sammumaan nopeasti, jolloin aino-
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astaan syttynyt kaapeli ja viereisten kaapelien ul-
kovaipat vaurioituivat. Vaurioitunut kaapeli oli
vaihtosuuntaajan kuormapuolella, jolloin sen
valokaarioikosulku aikaansai turpiinin valvonta-
järjestelmän virheellisiä näyttämiä ja johti gene-
raattorin kuorman vähentämiseen ja yksikön
alasajoon. Mikäli palo olisi levinnyt läheisiin tur-
vallisuusjärjestelmien kaapeleihin, olisivat seura-
ukset voineet muodostua huomattavasti vakavam-
miksi.

2.2.5.3 Palontorjunta

Paikalle sattumalta osunut käyttömies hälytti lai-
toksen sammutusryhmän, joka saapui nopeasti
paikalle. Höyrylinjan venttiilin korjaustyötä var-
ten oli juuri palopaikalle pystytetty rakennusteli-
neet, mikä helpotti palon sammuttamista. Palo
saatiinkin sammumaan nopeasti.

2.2.5.4 Johtopäätöksiä

• Palon vaikutukset jäivät vähäisiksi lähinnä
onnekkaiden yhteensattumien ansiosta.

• Palo aiheutui suunnitteluviasta. Kaapelihyllyn
lävistänyt ripustin ei kuitenkaan ollut laitok-
sen rakentamisaikana voimassa olleitten mää-
räysten vastainen.

• Vastaavanlainen tapahtuma on periaatteessa
mahdollinen kaikilla ydinvoimalaitoksilla,
myös Suomessa.

2.2.6 Palo Verde 2

2.2.6.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Palo Verden laitoksella USA:ssa sattui 4.4.1996
pieni sähkölaitealkuinen tulipalo [5]. Palo Verde
on kolmen nettosähköteholtaan 1270 MW:n kie-
hutusvesityyppisen yksikön laitos, jonka kaksi en-
simmäistä yksikköä on otettu tuotantokäyttöön
vuonna 1986.

Valvomon laitetiloissa havaittiin savunmuo-
dostusta ja liekkejä varavalaistuksen katkeamat-
toman sähkönsyötön (UPS) laitekaapissa ja säh-
kötauluissa n. klo 17.00. Palo oli saanut alkunsa
kahta tasoa alempana olevassa toisen redundans-
sin tasasähköjärjestelmien huoneessa olevan jän-
nitteensäätömuuntajan sisäisestä oikosulusta,
joka aiheutti palon syttymisen myös muuntajassa.
Valvomon laitetilassa olevan varavalaistuksen in-
vertterin maadoituskytkentä oli sellainen, että

alemmalla tasolla olevan muuntajan oikosulku
aiheutti oikosulkuvirtapiirin syntymisen laitok-
sen maadoitusverkon ja invertterin pieniläpimit-
taisen, syöttötauluun kytketyn nollajohtimen vä-
lille, joka syttyi ylikuormituksesta ja aiheutti säh-
kötaulujen ja UPS:n syttymisen muuntajan oiko-
sulun sekundääripalona.

2.2.6.2 Turvallisuusmerkitys

Vaikutukset turvallisuuteen jäivät vähäisiksi, kos-
ka palo saatiin sammumaan nopeasti. Toisen
redundanssin tasasähköjärjestelmät vaurioituivat
kuitenkin palossa ja paloilmoitusjärjestelmästä
tuli runsaasti vikailmoituksia normaalin jännit-
teensyötön katkettua syöttötaulusta. Valvomo-
tasolla muodostui savua siinä määrin, että se olisi
haitannut valvomotyöskentelyä, jos palon sam-
muttaminen olisi viivästynyt.

2.2.6.3 Palontorjunta

Kiertävä vartija havaitsi palon valvomon laiteti-
loissa n. klo 17.00 ja ilmoitti siitä välittömästi val-
vomohenkilöstölle ja hälytti laitospalokunnan. Sa-
maan aikaan — noin minuutin kuluessa palon
alusta — hälyttivät sekä valvomon katossa olevat
että kaappikohtaiset savuilmaisimet. Alemman
tason sähkötilan savuilmaisimet hälyttivät noin
kolmessa minuutissa. Paloilmoituskeskuksen nor-
maalin sähkönsyötön menetys ja kytkeytyminen
akkusyötölle aiheutti kolme näyttöruudullista vi-
kailmoituksia valvomon paloilmoitusmonitorille,
mikä vaikeutti todellisten palohälytysten käsitte-
lyä, koska niitä ei voitu erottaa helposti vikailmoi-
tuksista.

Valvomohenkilöstö sammutti valvomotilojen
palavat sähkötaulut ja UPS:n nopeasti hiili-
dioksidikäsisammuttimilla. Viidessä minuutissa
palon alusta paikalle tullut palokunta suoritti
jälkivarmistuksen. Alapuoliseen sähkötilaan lähe-
tetty käyttömies ei onnistunut sammuttamaan
palavaa muuntajaa käsisammuttimella, vaan sen
tekivät paikalle saapuneet palomiehet, kun muun-
taja oli saatu jännitteettömäksi. Palo kesti koko-
naisuudessaan alle 25 minuuttia.

2.2.6.4 Johtopäätöksiä

• Yksi alkusyy, tässä tapauksessa säätömuunta-
jan sisäinen oikosulku, voi johtaa palon sytty-
miseen useissa eri paikoissa ja eri järjestelmis-
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sä, jolloin hyväkään osastointi ei estä palon
leviämistä.

• Eri järjestelmien välillä voi olla odottamatto-
mia riippuvuuksia, joita ei voida täydellisesti
tunnistaa millään etukäteisanalyysilla.

2.3 Muualta alkaneita paloja, jotka
ovat levinneet kaapelitiloihin

2.3.1 Belojarsk2

2.3.1.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Belojarskin laitoksella Neuvostoliitossa sattui
31.12.1978 suuri turpiinisalista alkanut tulipalo.
[1, 3, 4] Belojarsk 2 on nettosähköteholtaan
140 MW:n kanavareaktorityyppinen laitosyksik-
kö, jonka turpiinisali on yhteinen 91 MW:n Belo-
jarsk 1-yksikön kanssa. Toinen yksikkö on otettu
kaupalliseen käyttöön vuonna 1969 ja poistettu
käytöstä vuonna 1990.

Palo alkoi, kun turpiinivoiteluöljyputki katkesi
turpiinigeneraattorilla numero 2 ja vapautunut
öljy syttyi palamaan kuumilla pinnoilla. Pääin-
sinööri hälytti palokunnan klo 1.50. Palon kehitys
oli erittäin nopeaa ja turpiinisalin katto romahti
kymmenessä minuutissa. Palo levisi turpiinisalin
kaapeleista useille tasoille kaapelitunneleihin ja
sähkötiloihin sekä valvomossa oleviin sähkökaap-
peihin epätiiviiden läpivientien ja puuttuvien tai
muutoin puutteellisten palo-ovien kautta vauri-
oittaen useita ohjaus- ja voimakaapeleita. Tästä
aiheutui monia vikaantumisia ja virhetoimintoja,
jotka vaikeuttivat laitoksen turvallista alasajoa.

Palon kehittymistä ja leviämistä edesauttoi se,
että kaapelit olivat jännitteellisiä. Keskimääräi-
nen palon leviämisnopeus kaapelikuiluissa oli n.
11,7 mm/s. Sammutusta puolestaan haittasi erit-
täin kylmä sää, -47 gC.

2.3.1.2Turvallisuusmerkitys

Palo levisi myös päävalvomoon, jolloin laitoksen
ohjaus vaarantui. Varavalvomoa tai muita vara-
ohjauspaikkoja ei ollut olemassakaan. Operaatto-
rit kärsivät savumyrkytyksistä, mutta onnistui-
vat kuitenkin käynnistämään reaktorin hätä-
jäähdytysjärjestelmän toisen redundanssin. Lai-
tosyksiköiden ja redundanssien välinen kaapeli-
erottelu oli puutteellinen, mistä aiheutui useita
yhteisvikoja. Yhteensä 25 henkeä sai savumyrky-

tysoireita tai paleltumia.

2.3.1.3 Palontorjunta

Palon kehitys oli erittäin nopeaa ja palo oli heti
aluksi vaurioittanut turpiinisalin vaahtosammu-
tusjärjestelmän ohjauskaapeleita, jolloin järjestel-
män kaukolaukaisu ei ollut mahdollista eikä sitä
voitu laukaista myöskään paikan päältä voimak-
kaan kuumuuden ja savunmuodostuksen takia.

Pääinsinöörin klo 1.50 hälyttämä palokunta
saapui paikalle klo 1.56 kolmen sammutusyksikön
voimin. Lisävoimien hälyttäminen viivästyi klo
2.40 asti huonojen viestiyhteyksien takia ja ne
saapuivat paikalle klo 3.57. Sammutustoimiin
osallistui yhteensä 35 yksikköä, 270 palomiestä,
joista 150 oli savusukeltajia. Palo saatiin hallin-
taan klo 18.55 ja lopullisesti sammutettua klo
23.30.

2.3.1.4 Johtopäätöksiä

• Vakavalta reaktorionnettomuudelta vältyttiin
pääasiassa hyvän onnen ansiosta, kun valvo-
mohenkilökunta säilyi savusta huolimatta osit-
tain toimintakykyisenä.

• Kiinteät sammutusjärjestelmät ovat hyödyttö-
miä, jos ne on toteutettu siten, että niiden
laukaisu ei ole mahdollista todellisessa paloti-
lanteessa, esim. palavassa tilassa olevien ohja-
uskaapelien vaurioituessa.

• Vahvakaan operatiivinen sammutusvoima ei
ehdi paikalle niin ajoissa, että kaapeli-
tunneleihin levinnyt palo saataisiin hallintaan
ennen kuin tärkeät turvallisuustoiminnot vaa-
rantuvat, kun palon kehitys on nopeaa ja palo-
osastojen rajat eivät ole luotettavat tai niitä ei
ylipäätään ole olemassa.

2.3.2 Narora 1

2.3.2.1 Yleiskuvaus tapauksesta

Naroran laitoksella Intiassa sattui 31.3.1993 suu-
ri turpiinisalista alkanut tulipalo. [6>7] Narora on
kahden nettosähköteholtaan 202 MW:n CANDU-
tyyppisen luonnonuraania käyttävän raskasvesi-
jäähdytteisen reaktorin muodostama kaksoisyk-
sikkö. Ensimmäinen yksikkö otettiin tuotanto-
käyttöön vuonna 1991.

Palo syttyi klo 3.31 turpiinigeneraattorin siipi-
en vaurioitumisesta aiheutuneesta epätasapainos-
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ta syntyneestä vetyvuodosta ja sitä seuranneesta
räjähdyksestä. Palo levisi öljyjärjestelmiin ja kaa-
peleihin. Reaktori pikasuljettiin manuaalisesti
valvomosta käsin. Kahdeksan minuutin kuluttua
palon alusta menetettiin kaikki sähkönsyötöt,
myös dieselvannennetut. Palo levisi kaapeleita
pitkin valvomorakennukseen. Savua levisi valvo-
moon valvomorakennuksen laitetiloista ja ilmas-
toinnin välityksellä siinä määrin, että operaatto-
rit joutuivat poistumaan.

2.3.2.2 Turvallisuusmerkitys

Kaikkien sähkönsyöttöjen menettäminen johti re-
aktorin jälkijäähdytyksen ja automaattisten alas-
ajojärjestelmien toiminnan vaarantumiseen. Ali-
kriittisyys jouduttiin varmistamaan primääripii-
rin manuaalisella boorauksella. Varavalvomon-
kaan instrumentointi ei toiminut, jolloin kaikki
mittaukset jouduttiin tekemään kentällä. Tämä
oli suojarakennuksen sisällä mahdollista vasta yli
neljän tunnin päästä, kun säteilytaso oli kenttä-
mittauksin todettu normaaliksi. Viiden ja puolen
tunnin kuluttua tapahtumien alusta saatiin yksi
dieselgeneraattorisyöttö toimintaan, jolloin tur-
vallisuudelle tärkeitä järjestelmiä voitiin käyttää
suunnitellusti. Yksi alasajojäähdytyspumppu saa-
tiin käyttöön 17 tunnin kuluttua. Reaktorin jääh-
dytys toteutui ennen tätä luonnonkierrolla ja se-
kundääripiirin ulospuhalluksella. Höyrystimien
sekundääripuolta täytettiin palovesijärjestel-
mällä, mihin mahdollisuuteen on intialaisilla
ydinvoimalaitoksilla varauduttu.

2.3.2.3 Palontorjunta

Palohälytys tehtiin välittömästi, kun räjähdys oli
havaittu valvomossa. Turpiiniöljysäiliöiden hiili-
dioksidisuojausjärjestelmät toimivat suunnitellus-
ti mutta katkenneista öljyputkista suihkuava öljy
levitti paloa. Laitoshätätila julistettiin kahdeksan
minuutin kuluttua palon alusta. Paikalle saapu-
nut laitospalokunta aloitti generaattorin alapuo-
listen tilojen sammutuksen paloletkuilla kahdes-
sakymmenessä minuutissa. Dieselkäyttöiset palo-
vesipumput (2 kpl) toimivat aluksi suunnitellusti
n. 3 h 40 min ajan, jonka jälkeen molemmat pum-
put pysähtyivät. Toinen pumppu saatiin käynnis-
tettyä uudelleen n. 1 h 45 min kuluttua pysähty-
misestään. Suurimmat palopesäkkeet saatiin
sammutettua puolessatoista tunnissa ja palo oli
sammutettu kokonaan yhdeksässä tunnissa. Lai-
toshätätila julistettiin poistetuksi 19 tunnin ku-
luttua tapahtumien alusta.

2.3.2.4 Johtopäätöksiä

• Tässäkin tapauksessa reaktorionnettomuudel-
ta vältyttiin lähinnä hyvän onnen ja henkilö-
kunnan improvisaatiokyvyn johdosta.

• Puutteellinen kaapelierottelu johti ydinturval-
lisuuden vaarantumiseen, vaikka palo sattui
turpiinihallissa, jolla ei yleensä katsota olevan
ydinturvalli suusmerkitystä.

• Varavalvomosta ei ole hyötyä, jos sen instru-
mentointi ei ole toteutettu päävalvomosta riip-
pumattomasti.
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3 YDINVOIMALAITOSTEN
KAAPELIJARJESTELMIEN
EROTTELUPERIAATTEET

3.1 Yleistä

Ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevat viran-
omaisvaatimukset ovat muuttuneet riskejä koske-
van tiedon lisääntyessä. Turvallisuuden kannalta
tärkeiden järjestelmien redundanssien lukumää-
rälle ja riippumattomuudelle asetutut vaatimuk-
set ovat kiristyneet tämän kehityksen myötä. Tä-
män johdosta on eri aikakausina rakennetuilla
ydinvoimalaitoksilla noudatettu erilaisia periaat-
teita turvallisuuden kannalta tärkeiden redun-
danttisten järjestelmien ja niiden kaapelien erot-
telemiseksi toisistaan, jotta järjestelmien toimin-
ta olisi turvattua myös palotilanteissa.

3.2 Vaatimustasot

3.2.1 Ensimmäisen sukupolven laitokset

Vanhimmat maailmalla vielä käytössä olevat
ydinvoimalaitokset on suunniteltu tai rakennettu
1960-luvulla. Silloin ei ollut välttämättä olemas-
sakaan mitään normatiivisia viranomaisvaati-
muksia redundanttisten turvallisuusjärjestelmien
riippumattomuudelle ja komponenttien erottelul-
le toisistaan. Näin ollen eri redundanssien turval-
lisuudelle tärkeät kaapelit sijaitsevat useimmiten
samoissa paloteknisissä osastoissa, pahimmillaan
jopa samoilla kaapelireiteillä ja -hyllyillä ilman
mitään tunnistettavaa erottelua. Paloturvalli-
suussuunnitteluperiaatteet vastasivat tavallisia
teollisuuskohteita. Osa turvallisuusjärjestelmien
kaapelireiteistä voi kulkea prosessitiloissa sekä
myös turpiinisalissa.

Tällainen tilanne vallitsee mm. monilla
neuvostoliittolaista alkuperää olevilla laitoksilla,
esim. Sosnovyi Borissa olevan Leningradin ydin-
voimalaitoksen kahdella ensimmäisellä yksiköllä
ja WER-440/230 -tyyppisillä laitoksilla. Myös

esim. saksalaiset ensimmäisen sukupolven laitok-
set Brunsbiittel, Obrigheim ja Stade kuuluvat
tähän luokkaan. Erottelun puutteita on voitu jos-
sain määrin kompensoida parantamalla aktiivista
ja passiivista palontorjuntaa, varustamalla kaa-
pelitilat automaattisilla paloilmoitus- ja sammu-
tusjärjestelmillä sekä esim. käsittelemällä kaape-
lit palon leviämistä ja kaapeleiden vaurioitumista
hidastavalla palosuojamassalla.

Joillakin laitoksilla, esim. Leibstadtin laitok-
sella Sveitsissä, on jälkikäteen rakennettu alku-
peräisistä riippumattomat alasajojärjestelmät uu-
teen erilliseen rakennukseen. Tällaiset isot pa-
rannukset parantavat oleellisesti laitoksen alas-
ajon luotettavuutta myös palotilanteissa.

3.2.2 Toisen sukupolven laitokset

Valtaosa nykyisin käytössä olevista, 1970-luvun
loppupuolella tai 1980-luvun alkupuolella käyt-
töön otetuista laitoksista voidaan lukea toiseen
sukupolveen. Suunnittelussa oli asetettu turvalli-
suusjärjestelmien riippumattomuudelle ja palo-
tekniselle erottelulle eri maissa erilaisia viran-
omaisvaatimuksia. Kaikki turvallisuusjärjes-
telmät ja niiden kaapelit eivät ole yleensä aina-
kaan täydellisesti eroteltu eri palo-osastoihin.

Yhdysvalloissa oli 1970-luvulla voimassa kaa-
pelierottelua koskeva viranomaisvaatimus RG-
1.75 [8], jonka mukaan redundanttisten järjestel-
mien kaapelien tulee olla eroteltu toisistaan pys-
tysuunnassa vähintään viiden jalan (1524 mm)
etäisyydellä ja vaakasuunnassa vähintään kol-
men jalan (914 mm) etäisyydellä. Vuonna 1981
astui voimaan viranomaisvaatimus 10CFR50, Ap-
pendix R [9], joka koskee ennen vuoden 1979
alkua käyttöönotettuja ydinvoimalaitoksia. Sen
mukaan pitää redundanttisten turvallisuus-
järjestelmien riippumaton toiminta palotilantees-
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sa taata jollain seuraavista järjestelyistä:
• kolmen tunnin palonkestovaatimuksen täyttä-

vä rakenteellinen paloerottelu tai
• etäisyyserottelu vaakasuunnassa 20 jalan

(6,1 m) etäisyydellä ilman, että erotusvälillä on
palokuormaa sekä suojaus automaattisella pa-
loilmoitus-ja palonsammutusjärjestelmällä tai

• yhden tunnin palonkestovaatimuksen täyttävä
rakenteellinen paloerottelu sekä suojaus auto-
maattisella paloilmoitus- ja palonsammutus-
järjestelmällä.

Useimmilla yhdysvaltalaisilla laitoksilla turvalli-
suusjärjestelmät ovat kaksinkertaiset (2 x 100 %),
myös kolminkertaisesti redundanttisia laitoksia
on.

Suomalaisilla laitoksilla on sovellettu erilais-
ten kansainvälisten esikuvien mukaisia vaati-
muksia. Esimerkiksi TVO:n Olkiluodon voimalai-
toksella turvallisuusjärjestelmät on jaettu neljään
50 % osajärjestelmään, joista kahden kaapelit
ovat samassa tilassa eroteltuna pystysuunnassa
vähintään 1,5 metrin etäisyydellä ja vaakasuun-
nassa vähintään 1,0 metrin etäisyydellä, mikä
vastaa olennaisesti RG-1.75:n vaatimuksia.
TVO:n kaapelijärjestelmiä käsitellään tarkemmin
kappaleessa 3.3. Kuva 1 esittää TVO:n kaapelijär-
jestelmien rakenteellisen erottelun yleisperiaat-
teen.

Loviisan ydinvoimalaitoksella on turvallisuusjär-
jestelmät ja niiden kaapelit jaettu kahteen pää-
osin toisistaan rakenteellisesti paloeroteltuun re-
dundanssiin (2 x 100 %), joiden eräät komponentit
ovat kahdennettuja, mutta sijaitsevat usein kes-
kenään samoissa palo-osastoissa.

Osastoiva rakenne, luokka
vähintään A60
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3.2.3 Kolmannen sukupolven laitokset

Nykyisten suomalaisten ydinlaitosten palontor-
juntaa koskevien viranomaisvaatimusten, (Ohje
YVL 4.3 [10]) mukaan tulee kukin rinnakkainen
turvallisuusjärjestelmien osajärjestelmä sijoittaa
erilliseen, muita järjestelmiä sisältämättömään
palotekniseen osastoon, jonka osastointiluokka on
pääsääntöisesti vähintään A120. Yhteen palotek-
niseen osastoon rajoittuva palo katsotaan alkuta-
pahtumaksi, jos laitos tai sen osa joutuu palon
johdosta pois normaalista käyttötilanteesta. Täl-
löin on voimassa vaatimus, että turvallisuustoi-
minnot voidaan toteuttaa myös yksittäisvikaantu-
misen sattuessa, vaikka mikä tahansa turvalli-
suustoimintoihin vaikuttava laite olisi samanai-
kaisesti pois käytöstä korjauksen tai huollon
vuoksi.

Edellä esitettyjen vaatimusten toteutumiseksi
tulee turvallisuusjärjestelmien komponenttien ja
laitteiden olla vähintään kolminkertaisesti
(3 x 100 %) tai nelinkertaisesti (4 x 50 %) redun-
danttisia. Kuva 2 esittää vaatimusten mukaisen
rakenteellisen erottelun toteutusperiaatteen tur-
vallisuudelle tärkeiden kaapelitilojen osalta.

Tässä esitetyt vaatimukset koskevat uusia ra-
kennettavia laitoksia eikä niitä sovelleta sellaise-
naan ennen ohjeen julkaisemista (1987) rakennet-
tuihin ydinlaitoksiin. Vaatimukset ovat kansain-
välisestikin vertaillen hyvin tiukat eikä maail-
massa ole rakennettu yhtään laitosta, joka täysin

Osastoiva rakenne, luokka
vähintään A120
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Kuva 1. TVO:n rakenteellisen erottelun yleisperi- Kuva 2. Ohjeen YVL 4.3 vaatimusten mukainen
aate. kaapelitilojen toteutus.
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vastaisi näitä vaatimuksia; lähimpänä lienee Eng-
lannissa vuonna 1995 käyttöönotettu 1158 MW
tehoinen olennaisesti neliredundanttinen paine-
vesireaktorityyppinen laitos Sizewell B. Myös uu-
simpien saksalaisten vaatimusten (KTA 2101.1
[11]) mukaiset Konvoi-tyyppiset laitokset ovat ne-
liredundanttisia ja vastaavat pääsääntöisesti oh-
jeen YVL 4.3 vaatimuksia. Samaten voidaan lukea
kolmanteen sukupolveen uusimmat ruotsalaiset
laitokset, esim. Forsmark 3 ja Oskarshamn 3. Nii-
hin perustuva ABB:n laitoskonsepti on muokattu
ohjeen YVL 4.3 pohjalta mahdollisia Suomen tule-
via tarpeita varten.

3.3 TVO:lla sovelletut
kaapelijärjestelmien
suunnitteluperiaatteet

3.3.1 Yleisperiaatteet

Kuten muutkin TVO:n sähköjärjestelmät, on myös
kaapelijärjestelmät pääosin jaettu neljään redun-
danttiseen 50 %:n osajärjestelmään (sub A-D).
Kaapelitilat — kaapelitunnelit, -kuilut ja -huoneet
— on jaettu kahteen fyysisesti eroteltuun ja erilli-
sissä palo-osastoissa sijaitsevaan osaan lukuunot-
tamatta eräitä paikallisia poikkeuksia. [12] Mo-
lemmissa osissa on kahden redundanttisen osa-
järjestelmän kaapeleita. Suurin osa suojaraken-
nuksen ulkopuolisista kaapeleista on polyvinyyli-
kloridivaippaisia tai -eristeisiä (PVC). Pääosa kaa-
pelitilojen palokuormasta muodostuu voimakaa-
peleista.

Kaapelit on luokiteltu toimintojensa mukaises-
ti kaapeliluokkiin seuraavasti: Voimakaapelit
kuuluvat luokkaan 1 (jännitetaso yli 1000 V) ja
luokkaan 2 (jännitetaso 220-1000 V). Mittaus-,
ohjaus-, merkinanto- ja valvontakaapelit kuulu-
vat luokkiin 3-5. Niiden jännitetasot ovat 12-
250 V. Näihin kuuluvat myös esimerkiksi elektro-
niikkakaappien tehonsyötöt (12-60 V).

Kaapelitilat on varustettu ioni-ilmaisimin toi-
mivilla paloilmoitusjärjestelmillä sekä automaat-
tisilla vesisprinklausjärjestelmillä. Järjestelmät
ovat erillisiä ja toiminnaltaan toisistaan riippu-
mattomia. Sprinklerjärjestelmät ovat suljetuilla
suuttimilla varustettuja märkäjärjestelmiä, joissa
kukin sprinklersuutin laukeaa erikseen.
Sprinklersuuttimet ovat pääosin tavanomaista la-

siampullin särkymiseen perustuvaa tyyppiä. Nii-
den laukeamislämpötila on 68 9C ja arvioitu hita-
utta kuvaava luku RTI = 300 (ms)1'2. Eräissä koh-
teissa, erityisesti kaapelikuiluissa on käytetty
myös nopeatoimisia suuttimia, joiden laukeamis-
lämpötila on 68 QC ja RTI < 80 (ms)1/2. Suuttimet
on sijoitettu kaapelitunneleissa 100-200 mm etäi-
syydelle katosta tunnelin keskilinjalle 3,5 m vä-
lein. Sprinklerjärjestelmien (alajärjestelmä nro
8622, kaapelikanavien sprinklersuojaus) mitoitus-
vesivuon tiheys on n. 0,13 kg/m2s (8 mm/min). [13]
Lisäksi tärkeät kaapelitilat on varustettu ionisaa-
tioperiaatteella toimivilla Salvico-merkkisillä sa-
vuilmaisimilla, jotka sijaitsevat 12 m välein tilo-
jen katossa. Kukin huonetila muodostaa oman
vähintään luokkaa A60 olevan palo-osaston.

3.3.2 Kaapelien erotteluperiaatteet

3.3.2.1 Osajärjestelmien välinen erottelu

Samassa kaapelitilassa oleville eri osajärjestelmi-
en kaapeleille on määrätty minimietäisyydet toi-
sistaan palon leviämisen estämiseksi. Eri osajär-
jestelmien kaapeleiden etäisyyden toisistaan tu-
lee olla vaakasuunnassa vähintään 1,0 metriä ja
pystysuunnassa vähintään 1,5 metriä. Milloin
tämä ei ole mahdollista, kaapelit on erotettava
toisistaan palosuojalevyillä tai sijoitettava pelti-
kouruihin.

3.3.2.2 Kaapeliluokkien välinen erottelu

Kaapelikourussa tai -hyllyllä saa olla vain yhden
luokan kaapeleita. Kaapelinousuissa on alemman
luokan kaapelit asennettu ylemmän luokan kaa-
peleiden päälle. Samassa pystytasossa olevien
kaapelikourujen ja -hyllyjen välinen vähimmäi-
setäisyys on 300 mm, kaapelinousujen välinen vä-
himmäisetäisyys on 500 mm.

Luokkien 3-5 kaapelit on asennettu metalli-
siin kouruihin tai putkiin. Voimakaapelit (luokat
1 ja 2) ovat kaapelitunneleissa ja -käytävissä
niiden yläpuolella avoimilla kaapelihyllyillä tai -
tikkailla.

Kaapelitunnelit ovat toteutusperiaatteiltaan
keskenään samanlaisia. Tunneleiden korkeus on
yleensä 2...5 m ja leveys 2...2,5 m. Kuvissa 3 ja 4
havainnollistetaan esitettyjä erotteluperiaatteita
sekä automaattisia paloilmoitus- ja sammutusjär-
jestelyjä tyypillisessä TVO:n kaapelitunnelissa.
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luokkien 1 ja 2
voima-
kaapeleita

peltinen
paloeristelevy

luokkien 3-5
instrumentti-
ym. kaapeleita

A-tai B-sub

QQDQQQO

500 mm

Sprinkler-
suuttimen
etäisyys katosta
vaihtelee
(100- 200 mm)

kaapelihyllyjen (tai
-kourujen) etäisyys
toisistaan 300 mm,
kattoon 350 mm

2400 m <T,

Kuva 3. TVO:n tyypillisen kaapelitunnelin poikkileikkaus.

-6000 mm

Sprinklersuutin lomkammio-

savuilmaisin

Salvico

Kuva 4. TVO:n tyypillinen kaapelitunneli ylhäältä katsottuna.
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KAAPELIPALOTUTKIMUSTA KOSKEVA
KIRJALLISUUSKATSAUS

4.1 Kaapelipalojen syttymissyistä

Kaapelipalojen osuuksista länsimaisten ydinvoi-
malaitosten palotaajuudesta on saatavissa vain
vähän julkista tietoa. VTT:n palotekniikan labora-
torion tietojen [14] mukaan WANO:lle (World As-
sociation of Nuclear Operators) 1.1.1989-
30.9.1994 raportoiduista 45 ydinvoimalaitosten
palotapahtumasta 36 % liittyi sähköjärjestelmiin
(18 % korkeajännite AC, mukaanlukien ulkoinen
verkko; 14 % keskijännite (0,6-15 kV) AC; 4 % ma-
talajännite AC). Saksalaisten ydinvoimalaitosten
tulipaloista on saman lähteen mukaan ollut alle
kolmasosa sähköjärjestelmiin liittyviä.

Ivannikov ja Zernov [15] ovat tarkastelleet
kattavasti ydinvoimalaitosten kaapelipalojen syt-
tymisen teoriaa. Heidän esittämänsä tietojen mu-
kaan kaapelipalojen osuus kaikista paloista sekä
Neuvostoliitossa että länsimaissa on ollut luokkaa
10-30 %. Kaapelipalot alkavat jollain seuraavista
mekanismeista:
• kaapelin ylikuumeneminen ylikuormituksesta.

Tällöin kaapeli kuumenee koko matkaltaan,
kunnes se syttyy itsestään saavutettuaan riit-
tävän lämpötilan, joka on kaapelityypistä riip-
puen yleensä n. 300-400 qC. Eristeiden kuume-
neminen ja vaurioituminen voi myös johtaa
seuraavassa kohdassa kuvattujen oikosulkuvi-
kojen syntymiseen. Palon kehitys voi olla hy-
vinkin nopeaa. Toisaalta, mikäli ylikuormitus
on vähäistä, syttymistä voi edeltää hyvinkin
pitkä kytemisvaihe, jonka aikana voidaan jo
saada hälytys automaattisesta paloilmaisimes-
ta. Kaapeleiden syttyminen tällä mekanismilla
edellyttää kaapelin virheellistä mitoitusta val-
litseviin kuormituksiin nähden tai ylivirtasuo-
jien toimimattomuutta poikkeuksellisissa
kuormitustilanteissa. Tilannetta pahentaa, jos
luonnollinen lämmönsiirtyminen kuormitettu-

jen kaapeleiden pinnalta ympäristöön on hei-
kentynyt esimerkiksi pölyyntymisen vuoksi.
Tällöin kaapeleiden eristeen ominaisuudet
heikkenevät niiden lämmetessä ja voi syntyä
vuotovirtoja tai oikosulkuja, ks. seuraava koh-
ta.
kaapelin syttyminen eristeen vaurioitumisesta
aiheutuneen vuotovirran tai oiko- tai maasu-
lun takia. Tällöin kaapeli kuumenee vaurio-
kohdassa suuren virrantiheyden ja mahdolli-
sesti syntyvän valokaaren takia. Johtimista ja
mahdollisesti myös kaapelihyllyistä valokaari-
oikosulun yhteydessä roiskuva sula metalli,
erityisesti alumiini on omiaan levittämään pa-
loa. Palon kehittymisnopeus riippuu mm. valo-
kaaren kestoajasta ja tehosta sekä luonnolli-
sesti kaapelien materiaaleista. Valokaarioiko-
sulun syntyminen voi olla mahdollista ilman,
että virtapiirin ylivirtasuoja laukeaa. Kaapelin
syttymiseen riittävä vuotovirran yhteydessä
pistemäisesti vapautuva teho on ainoastaan
kymmenien wattien suuruusluokkaa, riippuen
kaapelien materiaaliominaisuuksista. [16]
Eriste voi vaurioitua esimerkiksi jyrkän mut-
kan tai terävän kulman vuoksi. Tämän ja edel-
lisen syttymämekanismin osuus kaapelipalois-
ta Neuvostoliiton energiaministeriön alaisissa
kohteissa v. 1980-1983 oli 60 %.
kaapelin syttyminen ulkoisesta lämpökuormi-
tuksesta johtuen. Kysymykseen voi tulla esi-
merkiksi hehkuvien kappaleiden putoaminen
kaapelihyllylle tulitöiden yhteydessä tai muun
alkupalon leviäminen kaapeleihin (ns. tran-
sientti sytytyslähde). Tämän syttymämekanis-
min osuus kaapelipaloista Neuvostoliiton ener-
giaministeriön alaisissa kohteissa v. 1980-1983
oli 28 %. Kaapelipalon syttyminen tällä meka-
nismilla suomalaisten ydinvoimalaitosten kaa-
pelitiloissa normaalin tehokäytön aikana ei ole

23



S T U K - Y T O - T R 141

kovin todennäköistä, koska suomalaisilla lai-
toksilla kiinnitetään voimassa olevan työlupa-
käytännön mukaisesti tulitöiden turvalliseen
suorittamiseen erityistä huomiota. Ylimääräis-
tä palokuormaa kaapelitiloissa ei myöskään
sallita.
kaapelin syttyminen kaapeliliitoksessa tai -jat-
koksessa syntyvän löysän liitoksen ylimeno-
vastuksen kuumentamana. Tällainen syttymä-
mekanismi ei ole suomalaisten ydinvoimalai-
tosten kaapelitiloissa todennäköinen, koska
kaapelijatkoksia ei yleensä käytetä, vaan kaa-
pelit on vedetty yhtäjaksoisina.

4.2 Kaapelipaloja koskevat
tutkimustulokset

4.2.1 Pienimittaiset palokokeet

Suomalaisten ydinvoimalaitosten kaapelitunne-
leissa käytetyille kaapelityypeille on tehty pienko-
keita kartiokalorimetrilla [17]. Kokeissa mitattiin
syttymisajat lämpövirtojen tiheyksillä 15...35
kW/m2 sekä lämmönvapautumisnopeudet. PVC-
kaapeleiden keskimääräiset lämmönvapautumis-
nopeudet olivat 200...400 kW/m2. Syttymisajat eri
lämpövirtojen tiheyksillä käyvät ilmi taulukosta I.

4.2.2 Täysimittaiset palokokeet

Kaapelitunnelien palotapahtumien arvioimiseksi
on tehty joitain täysimittaisia palokokeita, joissa
palokuorman määrä ja laatu sekä tilan mitat ovat
olleet mahdollisimman todenmukaiset. Kokeiden
instrumentoinnin kattavuus vaihtelee pelkistä
lämpötilamittauksista aina palotehon ja savun-
muodostuksen mittaukseen saakka. Seuraavissa
kappaleissa esitetään päähavaintoja eräistä ra-
portoiduista kokeista.

4.2.2.1 Rautaruukin kaapelitunnelikokeet [18]

Suomessa Rautaruukki Oy:n tehtailla v. 1975 teh-
dyllä kolmen kokeen sarjalla pyrittiin selvittä-
mään:
1. pystyykö normaali 57 9C lämpötilassa laukea-

villa suljetuilla suuttimilla varustettu
sprinklerjärjestelmä sammuttamaan palon
kaapelikanavassa, jossa on useita kaapelihyl-
lyjä päällekkäin siten, että ne estävät vesipisa-

Taulukko I. PVC-kaapelien syttymisajat eri läm-
pövirtojen tiheyksillä.
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.263

roiden siirtymistä suoraan palaviin kaapelei-
hin?

2. kuinka laajaksi palo leviää, ennen kuin
sprinklerjärjestelmä saa palon hallintaan?

3. kuinka monta sprinklersuutinta laukeaa?

Kokeet suoritettiin profiilipellistä rakennetussa
mitoiltaan 2 m x 2 m x 20 m kaapelitunnelissa,
jonka päädyissä olevilla ovilla säädettiin ilman
virtausnopeutta. Tunnelin sytytyspäässä oli tasa-
välein päällekkäin kuusi 600 mm leveää teräshyl-
lyä ja 800 mm leveän keskikäytävän toisella puo-
lella oli myös tasavälein päällekkäin viisi 600 mm
leveää alumiinihyllyä. Palokuormana hyllyillä oli
todellisia kaapelitunnelisovellutuksia vastaava
määrä pääosin PVC-eristeisiä kaapelinpätkiä. Sy-
tytyslähteenä oli 200 mm x 200 mm spriiastia,
jonka nestemäärä oli 0,7 1, nestepinnan alenemis-
nopeus n. 21 p / s , jota vastaa laskennallinen pa-
lamisnopeus 0,65 g/s ja paloteho n. 17 kW. Läh-
teen paikkaa vaihdeltiin kolmessa suoritetussa
kokeessa. Sprinklersuuttimet (NS 15) oli asennet-
tu normaaliin tapaan käytävän keskilinjalle lähel-
le kattoa 4 m välein. Taulukossa II esitetään koe-
järjestelyjen keskinäiset erot koesarjassa.

Kokeissa seurattiin ja rekisteröitiin palon ja
lämpötilojen kehitystä lämpötilapiirtureilla. Läm-
pötila-antureiden sijainnit vaihtelivat kokeiden
välillä, niitä oli sijoitettu eri korkeustasoille syty-
tyskohdan päälle sekä kaikissa kokeissa
sprinklersuuttimien läheisyyteen. Sprinklereiden
laukeaminen havaittiin niiden viereisten lämpöti-
la-anturien näyttämien jyrkästä laskusta. Kaape-
leiden vaurioiden laajuus todettiin kokeiden jäl-
keen.

Yhteisinä havaintoina kaikille kokeille voidaan
todeta seuraavat: Savu peitti näkyvyyden kaikis-
sa kokeissa 4...6 min kuluttua palon alkuhetkes-
tä. Jokaisessa kokeessa laukesi kaksi lähintä
sprinklersuutinta — lähes samanaikaisesti, jos ne
olivat samalla etäisyydellä sytytyskohdasta. Pa-
lon havaittiin levinneen ja kaapelien vaurioitu-
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Taulukko II. Koejärjestelyt Rautaruukin kaapelitunnelikoesarjassa.
\\

Sytytyslähteen paikka

Sytytyslähteen etäisyys käytävän
kattoon [m] (arvio)

Sytytyslähteen etäisyys käytävän
suunnassa lähimpään ja seuraavaan
sprinkler-suuttimeen [m]

Käytävän suuntaisen ilmanvirtauksen
nopeus kokeen aikana [m/s]

&QE1

Alimman
hyllyn alla

1,9

1,0; 3,0

0,2...0,3

KO£ä

Ylimmän
hyllyn alla

0,3

2,0; 2,0

0,1...0,3

KÖ£3 |

Alimman hyllyn alla, 4. hyllyllä
kaapelien alla metallilevy

1,9

2,0; 2,0

0...0,2

Taulukko III. Keskeisiä koetuloksia Rautaruukin kaapelitunnelikoesarjasta.

Sprinklerien laukeamishetki palon
alusta [s]

Ilman lämpötila sprinkler-suutinten
läheisyydessä laukeamishetkellä [°C]

Arvioitu palon sammutukseen
tarvittu sprinklausaika

KÖE1

214 (lähin)
366 (seuraava)

62 (lähin)
67 (seuraava)

n. 1 min

398
(molemmat)

62, 90 (molemmat
samalla etäisyydellä)

< 2 min

KOE 3

246
(molemmat)

60, 81 (molemmat
samalla etäisyydellä)

n. 10 min

neen kaikilla sytytyskohdan yläpuolisilla hyllyillä
kaikissa kokeissa O...l,32 m matkalla, mikä osoit-
taa, ettei yksinkertainen peltilevy neljännen kaa-
pelihyllyn alla kokeessa 3 kyennyt rajoittamaan
palon leviämistä. Vauriot ulottuivat odotetusti pi-
demmälle ilmavirtauksen suunnassa. Missään ko-
keessa ei havaittu palon levinneen sytytyskohdan
alapuolisille (koe 2) tai käytävän toisella puolella
oleville hyllyille. Käytävän toisella puolella olevi-
en hyllyjen kaapelit eivät myöskään vaurioitu-
neet.

Taulukko III esittää eräitä keskeisiä koetulok-
sia niiltä osin, kuin ne eroavat kokeiden välillä.
Näistä tuloksista voidaan päätellä, että kolman-
nessa kokeessa neljännen kaapelihyllyn päällä
ollut peltilevy, joka esti sammutusveden valumi-
sen kaapelien välistä alemmille hyllyille, hidasti
muttei estänyt kokonaan niiden sammutusta.
Sammutusmekanismi lienee ollut konvektiovir-
tauksen kuljettamien pienten vesipisaroiden ja
vesisumun aikaansaama jäähdytys.

4.2.2.2 Tsekkiläiset kokeet [19]

Tsekkoslovakiassa suoritettiin vuonna 1986 täysi-
mittainen palokoe ydinvoimalaitosta vastaavassa
kaapelitunnelissa, jonka mitat olivat 45 m x 3,3 m
x 3 m (p x 1 x k). Tavoitteena oli tarkastella palon
kehittymistä visuaalisesti ja lämpötila- ja kaasu-

pitoisuusmittauksin (CO, CO2, HC1), tutkia osit-
taisen palosulun kykyä estää palon leviäminen
sekä tutkia kaapelien pinnalle siveltyjen suoja-
massojen (Flammastik ja Dexaflamm) kykyä säi-
lyttää kaapelien toimintakykyä palossa ja hidas-
taa palon leviämistä. Tunnelissa oli palokuorma-
na PVC-eristeisiä voimakaapeleita kahdella 24 m
pitkällä hyllystöllä yhteensä 8500 kg, josta PVC:n
osuus oli 4700 kg. Hyllyjen välinen etäisyys toisis-
taan pystysuunnassa oli 0,2 m. Palo sytytettiin
etanolialtaan liekillä, jonka paloteho oli n. 500 kW,
jolloin altaan yläpuoliset kaapelit syttyivät 60 s
kuluessa.

Päätulokset:
• Palo levisi koko tunneliin. Leviämisnopeus

kaapelihyllyä pitkin oli palon ensimmäisten
viiden minuutin aikana 3,3...4,2 mm/s, 10 mi-
nuutin päästä 5 mm/s ja jatkoi tunnelin lämpö-
tilan noustessa edelleen kasvamistaan aina
arvoon 11,7 mm/s asti. Keskimääräinen leviä-
misnopeus koko paloajalle laskettuna oli
8 mm/s.

• Palo kehittyi täysimittaiseksi huonepaloksi 30
minuutissa, jolloin huoneen keskimääräinen
lämpötila samoin kuin seinien lämpötila ylitti
800 fiC.

• Näkyvyys tunnelissa menetettiin jo 3 min ku-
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luttua palon alusta. Myrkylliset palokaasut ja
hapen väheneminen tekevät paineilmahengi-
tyslaitteiden käytön operatiivisessa sammu-
tustyössä välttämättömäksi 5 min kuluessa pa-
lon alusta.

• Osittainen palosulku ei estänyt kaapelipalon
leviämistä. Tämä johtui ilmeisesti siitä, että
kaapeleiden johtimet lämmittivät PVC-eristei-
tä sulun toisella puolella siinä määrin, että
eristeistä vapautui syttymiseen riittävä määrä
höyrystynyttä materiaalia, joka syttyi sulun
palon puoleisista lieskoista.

• Palosuojamassat (Flammastik ja Dexaflamm)
eivät olennaisesti hidastaneet kaapeleiden
vaurioitumista eikä palon etenemistä suoja-
tuissa kaapeleissa, kun valtaosa kaapeleista
oli suojaamattomia ja suojattuihin kaapeleihin
kohdistunut palorasitus oli tällöin voimakas.

4.2.2.3 Saksalaiset kokeet

Saksalaisten ydinvoimalaitosten riskianalyysien
taustatiedoiksi on Braunschweigin teknillisessä
korkeakoulussa suoritettu GRS:n (Gesellschaft fur
Anlagen- und Reaktorsicherheit) toimeksiannosta
pienempimittaisia esikokeita sekä täysimittaisia
kokeita ydinvoimalaitoksen kaapelitunneleita
vastaavilla koejärjestelyillä. [20] Tunnelin mitat
olivat 6 m x 1,6 m x 2,2 m (p x 1 x k). Tunnelissa
oli kuusi päällekkäistä kaapelihyllyä täynnä PVC-
kaapeleita, kokonaismassaltaan 350 kg PVC:tä.
Tunnelin ilmanvaihto oli koneellinen. Kokeissa
mitattiin palotilan lämpötilojen lisäksi palokaasu-
jen koostumusta.

Päätulokset:
• Kaapelipalon kehitys riippuu voimakkaasti il-

man saannista ja kaapeleiden lämpötilasta.
Jos kaapelit on esilämmitetty 150...200 SC läm-
pötilaan ja ilman saanti on riittävää, ne voivat
yhtäkkiä syttyä koko pinnaltaan, vaikka tätä
ennen ei esiintyisi huomattavia paloilmiöitä
kuten savuntuottoa.

• Palon leviämisnopeudelle täysillä kaapelihyl-
lyillä saatiin kokeissa korkeampia arvoja kuin
kirjallisuudessa on esitetty. Kirjallisuusarvot
perustuvat yksittäisille tai ohuille kaapeliker-
roksille suoritettuihin kokeisiin, joissa kaape-
leiden keskinäinen lämmitysvaikutus jää vä-
häisemmäksi. Jopa ns. standardipalokäyrän
(ISO 834) ylittävä lämpötilan nousu ajan funk-
tiona on mahdollinen.

• Paikallisten palosuojamassausten tai -kankai-
den vaikutus on vähäinen. Mineraalivilla-
läpiviennit kestävät kaapelihyllyjen muodon-
muutosten aiheuttamia rasituksia paremmin
kuin muuratut, erityisesti kaapelinousujen ta-
pauksessa.

Käytöstä poistetun ns. HDR-laitoksen suojaraken-
nuksen sisällä on tehty laaja koesarja kattavasti
instrumentoituja täysimittaisia öljy- ja kaapelipa-
loja. Kokeet E42.1, E42.2 ja E42.41 olivat kaapeli-
palokokeita. Koetulokset on raportoitu kattavasti
Kernforschungszentrum Karlsruhen raportissa.
[21] Kaapelipalokoe E42.2 on pohjana palo-
simulointiohjelmien validointiin käytettävälle Eu-
roopan yhteisöjen komission standarditehtävälle.
Karwat raportoi mittaustulosten vertailua eri tut-
kimuslaitosten suorittamiin simulointeihin. [22]

Koesarjaa varten oli rakennettu kolme vaaka-
suuntaista kaapelihyllystöä, jotka sisälsivät PVC-
vaippaisia ja -eristeisiä voima- ja instrumentti-
kaapeleita sekä kolme pystynousua. PVC:n koko-
naismäärä oli n. 400 kg. Kahdessa ensimmäisessä
kokeessa (E42.1 ja E42.2) oli ne hyllyt ja nousut,
joiden ei ollut tarkoitus osallistua paloon, suojattu
25 mm vahvuisella Alsiflex-paloeristeellä. Kaape-
lit sytytettiin n. 2,5 kW tehoisella kaasupolttimel-
la 60 s paloajalla. Palotilan koneellista ilmanvaih-
toa vaihdeltiin kokeiden aikana, lisäksi pidettiin
huoneen ovea avoinna osan koeajasta. Kokeissa
mitattiin mm. lämpötiloja ja virtausnopeuksia
sekä kaasupitoisuuksia suojarakennuksen eri
huoneissa. Kokeessa E42.2 palon kehitys oli odot-
tamattoman rajua, sen sijaan kokeissa E42.1 ja
E42.41 palon kehitys oli rauhallisempaa ja ennal-
ta odotetun mukaista.

Tämän työn kannalta merkittäviä kokeen
E42.2 tuloksia ovat:
• Palamisnopeus ja paloteho kasvoivat räjähdys-

mäisesti, kun palohuoneen ovi avattiin 8 min
kuluttua kokeen alusta ja hapen saanti siten
parani. Palonopeus oven avaamiseen asti oli
melko vakio, keskimäärin n. 0,018 kg/s (vaihte-
luväli 0,01...0,02 kg/s), jota vastaava paloteho
on 220...310 kW riippuen PVC:n efektiivisestä
lämpöarvosta, joksi raportissa ilmoitetaan
12... 17 MJ/kg. Tällöin n. 4,7 m korkean huo-
neen yläosaan muodostuneen kuuman kaasu-
kerroksen lämpötila oli n. 400 aC ja paksuus n.
3 m. Ilmoitettu tuloilmavirtaus 0,39 m3/s mah-
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dollistaa n. 1400 kW palotehon olettaen, että
kaikki ilman happi käytetään palamiseen. Kos-
ka palo on ilmeisesti ollut happirajoitteinen
ainakin avattaessa palohuoneen ovi, voidaan
laskea, että jo ilman happipitoisuuden laske-
minen arvoon 16,5 % (normaali pitoisuus vä-
hennettynä todellisen palotehon vapautumisen
vaatimalla osuudella) rajoittaa kaapelipalon
kehittymistä.

• Palonkehitys muodostui hallitsemattomaksi
14 min kuluttua kokeen alusta (palamisnopeus
n. 0,18 kg/s, vastaava paloteho n. 2,2...3,1 MW,
huoneen yleislämpötila n. 900 SC), jolloin paloa
jouduttiin sammuttamaan kiinteällä vesisam-
mutusjärjestelmällä. Käytetty vesivuon tiheys
oli ajalla 14...38 min kokeen alusta 0,167
kg/m2s (10 mm/min), jonka jälkeen sitä kasva-
tettiin arvoon 0,278 kg/m2s (16,7 mm/min). Se,
että sammutusaika korkeahkolla vesivuolla oli
näinkin pitkä, osoittaa ettei pitkälle kehitty-
neen kaapelipalon sammuttaminen ole ongel-
matonta. Vesivuon tiheys oli suurempi kuin
TVO:n kaapeli tilojen sammutusjärjestelmien
mitoitusarvo, joka on 0,133 kg/m2s (8 mm/min).

• Myös Alsiflex-suojatut kaapelit syttyivät. Palo-
suojaus esti kaapeleiden sammumisen vesis-
ammutusjärjestelmän toimiessa.

• Vyöhykemalliohjelmat antoivat monimutkai-
sen ja vaikeasti määriteltäviä takaisinkytken-
töjä sisältävän suojarakennuksen sisäisen
palotapauksen simuloinnissa kvalitatiivisesti
oikeita tuloksia, joiden hyvyys riippui voimak-
kaasti lähtötietona annetun oletetun palotehon
todenmukaisuudesta, mikä oli ennalta arvatta-
vissa.

Tämän työn kannalta merkittäviä kokeiden E42.1
ja E42.41 tuloksia ovat:

• Palo ei levinnyt kokeessa E42.1 sytytetyn hyl-
lystön vieressä 1,71 m sivulla ja n. 1,9 m ylä-
puolella olevaan suojaamattomaan hyllystöön
eikä kokeessa E42.41 palavan hyllystön vieres-
sä 0,8 m etäisyydellä samalla korkeustasolla
oleviin suojaamattomiin kaapelihyllyihin, joi-
den kohdalla lämpötilat jäivät alle 180 2C.

• Palo oli kummassakin tapauksessa polttoaine-
rajoitteinen. Palohuoneen ovien avaaminen ei
vaikuttanut palon kehitykseen merkittävästi
kummassakaan kokeessa.

• Liekkirintaman etenemisnopeus kaapelihyllyä

pitkin oli kokeessa E42.1 n. 0,9 mm/s ja ko-
keessa E42.41 n. 1,2... 1,5 mm/s.

Voidaan havaita, että koe E42.2 ei eronnut järjes-
telyiltään kovinkaan merkittävästi muista sarjan
kokeista, mutta palon kehitys oli paljon muita ra-
jumpi. Suurin ero koejärjestelyissä oli, että syty-
tettävä hylly oli korkeammalla, n. 2 m korkeudel-
la n. 4,7 m korkean palohuoneen lattiasta, kun
muissa kokeissa sytytettiin alin hylly, jonka etäi-
syys lattiaan oli n. 0,5 m. Raju palonkehitys selit-
tynee sillä, että tässä kokeessa kuuma kaasuker-
ros oli ohuempi ja kuumempi kuin muissa ja esi-
lämmitti siihen joutuneet suojaamattomat kaape-
lit, jolloin palon leviäminen oli nopeampaa. Ko-
neellisen ilmanvaihdon tuloilma syötettiin aivan
huoneen alaosaan ja poistoilma-aukko oli n. 2 m
korkeudella. Siten voidaan arvioida, että ilmavir-
taus jäähdytti sytytyskohdan läheisiä kaapeleita
kokeissa E42.1 ja E42.41, muttei kokeessa E42.2,
mikä edelleen selittää kokeiden välisiä eroja pa-
lonkehityksessä.

4.2.3 Kaapeleiden toimintakyky palo-
olosuhteissa

Kaapeleiden toimintakyvyn menetys on monimut-
kainen ilmiö, joka riippuu mm. kaapeleiden mate-
riaaleista ja mitoista, sähköisestä ja mekaanisesti
kuormituksesta sekä luonnollisesti kaapeleihin
kohdistuvan lämpövirran suuruudesta ja vaiku-
tusajasta. Kun kaapeleita lämmitetään hitaasti,
eristemateriaali pehmenee ja viruu johdinten ym-
päriltä paikallisista jännityksistä riippuen. Nope-
an kuumentamisen kysymyksessä ollen on rapor-
toitu koetuloksia, joiden mukaan kaapelit ovat
voineet olla toimintakykyisiä vielä silloin, kun nii-
den ulkovaippa on ollut ilmiliekeissä. [23]

4.2.3.1 Vikaantumismekanismit ja seuraukset

Kaapeleiden vikaantumismekanismit palo-olosuh-
teissa voivat olla seuraavanlaisia [24]:
• kestävä suora oikosulku johdinten välillä tai

kaapelihyllyyn
• väliaikaiset suorat oikosulut johdinten välillä

tai kaapelihyllyyn
• korkeaimpedanssiset oikosulut ja vuotovirrat

kaapelien välillä tai kaapelihyllyyn
• johtimen katkeaminen
• sähkömagneettisen vuon aikaansaamat ilmiöt
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Kestävän kaapelihyllyyn kohdistuvan suoran oi-
kosulun tapauksessa sähköinen virtapiiri yleensä
katkeaa suojalaitteiden toimiessa suunnittelupe-
rusteittensa mukaisesti tai johdinten sulaessa
poikki. Jos jännitteellinen johdin menee jännit-
teettömän johtimen kanssa oikosulkuun, syntyy
ns. hot short eli tilanne, jossa jännitteellinen piiri
syöttää toista. Tämä voi aiheuttaa toimintavirhei-
tä, kuten esim. jonkin laitteen tai järjestelmän
tahattoman käynnistyksen tai käytön estävän lu-
kituksen tai mittausarvojen virheellisyyttä.

Väliaikaisten suorien oikosulkujen tapaukses-
sa virtapiirin katkeaminen riippuu oikosulun kes-
toajasta. Muutaman millisekunnin kestoinen suo-
ra oikosulkukaan ei välttämättä polta sulaketta
tai laukaise suoja-automaattia, mutta se voi hei-
kentää oikosulkukohdan johtimen tai eristeen
ominaisuuksia. Tilanne johtaa edelleen suoraan
oikosulkuun, piirin katkeamiseen tai vuotovir-
taan tässä tai muissa läheisissä virtapiireissä. Jos
väliaikaiset oikosulut toistuvat ja vuotovirtoja jo-
honkin toiseen virtapiiriin syntyy, voi toisen virta-
piirin ohjaaman toimilaitteen, esim. moottori-
venttiilin tila muuttua huomattavastikin vikati-
lanteen aikana.

Korkeaimpedanssiset oikosulut ja vuotovirrat
syntyvät kahdella pääasiallisella tavalla:

1. Palo vaurioittaa kaapelieristettä, jolloin syntyy
hiiltyneitä kohtia, jotka muodostavat virralle
kulkuteitä. Kun virta kulkee näissä hiiltymis-
sä, tapahtuu mikroskooppisella tasolla hiilen
ylikuumenemista, jolloin virran kulkutie kat-
keaa hiilieristeen höyrystyessä, mihin voi liit-
tyä kipinöintiä. Virran katkettua kyseinen koh-
ta jäähtyessään kiinteytyy ja supistuu. Tällöin
muodostuu taas virralle kulkutie ja sykli tois-
tuu, mikä johtaa virran kulkuteiden määrän
kasvuun. Hiiltyneiden korkeaenergisten kaa-
peleiden j oh timet voivat kuumeta vuotovirrois-
ta siten, että johtimista sulanutta ja höyrysty-
nyttä metallia kerääntyy hiiltyneille alueille.

2. Korkeaimpedanssinen oikosulku voi syntyä
myös väliaikaisten suorien oikosulkujen kaut-
ta, jolloin tapahtumien eteneminen on ensim-
mäisen suoran oikosulun jälkeen sama kuin
ensimmäisessä tapauksessa.

Johdin katkeaa, jos oikosulkukohdassa vapautuu
niin paljon energiaa, että sula johdinmetalli ja

hiiltynyt eriste puhaltuvat pois alueelta, jolloin
syntyy fyysinen katkos. Tällainen tilanne saa al-
kunsa yleensä eristeen vaurioituessa. Palotapa-
uksessa tällainen tilanne ei ole pitkäkestoinen,
koska palossa kerääntyy oikosulkukohtaan hiilty-
nyttä materiaalia, mikä johtaa johonkin edellisis-
tä vikaantumismekanismeista.

Kaikkien edellä mainittujen vikaantumisme-
kanismien yhteydessä syntyy sähkömagneettinen
vuo, joka voi saada aikaan induktiivisia jännite-
piikkejä läheisiin kaapeleihin. Jännitepiikit voi-
vat vaikuttaa pienitehoisten passiivisten, loogis-
ten tai integroitujen komponenttien toimintaan.

4.2.3.2 Vikaantumisrajat

Kaapeleiden vikaantumisrajoja tutkivissa kokeis-
sa sovelletaan erilaisia kriteereitä toimintakyvyn
menetykselle, joka ilmenee esimerkiksi johdinten
välisenä oikosulkuna, maavuotona tai johtimen
katkeamisena. Ilmiöitä voidaan seurata kokeen
aikana jatkuvasti suoritettavilla sähköisillä mit-
tauksilla tai tilanne voidaan todeta määrämittai-
sen kokeen päätyttyä. Käytettävissä olleissa läh-
teissä esitetään kaapeleiden vikaantumista kos-
kevia tuloksia seuraavissa tilanteissa:

1. Kaapeli asetetaan yhtäkkiä alttiiksi tunnetulle
lämpövirralle esimerkiksi liekissä tai uuniko-
keessa (konvektiivinen lämmönsiirto) tai tun-
netulle säteilylämpövirran tiheydelle. Kum-
massakin tapauksessa lämmönsiirtoilmiö kaa-
pelissa on sama ja on yhdentekevää, miten
energia toimitetaan kaapelin vaipalle. Tulokse-
na saadaan vaurioitumiseen johtanut altistus-
aika. Tilanteet ovat mallinnettavissa lasken-
nallisesti ottamalla huomioon kaapelin lämpö-
tunkeutumiskerroin.
• Sandian laboratoriossa Yhdysvalloissa on

tehty laajalti ydinvoimalaitoksia koskevaa
palotutkimusta ydinturvallisuusviranomai-
sen toimeksiannosta vuosina 1975-1987. [23]
Kolmijohtimiselle (poikkipinta 3,3 mm2)
PVC-vaippaiselle ja PE/PVC-eristeiselle kaa-
pelille suoritettiin uunikokeita sekä kuu-
mennettiin kaapeleita lämpösäteilijällä. Uu-
nikokeiden aikana tarkkailtiin johdinten vä-
lisiä oikosulkuja, lämpösäteilijäkokeessa
maavuotoja kaapelihyllyyn. Kuvassa 5 esite-
tään uunikokeissa havaitut vaurioitumisajat
ja lämpösäteilykokeissa niiden käänteisar-
vot. Uunikokeiden määrää ei ole lähteessä
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raportoitu, lämpösäteilykokeita tehtiin viisi
kappaletta. Lämpösäteilykokeiden kuvassa
on vertailun vuoksi esitetty myös kappalees-
sa 4.2.1 esitettyjen kotimaisten PVC-kaape-
lityyppien syttymisaikojen käänteisarvot
kartiokalorimetrikokeessa.

• Mikejevin [4] mukaan useimmat tavalliset
venäläiset kaapelityypit vaurioituvat IEC-
331-normin mukaisessa kokeessa 90...300
sekuntia kestävästä kontaktista liekkiin,
jonka lämpötila on 750 9C. Tällaisissa ko-
keissa liekistä kaapeliin kohdistuneen läm-
pövirran tiheyden voidaan arvioida olevan n.
40 kW/m2. [25]

• Meyerin et ai. [26] suorittamissa amerikka-
laisissa vastaavissa kokeissa, joissa liekin
lämpötila oli 982 gC, monijohtimisen PVC/
polyeteeni-instrumenttikaapelin vaurioitu-
misajat olivat 148. ..168 s.

2. Kaapeli on ympäristössä, jonka lämpötilaa nos-
tetaan niin hitaasti, että kaapeli on olennaises-
ti tasalämpöinen. Tällöin tuloksena saadaan
kriittinen lämpötila. Kriittinen lämpötila saa-
daan myös, jos tehdään esimerkiksi uunikoe-
sarja määräpituisella kestoajalla eri lämpöti-
loilla, jolloin tulokset voidaan arvioida kokeen
jälkeen.

• Suomalaisen kaapelivalmistajan edustajan
lausunnon [27] mukaan PVC-kaapelin "itse-
kantavuuslämpötilana" eli lämpötilana, jos-
sa pehmentynyt eriste juuri ja juuri kestää
kaapelin painon aiheuttaman kuormituksen,
voidaan pitää 150 SC.

• Viimeisimpien kotimaisten tutkimustulosten
[28] mukaan tyyppiä MMAO-A 2x1,0 ollut
PVC-instrumenttikaapeli säilyi toiminta-
kykyisenä hitaasti kuumennettaessa aina
196 SC lämpötilaan asti, jolloin johtimet me-
nivät keskenään oikosulkuun.

• Sandiassa tehtiin kolmijohtimiselle (poikki-
pinta 3,3 mm2) polyeteenieristeiselle ja
-vaippaiselle (PE) kaapelille uunikoesarja,
jossa normaalin hyllyasennuksen lisäksi si-
muloitiin erilaisia mekaanisia kuormitus-
tilanteita: 1) 909 mutkalle hyllyn reunan yli
taivutettu kaapeli, jonka päähän oli ripus-
tettu paino ja 2) kaapelikerroksen päälle
tasaisesti jaettu kuormitus. Kaapeleiden
jäähdyttyä uunista oton jälkeen tutkittiin,
olivatko johtimet poikki tai keskenään oiko-
sulussa. Mekaanisesti kuormitetut kaapelit
vaurioituivat 15O...17O8C lämpötiloissa, va-
paasti hyllyllä olleet kaapelit olivat sähköi-
sesti ehjiä, vaikkakin mekaanisesti vaurioi-
tuneita. Toisen koesarjan yhteydessä havait-
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Kuva 5. Sandian kokeiden tuloksia.
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tiin, että kokeen aikana sähköisesti vikautu-
neen kaapelin eriste voi jäähtyessään kor-
jaantua siten, että oikosulkua ei enää ole
kokeen jälkeen. Kokeiden perusteella arvioi-
tiin PE-kaapelin kriittiseksi lämpötilaksi
130 °-C.

• Saksalaisessa ydinvoimalaitoksen paloriski-
tutkimuksessa [20] pidetään kriittisenä ym-
päristön lämpötilana kaapeleille 200 SC.

3. Kaapeli on huoneessa, jossa on kehittyvä palo-
tilanne, jolloin huoneen lämpötila kasvaa ajan
funktiona. Tuloksena saadaan kaapelin vikaan-
tumiseen johtanut aika-lämpötilahistoria.
• Sandiassa tehtiin huonepalokoesaria kaape-

lijärjestelmien etäisyyserotteluperiaatteiden
arvioimiseksi. Kolmijohtimista (poikkipinta
3,3 mm2) PE-eristeistä ja -vaippaista kaape-
lia altistettiin kuuman kaasukerroksen vai-
kutuksille kahdessa kokeessa kuvaan 6 hah-
motelluilla aika-lämpötilariippuvuuksilla.
Kokeessa 1 havaittiin kaapeleiden vaurioi-
tuneen 245 s kuluttua palon alusta, kokees-
sa 2 vastaavasti 740 s kuluttua. Kokeessa 1
oli huonetila varustettu sprinklersuuttimilla
(ilman putkistoa) sammutusjärjestelmän toi-
minta-ajankohdan määrittämiseksi, joka oli
tässä kokeessa 114 s. Myöhemmissä kokeis-
sa arvioitiin samanlaisella kaapelilla ja sam-
mutushetkeen asti samanlaisella koekammi-
on aika-lämpötilahistorialla, ehtiikö sprink-
lerjärjestelmä laueta ajoissa ennen kaapelei-
den vaurioitumista. Sammutusvaikutuksia
kuvattiin ainoastaan lopettamalla koekam-
mion lämmittäminen järjestelmän laukea-
mishetkellä. Todettiin, että jäähtymisvai-
heessa ei kaapeleiden tila enää muuttunut.

Kaapelit säilyivät sähköisesti ehjinä, mutta
niiden vaipat ja eristeet olivat osin vaurioi-
tuneet, jolloin todellisessa palotilanteessa
sammutusvesi saattaisi aikaansaada oiko-
sulkuja.

Tässä kappaleessa esitettyjä koetuloksia arvioita-
essa on otettava huomioon, että vaikkakin osassa
kokeita tehtiin jatkuvia sähköisiä mittauksia kaa-
peleiden vikaantumisen arvioimiseksi, missään
kokeessa ei käytetty sähköisen kuormituksen
lämmittämiä kaapeleita, joiden vikaantumisen
voidaan olettaa tapahtuvan edellä esitetyissä ko-
keissa kuormittamattomia nopeammin.

4.2.4 Muita kaapelipaloja koskevia tietoja

Mikejevin [4] neuvostoliittolaista alkuperää olevia
ydinvoimalaitoksia koskevien tietojen mukaan pa-
lon leviämisnopeus vaakasuuntaisia metallisilla
tuilla lepääviä jännitteettömiä kaapeleita pitkin
on kaapelitunneleissa n. 1,7...5,0 mm/s ja "puoli-
kerroksissa" (= suurissa matalissa kaapelihuo-
neissa) n. 3,3...6,7 mm/s. Jos kaapelit ovat jännit-
teellisiä palon aikana eikä tilan ilmanvaihtoa ole
kytketty pois, voi palon leviämisnopeus olla jopa
20,0 mm/s. Valtaosa neuvostoliittolaisperäisissä
ydinvoimalaitoksissa käytetyistä kaapeleista on
vaipaltaan ja/tai eristeiltään PVC:tä, kuten myös
suomalaisissa ja monissa muissa länsimaisissa
laitoksissa. Eräille Leningradin (Sosnovyi Borin)
ydinvoimalaitoksella käytetyille neuvostovalmis-
teisille PVC-vaippaisille voima- ja instrumentti-
kaapeleille on tehty kohdassa 4.2.1 esitettyjä vas-
taavat kartiokalorimetrikokeet [29], jotka eivät
osoittaneet suuria eroja palo-ominaisuuksissa ver-
rattuna kotimaisiin kaapelityyppeihin.
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Kuva 6. Lämpötilat Sandian huonepalokokeissa.
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Sandian kokeissa [23] saatiin PVC/PE-kaapeli Todellisia kaapelitilapaloja arvioitaessa on syy-
toistettavalla tavalla sytytettyä tarkoitukseen ke- tä ottaa huomioon, että kun jo valmiiksi ympäris-
hitetyllä kojeella, joka simuloi löysässä kaapelilii- töään kuumemmat voimakaapelit kuumenevat
toksessa syntyvää ylimenovastusta. Laitekaapeis- palotilanteessa etäälläkin itse palopesäkkeestä,
sa olleiden kaapeleiden sytyttämiseksi itseään voi jännitteellisessä kaapelitilassa eristeiden vau-
ylläpitävään ja kehittyvään paloon tarvittava säh- noituessa syntyä oikosulkuja, joiden sytyttämät
köteho oli alle 200 W. sekundääripalot voivat johtaa odottamattoman

nopeaan palon leviämiseen ja kehitykseen.
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5 LASKENNALLISET
KAAPELI PALOTARKASTELUT

5.1 Palonkehitystarkastelut
"insinöörikaavoilla"

5.1.1 Yleisperiaatteet

Tässä osassa tarkastellaan yksinkertaisilla "insi-
nöörikaavoilla" alkupalon vaikutuksia syttymä-
kohdan ylä- ja alapuolisiin kaapelihyllyihin sekä
kaapelitunnelissa käytävän toisella puolella ole-
viin hyllyihin. TVO.lla sovellettuja erotteluperi-
aatteita arvioidaan sekä yksittäisten kaapelihyl-
lyjen tapauksessa että todellisuudessa vallitsevan
tilanteen mukaan, jolloin kaapelitiloissa on useita
hyllyjä päällekkäin hyllystöissä. Lisäksi arvioi-
daan palontorjuntajärjestelmien (savuilmaisimet,
sprinklersuuttimet) reagointiaikoja ns. katto-
suihkumallin avulla. Käytetyt menetelmät sovel-
tuvat sellaisen palotilanteen arviointiin, jossa pa-
lon teho on pieni huonetilan kokoon verrattuna,
jolloin ei tarvitse ottaa huomioon huonetilan vai-
kutuksia palon kehitykseen.

Syttymäkohdan yläpuolisilla hyllyillä olevat
kaapelit voivat vaurioitua palopatsaan ja liekkien
konvektiivisen ja säteilylämmönsiirron kuumen-
tamina. Käytävän toisella puolella olevat kaapelit
ovat alttiina säteilylämmönsiirrolle sekä mahdol-
lisesti kuumalle kattosuihkulle ja myöhemmin
katon alle syntyvälle kuumalle kaasukerrokselle.
Palon syttymissyitä on käsitelty kohdassa 4.1.
Palon oletetaan alkavan liekehtivänä. Palotehon
oletetaan kasvavan suhteessa paloajan neliöön eli
olevan muotoa Q = et2. Tarkastellaan palonkehi-
tysnopeuden c NFPA:n paloilmoitusnormien [30]
mukaisia vakiintuneita arvoja, joiden väliin todel-
lisen palonkehityksen voidaan olettaa sijoittuvan:

PVC-kaapelipalon keskimääräisenä tehontuot-
tona pinta-alayksikköä kohden käytetään kartio-
kalorimetrikokeiden (kappale 4.2.1) tulosten pe-
rusteella 200-400 kW/m2.

Jäljempänä olevissa kappaleissa tarkastellaan
kuvan 7 esittämiä ilmiöitä.

Taulukko IV. NFPA:n määritelmien
kiintuneet kasvutekijät.

KUVAUS

Erittäin nopea (Ultra fast)

Nopea (Fast)

Kohtalainen (Moderate)

Hidas (Slow)

mukaiset va-

187,5

46,9

11,7

2,93

5.1.2 Kaapeleiden vaurioitumiskriteerit

Kappaleessa 4.2.3 esitettiin lämpötiloja ja lämpö-
virran tiheyden arvoja, joiden vaikutuksen alaisi-
na kuormittamattomat kaapelit menettivät toi-
mintakykynsä koeolosuhteissa. Kasvavan palon
tilanteessa ei voida määrittää yksikäsitteisesti
huonelämpötilaa, jonka ylittyessä kaapelit menet-
tävät toimintakykynsä. Toimintakyvyn menetys
riippuu mm. kaapeleiden, materiaaleista ja mi-
toista, sähköisestä ja mekaanisesta kuormitukses-
ta sekä luonnollisesti lämpövirran suuruudesta ja
vaikutusajasta. Ongelman puhdasoppiseksi rat-
kaisemiseksi pitäisi kullekin palotilanteelle ja
kaapelityypille mallintaa monimutkainen ajasta
riippuva lämmönsiirtoprosessi, mikä ei tämän
työn puitteissa ole mahdollista.

Käytännössä voidaan lähteä siitä, että PVC-
kaapelit menettävät toimintakykynsä viimeis-
tään, kun niiden eristeet saavuttavat "itsekanta-
vuuslämpötilan", 150 fiC. Kuormitettujen voima-
kaapelien lämpötila voi normaalikäytössä olla vii-
sikinkymmentä astetta ympäristöään korkeampi,
jolloin vastaavasti pienempi ympäristön lämpöti-
lan nousu riittää kaapelimateriaalin vaurioitumi-
seen. Tällöin voidaan pahimmillaan jo noin sadan
asteen huonelämpötilassa saavuttaa voimakaape-
lin PVC-eristeen itsekantavuuslämpötila.

Tässä työssä arvioidaan kuumassa kattosuih-
kussa tai kaasukerroksessa olevien kuormitta-
mattomien kaapeleiden toimintakyvyn menetystä
vertaamalla lämpötilan kehitystä ajan funktiona
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kappaleessa 4.2.3 esitettyihin Sandian kokeiden
aika-lämpötilakäyriin ja niissä havaittuihin PE-
kaapeleiden toimintakyvyn menetysajankohtiin.
Tällä menettelyllä pyritään ottamaan huomioon
kaapeleiden lämpenemiseen liittyvää termistä hi-
tautta. Jos laskennalliset aika-lämpötilakäyrät
jäävät alle kokeissa havaittujen, voidaan ajatella,
että kaapeleiden toimintakyky säilyy. Paloaikaa
tarkastellaan sammutustoimenpiteiden alkami-
seen asti. Sammutustoimenpiteiden alettua ei ole-
teta kaapeleiden tilan enää muuttuvan. Polyetee-
nikaapelit vaurioituvat todennäköisesti fyysisiltä
mitoiltaan vastaavia PVC-kaapeleita herkemmin,
joten analyysi on näiltä osin konservatiivinen.

Kuormitettujen voimakaapeleiden vaurioitu-
mista tarkastellaan edellisen kappaleen mukai-
sella menettelyllä, kuitenkin käyttäen arviointi-

perusteena Sandian kokeiden aika-lämpötilakäy-
riä vähennettynä viidelläkymmenellä asteella.

Eräissä palotarkasteluissa tulossuure on läm-
pövirran tiheys. Tällöin vertailukohtana toiminta-
kykyä arvioitaessa pidetään kappaleessa 4.2.3 esi-
tettyjä tuloksia toimintakyvyn menetysajoista eri
lämpövirran tiheyden arvoilla.

5.1.3 Todennäköinen palonkehitysnopeus

Jos oletetaan palon lähtevän pistemäisestä syty-
tyslähteestä liikkeelle ja leviävän sädettään r va-
kionopeudella kasvattavana ympyränä palon al-
kuvaiheessa aina kaapelihyllyn reunaan asti ku-
vassa 8 esitetyllä tavalla, on palotehon kehitys
neliöllistä ajan funktiona.

Tällöin voidaan laskennallisesti rinnastaa ko-

5.1.4 Kaapelien
vahingoittuminen
palopatsaassa

5.1.5
Säteilylämmön
vaikutukset
käytävän toisella
puolella oleviin
hyllyihin

5.1.6
Kattosuihku-
virtaus,
vaikutukset
sprinklereihin ja
kaapeleihin

Kuva 7. Insinöörikaavoilla tarkasteltavat ilmiöt.
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- ' * JR * • »

•• Sj

liekkirintama etenee
vakionopeudella v säteittäin
syttymäkohdasta kohti hyllyn

\ reunaa

Kuva 8. Liekkirintaman eteneminen kaapelihyllyllä.
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keissa havaittu Hekkirintaman säteen etenemis-
nopeus i> neliöllisen palon kasvuvakioon c seuraa-
vasti:

Q(t) = et2 = q'Ait) = q"nr{t? = q"n{vtf ( 1)

Q(t) on paloteho hetkellä t [W],

q" on keskimääräinen paloteho pinta-alaa
kohden [W/m2].

Kuva 9 esittää, miten neliöllinen kasvutekijä c
riippuu liekkirintaman etenemisnopeudesta v eri
pinta-alakohtaisilla kaapeleiden palotehoilla. Ku-
vassa 9 on myös esitetty kappaleessa 5.1.1 kuva-
tut NFPA:n määritelmien mukaiset vakiintuneet
kasvutekijät: hidas, kohtalainen, nopea ja erittäin
nopea. Voidaan havaita, että parhaiten tutkimuk-
sissa havaittua palonleviämisnopeutta palon al-
kuvaiheessa 3,3 ... 4,2 mm/s vastaa NFPA:n mää-
ritelmien mukainen kohtalainen palonkehitys
(c = 11,7 W/s2). Myöhemmissä vaiheissa palon ke-
hittyminen nopeutuu, kun palo leviää syttymä-
kohdan yläpuolisille hyllyille. Tällöin on perustel-
lumpaa käyttää tarkasteluissa nopean palonkehi-
tyksen kasvuvakiota (c = 46,9 W/s2). Jos palo edel-
leen kasvaa vapaasti leviten yhä useammalle hyl-
lylle, on erittäin nopean palonkehityksen kasvu-
vakion (c - 187,4 W/s2) käyttö perusteltua. Jos
palo alkaa kaapelin ylikuumennuttua koko mat-
kaltaan, voidaan palonkehityksen olettaa olevan

ainakin luokkaa nopea, minkä lisäksi tulee laskel-
missa asettaa paloteho palon alkuhetkellä vastaa-
maan kaapelin pinta-alaa vastaavaa tehontuottoa.

Edellä olevan perusteella käytetään edempänä
esitettävien palotilanteen alkuvaihetta koskevien
tarkastelujen lähtökohtana hidasta (c = 2,93
W/s2), kohtalaista (c = 11,7 W/s2) ja nopeaa
(c = 46,9 W/s2) kasvutekijää.

5.1.4 Kaapelien vahingoittuminen
palopatsaassa

Kappaleessa 4.2.2.1 esitettyjen Rautaruukin palo-
kokeiden tulosten perusteella on oletettavaa, että
todellisessa palotilanteessa kaikki syttymiskoh-
dan yläpuoliset kaapelit ehtivät vahingoittua en-
nen kuin sammutusjärjestelmät laukeavat. Vau-
riolaajuutta ja vaurioitumisajankohtaa voidaan
arvioida teoreettisesti laskemalla palopatsaan
lämpötila eri korkeuksilla palon lähteestä. Koska
liekehtivä kaapelipalo tuottaa paljon nokista sa-
vua, jonka emissiivisyys ja sen kanssa yhtä suuri
absorptiivisuus ovat korkeat, eivät palopatsaassa
liekkien yläpuolella olevat kaapelit juurikaan
"näe" suoranaista liekkien lämpösäteilyä, vaan
sen sijaan niihin kohdistuu kuumien palokaasu-
jen säteily. Seuraava palopatsaan lämpötiloja kos-
keva tarkastelu perustuu Heskestadin [31] esittä-

200

Laskettu kasvutekijä eri leviämisnopeuksiiia ja kaapelien
keskimääräisellä palotehoilla

200kW/m2

300kW/m2

400kW/m2

Hidas

Kohtalainen

Nopea

Erittäin nopea

5 10 15 20

Liekkirintaman etenemisnopeus (mm/s)

25

Kuva 9. Kasvutekijän ja liekkirintaman etenemisnopeuden keskinäinen suhde.
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Taulukko V. Palotehot, joilla liekin korkeus on 0,3 m.

pinta-ata

200

300

400

Ps?ot«ho [kW!

8,15

5,55

4,60

0,228

0,154

0,121

53

44

40

26

22

20

13

11

10

miin palopatsaskaavoihin. Palokaasujen aiheutta-
maa lämpösäteilyä arvioidaan palopatsaan korke-
uden ja keskimääräisen lämpötilan perusteella.

Palopatsaan keskilinjan lämpötilaero AT0 ym-
päristöön nähden korkeudella z on:

AT0=910 (2)

ympäristön lämpötila [K],
cp on ympäröivän ilman ominaislämpökapasiteetti

[J/kgK],
p^on ympäröivän ilman tiheys [kg/m3],

Qc on palotehon konvektiivinen osa [W], kaapeli-

palojen tapauksessa n. 50% kokonaispalo-

tehosta [32] sekä
z0 on virtuaalisen pistelähteen korkeusasema

todellisen palolähteen yläpuolella [m].

Palopatsaan leveys bAT korkeudella z, joksi määri-
tellään säde, jolla patsaan lämpötila on puolet kes-
kilinjan lämpötilasta To, on:

-(z-z0) (3)

Virtuaalilähteen korkeus z0 todellisen palon ylä-
puolella on:

20=-l,02Z>+l,315Q2/5

D on palavan (ympyrän muotoisen) alueen
halkaisija [m] ja

Q on paloteho [W].

(4)

Jos z0 on negatiivinen, on virtuaalinen lähde to-
dellisen alapuolella.

Liekin korkeus l metreinä voidaan laskea seu-
raavalla kaavalla:

/ = 3,65Q2/5 - 1,022? (5)

Soveltamalla näitä yhtälöitä voidaan laskea läm-
pötiloja kiinnostavissa kohdissa palavan kaapeli-
hyllyn yläpuolella pyöreille palolähteille aina le-
veyteen 0,5 m asti, joka on hyllyn leveys ja siten
suurin ala hyllyllä, johon tätä kaavaa on miele-
kästä soveltaa. Tarkasteltavat kohdat ovat ylä-
puolinen hylly 0,3 m palavan hyllyn yläpuolella ja
toisaalta pystysuuntaisen erotteluperiaatteen mu-
kaisesti 1,5 m korkeudella oleva hylly.

Taulukko V esittää yhtälöstä (5) tehontuottota-
soilla 200, 300 ja 400 kW/m2 lasketut palotehot,
joilla liekin korkeus on 0,3 m. Laskennallinen
palopatsaan lämpötila liekin kärjessä eli 0,3 m
korkeudella on 385 K ympäristön lämpötilaa kor-
keampi. On selvää, että palopatsaan lämpötilojen
laskeminen kaavalla (2) on mielekästä ainoastaan
liekin yläpuolisissa kohdissa. Koska liekit saavut-
tavat 0,3 m ylemmän kaapelihyllyn nopeasti —
ennen palontorjuntajärjestelmien todennäköistä
reagointiaikaa — ei palopatsaan lämpötilan ja sen
aikaansaaman lämpösäteilyn yksityiskohtaisempi
tarkastelu 0,3 m korkeudella ole tarpeen.

Kuva 10 esittää liekin korkeuden kehittymistä
palavan alueen halkaisijan funktiona eri pinta-
alakohtaisilla tehontuotoilla.

Liekkien korkeus kaapelien eri palotehon tuottotasoilla
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

-200 k VV/m 2

-300 k VV/m 2

-400kW/m2

0,1 0,2 0,3 0,4

Palavan alueen halkaisija (m)

0,5 0,6

Kuva 10. Liekkien korkeus palavan alueen halkaisijan funktiona.
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Kuva 11 esittää palopatsaan keskilinjan läm-
pötilaeron ympäröivään ilmaan nähden (AT) ke-
hittymistä 1,5 m korkeudella palavan alueen hal-
kaisijan funktiona eri pinta-alakohtaisilla tehon-
tuotoilla.

Palopatsaan aikaansaaman 1,5 m yläpuolisiin
kaapeleihin kohdistuvan lämpösäteilyn voimak-
kuutta on arvioitu olettamalla patsaan keski-
määräisen lämpötilan olevan liekkien yläpuolisen
osan ja kaapelien puolessa välissä olevan kohdan
lämpötila palopatsaan keskilinjalla. Kuva 12 esit-
tää tarkasteltavaa tilannetta.

Säteilylämpövirran tiheys lasketaan seuraavasti:

# = 0 7 ^ ( 1 - e " " ) (6)

CT on Stefanin-Boltzmannin vakio,
5,67-10-8 Wm-2K^

TV2 on liekkien yläpuolisen osan ja kaapelien
puolessa välissä olevan palopatsaan kohdan
lämpötila [K]

K on palopatsaan kaasujen efektiivinen emissio-
kerroin, joksi oletetaan polystyreenin kerroin
1,2 m 1

L on palopatsaan korkeus, konservatiivisesti
käytetään 1,5 m.

Lämpötilaero 1,5 m korkeudella eri palotehon tuottotasoilla

O

Ofe

-200 kW/m2

-300kW/m2

-400 kW/m2

0,2 0,3

Palavan alueen halkaisija (m)

0,4 0,5

Kuva 11. Lämpötilaero ympäristöön nähden palopatsaan keskilinjalla.

ooooooooo

L = 1 , 5 m

Kohta, jonka
lämpötilan Tm

mukaan
arvioidaan
palopatsaan
lämpösäteilyä
ylempään
kaapelihyllyyn

Liekkien
korkeus = /

Kuva 12. Palopatsaan lämpösäteilytarkastelujen asetelma.
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Kaapeleihin kohdistuva kokonaislämpövirran ti-
heys saadaan, kun lasketaan yhteen palopatsaan
konvektiivisen ja säteilylämmönsiirron vaikutuk-
set yhteen seuraavasti:

q'; (7)

h on konvektiivinen lämmönsiirtokerroin, joksi
oletetaan konservatiivisesti 25 W/m2K

AT0 on lämpötilaero yhtälön (2) mukaisesti
q" on lämpösäteily yhtälön (6) mukaisesti

Kuva 13 esittää yhtälön (7) mukaiset 1,5 m ylä-
puolisiin kaapeleihin palon alkuvaiheissa kohdis-
tuvat kokonaislämpövirran tiheydet:

Palopatsastarkastelujen tuloksista nähdään,
että liekit saavuttavat 0,3 m yläpuolella olevan
hyllyn jo aivan palon alkuvaiheessa. Kaapeleiden
vaurioitumisajankohta riippuu niiden ominai-
suuksista, tavalliset kaapelit vaurioituvat
1,5...5 min kestävästä liekkikontaktista. 1,5 m
erotteluperiaate korkeussuunnassa ei ole riittävä
ilman muita palontorjuntatoimenpiteitä: Jo yksit-
täisen hyllyn palaessa vapaasti saavutetaan 1,5 m
korkeudella lämpötiloja ja lämpövirran tiheyden
arvoja, jotka ovat samaa luokkaa vauriorajojen
kanssa, jolloin esimerkiksi kymmeniä asteita ym-
päristöään lämpimämpien kuormitettujen voima-
kaapelien vikaantumista ei voida sulkea pois. Pa-
lon leviäminen ylöspäin 1,5 m korkeudella pala-
vasta hyllystä olevalle kaapelihyllylle ei kuiten-
kaan ole todennäköistä. Palo voi lisäksi myös
levitä ylemmältä hyllyltä alaspäin esimerkiksi su-
laneen, pisaroina pudonneen palavan eristemate-
riaalin välityksellä. Hiiltyen palavien PVC-kaape-
lien tapauksessa tämä ei kuitenkaan ole kovin
todennäköistä.

5.1.5 Säteilylämmön vaikutukset käytävän
toisella puolella oleviin hyllyihin

Tarkastellaan käytävän toisella puolella oleviin
hyllyihin kohdistuvan säteilylämpövirran vaiku-
tuksia kahdella eri lähestymistavalla:

1. Babrauskas [33] on tutkinut palon leviämistä
säteilylämmön vaikutuksesta palon läheisyy-
dessä oleviin viereisiin kohteisiin. Babrauskas
antaa seuraavan empiirisen korrelaation vä-
himmäisteholle etäisyydellä R (m) palavasta
kohteesta olevan kappaleen sytyttämiseksi, jos
kriittinen lämpövirran tiheys on 10 kW/m2

(esim. verhot, paperi) ja viereinen kohde on
niin lähellä, ettei paloa voida pitää siihen näh-
den pistelähteenä, R < 1,22 m.

Qig=37,0 13,5R[kW] (8)

Kriittiselle lämpövirran tiheydelle 20 kW/m2

(esim. pehmustetut huonekalut) vastaava korre-
laatio on:

(9)

Soveltaen näitä korrelaatioita TVO:n kaapeleiden
yhden metrin etäisyyserotteluun sivusuunnassa
saadaan seuraavat tulokset:

Todetaan, että taulukossa VI esitettyjen palo-
tehojen saavuttaminen edellyttää niin laajaa pa-
lavaa pinta-alaa, että palon on täytynyt levitä
syttymähyllyn yläpuolisiinkin kaapeleihin. Bab-
rauskaksen esittämät korrelaatiot koskevat yhtä
yhtenäistä palonlähdettä, joten saatujen arvojen
sovellettavuus kaapelihyllystön tapaukseen ei ole
yksiselitteistä.

Lämpövirran tiheys 1,5 m korkeudella eri palotehon tuottotasoilla

o 2000
> 1000

-m— 200kW/m2

—&— 300kW/m2

—X—400 kW/m2

0,1 0,2 0,3 0,4

Palavan alueen halkaisija (m)

0,5

Kuva 13. 1,5 m yläpuolisiin kaapeleihin kohdistuva kokonaislämpövirran tiheys.
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Taulukko

tiheys

10

20

VL Babrauskaksen korrelaation mukaiset

500

1686

380*
1,67

5,62

kehU

tulokset.

413

759

207

380

103

190

Taulukko VII. Pistelähdeoletuksen mukaiset tulokset.

10

20

251

503

30Q kW/m* |m*|

0,84

1,67

293

414

147

207

73

104

2. Sovelletaan Drysdalen [34] (viitteen kappa-
leessa 4.4.1) esittämää menetelmää etäisyydel-
lä R liekistä olevaan pisteeseen kohdistuvan
lämpövirran tiheyden arvioimiseksi (pisteläh-
deoletus):

*-\
(10)

T] on lämpösäteilyn osuus palotehosta, PVC-
kaapeleilla n. 50% [32]

Q on paloteho.

Tämä yhtälö antaa konservatiivisen arvion lähel-
lä palavaa aluetta. Käyttäen yhtälöä (10) tarkas-
tellaan 1 m päässä oleviin hyllyihin kohdistuvaa
kriittistä lämpösäteilyä vastaavia palotehoja.

Todetaan, että taulukossa VII esitettyjen palo-
tehojen saavuttaminen edellyttää niin laajaa pa-
lavaa pinta-alaa, että palon on täytynyt levitä

syttymähyllyn yläpuolisiinkin kaapeleihin. Palon
alkuvaiheessa käytävän toisen puolen kaapelei-
hin kohdistuvan lämpövirran tiheys palavan alu-
een funktiona esitetään kuvassa 14.

Yhden hyllyn palossa on 1 m sivusuuntainen
etäisyyserottelu riittävä estämään viereisen hyl-
lystön kaapelien vaurioitumisen.

Kokonaisuutena voidaan tämän kappaleen
5.1.5 tulosten perusteella arvioida, että 1 m sivu-
suuntainen erotteluperiaate ei ole ilman muita
palontorjuntatoimenpiteitä riittävä, koska vierei-
seen hyllystöön voi kohdistua kaapeleiden vauri-
oitumiseen riittävä lämpövirta toisen hyllystön
palaessa. Tähän tarvitaan kuitenkin — varsinkin
jos otetaan huomioon kaapeleiden terminen hi-
taus — niin suuri paloteho, että viereisen hyllys-
tön kaapelit vaurioituisivat todennäköisesti muu-
toinkin huonetilan yläosaan syntyvän kuuman
kaasukerroksen vaikutuksesta.

c <
5 E

il
E

3

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Käytävän toisen puolen hyllyihin kohdistuvan lämpövirran tiheys eri
palotehon tuottotasoilla

—m— 200kW/m2

-T4—300 kWIm2

—•X—400kW/m2

0,1 0,2 0,3

Palavan alueen halkaisija (m)

0,4 0,5

Kuva 14. Käytävän toiselle puolelle kohdistuvan lämpövirran tiheys palon alkuvaiheessa.
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5.1.6 Kattosuihkuvirtaus, vaikutukset
sprinklereihin ja kaapeleihin

5.1.6.1 Yleistä

Palon alkuvaiheessa syntyy palotilan katon alle
säteittäisesti palopatsaan yläpuolella symmetri-
nen kattosuihku, jonka lämpötila ja nopeus ajan
funktiona voidaan laskea olettaen katto äärettö-
män laajaksi. Näiden arvojen perusteella voidaan
määrittää paloilmaisinten ja sprinklersuutinten
laukeamishetket. Todellisissa huonetilapaloissa
syntyvä kuuma kaasukerros nopeuttaa lämmön
siirtymistä palontorjuntajärjestelmien kompo-
nentteihin ja näin ollen aikaistaa hälytyksen
saantia teoreettisiin laskelmiin verrattuna. [35]
Kaapelitunnelissa, jonka pituus on moninkertai-
nen leveyteen nähden, ei ainakaan palon alkuvai-
heessa synny yhtenäistä kuumaa kerrosta katon
alle. Lisäksi syttymän yläpuolisten kaapelihylly-
jen häiritsevää vaikutusta ideaaliseen palopatsaa-
seen ei tunneta, mutta niiden voidaan olettaa se-
koittavan patsaan virtausta ja siten lisäävän ym-
päröivän viileän ilman sekoittumista palopatsaa-
seen, mikä hidastaa palohälytyksen saantia. Näin
ollen ei ole perusteltua tarkastella huonetilan vai-
kutuksia kattosuihkuun, vaan laskelmien lähtö-
kohtana pidetään tässä työssä ääretöntä kattoa.

5.1.6.2 Matemaattiset tarkastelut

Heskestad ja Delichatsios ovat esittäneet seuraa-
van korrelaation kattosuihkun maksimilämpöti-
lan T laskemiseksi eri pisteissä, kun paloteho on
vakio: [36]

f
T(r,H,Q) = 275- 0,188 + 0,313—

m

Q2/3/T2/3/T5/3 + To

(11)

Saman lähteen mukaan voidaan vastaavasti ct2-
palon kattosuihkun lämpötila T ja nopeus U eri
pisteissä ajan funktiona laskea seuraavilla korre-
laatioilla:

T(r,H,c,t) = 17,93A4/3c2/5ir3/5 + To

H

(12)

(13)

missä A =
1,945c UbH^'5t - 0.954(1+—)

H

0,188 + 0,313
H

Edellä esitetyissä kaavoissa (11)—(13):

Q on paloteho [W]

To on ympäristön lämpötila [K]
r on etäisyys palopatsaan keskiakselilta [m]
H on korkeus pistelähteestä [m]
c on ct2-palon kasvukerroin [W/s2]
t on paloaika [s]

Kaava (12) pätee, kun 0 < r/H < 8 ja kaava (13)
kun 0,4 < r/H < 8. Kattosuihkun paksuus on n.
10 % palolähteen ja katon välisestä etäisyydestä.

Kun ei oteta huomioon lämmön johtumista
lämpöilmaisimen tuntoelementistä ilmaisimen
runkoon eikä muitakaan lämpöhäviöitä, vaan ai-
noastaan elementin lämpökapasiteetti, ilmaisi-
men dynamiikkaa voidaan kuvata seuraavalla en-
simmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöllä:
dT

:(T-Te) (14)dt RTI g

Te on tuntoelimen lämpötila [K],
Tg on kaasuvirtauksen lämpötila [K],
u on kaasuvirtauksen nopeus [m/s] ja
RTI on kokeellisesti kullekin ilmaisintyypille
määriteltävä hitautta kuvaava luku [m^s172]

Näiden kaavojen pohjalta on Beyler esittänyt ana-
lyyttisen ratkaisun lämpöilmaisinten toiminta-
ajankohdan laskemiseksi ct2-palossa. Ratkaisu on
kuitenkin liian monimutkainen tässä esitettäväk-
si. Se on esitetty kokonaisuudessaan mm. SFPE:n
käsikirjassa [37].

5.1.6.3 Paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmien
toiminnan arviointi

Lämpöilmaisimien ja sprinklersuutinten toimin-
taa voidaan arvioida edellisessä kappaleessa esi-
tettyjen mallien pohjalta. Tässä kappaleessa esi-
tetään TVO:lla käytetyille tavallisille (RTI =
300 ra.msw) ja nopeatoimisille (RTI = 80 m ^ s ^ )
sprinklersuuttimille, joiden laukeamislämpötila
on 68 fiC, lasketut suutinten laukeamiseen vaadit-
tavat minimipalotehot sekä toiminta-ajat aiemmin
tarkastelluilla tyyppipaloilla. Myös savu-
ilmaisinten toiminta-ajat arvioidaan, vaikka niillä
ei ole riskianalyysin kannalta merkitystä, koska
sprinklerjärjestelmä toimii itsenäisesti eikä ope-
ratiivisia sammutustoimenpiteitä oteta riskiana-
lyysissa huomioon.

Laskuissa on oletettu palon alkavan liekehti-
vänä kaapelihyllyllä sivusuunnassa keskikohdal-
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la, jolloin etäisyys tunnelin keskilinjalle on
0,95 m. Tunnelin lämpötilan oletetaan olevan
20 8C. Laskuissa tarkastellaan tilannetta, jossa
palon lähde on joko jollain neljästä ylimmästä
voimakaapeleita sisältävästä kaapelihyllystä
(etäisyys katosta 0,35; 0,65; 0,95 tai 1,25 m) tai
lattian tasolla (etäisyys katosta 2,5 m). Tällöin voi
kattosuihku olla pienimmillä etäisyyksillä niin
ohut, ettei se osu sprinklersuuttimeen tai savuil-
maisimeen. Koska käytettävissä ei ole muutakaan
mallia ilmaisinten toiminnan arvioinnille, käyte-
tään kuitenkin edellisen kappaleen mukaista,
lämpöilmaisinten toiminnan analysointiin sovel-
tuvaa kattosuihkumallia, vaikka sen antamia tu-
loksia voidaan kyseenalaistaa.

Palolähteen oletetaan olevan kaapelihyllyllä
keskimäärin kahden ilmaisimen välisen matkan
neljäsosan verran ilmaisimesta tunnelin pituus-
suunnassa tai konservatiivisesti joko juuri kah-
den sprinklersuuttimen keskivälillä tai suoraan
sprinklersuuttimen kohdalla, jolloin kyseisen
suuttimen oletetaan jäävän jostain syystä lau-

keamatta ja tarkastellaan seuraavan, 3,5 m etäi-
syydellä olevan suuttimen laukeamista. Tämä
edustaa seurauksiltaan pahinta sprinklersuutti-
men yksittäisvikatapausta. Lisäksi voidaan tässä
tapauksessa olettaa, että palo ei tällöin sammu,
mutta viallisen suuttimen molemmilla puolilla
olevien suutinten voidaan uskoa rajoittavan palon
etenemisen, jolloin vaurioituneeksi alueeksi voi-
daan olettaa viallisen suuttimen vaikutusalue.
Kuva 15 esittää tarkasteltavien kohtien valinta-
periaatteet.

Sprinklereiden tapauksessa D=3,5 m, joten tar-
kastellaan sprinklersuuttimia, jotka sijaitsevat
0,875 m, 1,75 m ja 3,5 m etäisyydellä palolähtees-
tä käytävän suunnassa, jolloin on vastaavasti
r! =1,29 m, r2 = 1,99 m ja r3 = 3,63 m. Kuva 16
esittää sprinklersuutinten laukeamiseen vaadit-
tavat minimipaiotehot eri palolähteen sijainneilla.
Tehot on laskettu ratkaisemalla kaavasta (11)
paloteho numeerisesti, kun kattosuihkun lämpöti-
laksi on asetettu suuttimen laukeamislämpötila
68 SC.

I,=950 mm
mml

2 = 1650mm

: = palolähteen sijainti tarkasteltavissa tapauksissa

Kuva 15. Periaatekuva tarkasteltavista ilmaisinten sijainneista tunnelissa ylhäältä katsoen.
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Sprinklersuuttimen laukeamiseen vaadittavat minimipaiotehot eri
palolähteen sijainneilla
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Palolähteen etäisyys katosta (m)

Kuva 16. Sprinklersuuttimen laukeamiseen vaadittavat minimipaiotehot.
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Nähdään, että jo yksittäisen hyllyn palossa
vapautuu muissa kuin sprinklerin yksittäisvika-
tapauksissa suuttunen laukaisemiseen riittävä
paloteho, kun palava alue on leveydeltään ja pi-
tuudeltaan kaapelihyllyn leveyden (0,5 m) suu-

ruusluokkaa ja pinta-alakohtainen palotehon
tuotto on 200...400 kW/m2.

Kuvissa 17-19 esitetään Beylerin ratkaisulla
lasketut suutinten toiminta-ajat eri palonlähteen
sijainneilla.

Sprinklerien toiminta-aika korkeuden funktiona, etäisyys käytävän
suunnassa D/4 (0,875 m)

-Hidas palonkehitys,
RTI=300

-Hidas palonkehitys,
RTI=80

-Kohtalainen
palonkehitys, RTI=300

Kohtalainen
palonkehitys, RTI=80

Nopea palonkehitys,
RTI=300

Nopea palonkehitys,
RTI=80

0,5 1 1,5 2

Palolähteen etäisyys katosta (m)

Kuva 17. Sprinklerien toiminta-ajat keskimääräisessä tapauksessa.

Sprinklerien toiminta-aika korkeuden funktiona, etäisyys käytävän
suunnassa D/2 (1,75 m)

0,5 1 1,5 2

Palolähteen etäisyys katosta (m)

—-» Hidas palonkehitys,
RTI=300

£i Hidas palonkehitys,
RTI=80

X Kohtalainen
palonkehitys, RTI=300

.. .4 Kohtalainen
palonkehitys, RTI=80

X — Nopea palonkehitys,
RTI=300

- - - .©— Nopea palonkehitys,
RTI=80

Kuva 18. Sprinklerien toiminta-ajat, kun palo on suutinten keskivälillä.

600

Sprinklerien toiminta-aika korkeuden funktiona, etäisyys
käytävän suunnassa D (3,5 m)

•!£•

ra
<5

100

0,5 1 1,5 2

Palolähteen etäisyys katosta (m)

2,5

Hidas palonkehitys,
RTI=300

Hidas palonkehitys,
RTI=80

Kohtalainen
palonkehitys, RTI=300

- • - -Kohtalainen
palonkehitys, RTI=80

- -X- - -Nopea palonkehitys,
RTI=300

-•©•-- Nopea palonkehitys,
RTI=80

Kuva 19. Sprinklerien toiminta-ajat tapauksessa, jossa lähin suutin ei toimi.
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Tuloksista voidaan havaita, että nopeatoimiset
sprinklersuuttimet laukeavat kaikissa lasketuis-
sa tapauksissa 25...35 % tavallisia suuttimia no-
peammin.

Savuilmaisinten toiminnan laskennallinen
mallintaminen palosuureista lähtien on huomat-
tavasti epävarmemmalla pohjalla. Ilmaisinten dy-
namiikkaa voidaan kuvata periaatteessa saman-
laisella differentiaaliyhtälöllä kuin lämpöilmaisin-
tenkin, jolloin lämpötilan sijasta tarkastellaan sa-
vun tiheyttä ilmaisimen sisällä ja ulkopuolella ja
lämpöilmaisimen aikavakiota vastaa ns. savuil-
maisimen karakteristinen pituus. [36] Käytännös-
sä on havaittu, että tällaisissa tarkasteluissa voi-
daan olettaa savupatsaan lämpötilan ja optisen
savun tiheyden, ns. m-parametrin välillä vallitse-
van lineaarinen riippuvuus, ja tällöin voidaan
ilmaisimen dynamiikkaa kuvaava differentiaa-
liyhtälö ratkaista analyyttisesti.

Liekehtivällä kaapelipalolla optisen savuntihe-
yden ja lämpötilan nousun välinen verrannolli-
suuskerroin on 0,06 dB/Km. [38] Liekehtivän
PVC-kaapelipalon tuottama savu vastaa paloil-
moitinten koestusnormissa EN 54-9 määritellyis-
tä standardipaloista lähinnä liekehtivää puuta
(TF1) tai liekehtivää heptaania (TF5). [39]
Ionisaatiokammioperiaatteella toimivat savuil-
maisimet reagoivat varsinaisesti ns. y-paramet-
riin, joka on olennaisesti lineaarisesti riippuva
savuhiukkasten lukumäärätiheydestä ja halkaisi-
jasta, kun taas m-parametri on verrannollinen
hiukkasten lukumäärätiheyteen ja pinta-alaan.
Yleisesti käytössä olevat uudet ioni-ilmaisimet
reagoivat edellä mainituissa liekehtivän palon ko-
keissa, kun m-parametrin arvo on n. 0,1...0,2
dB/m.[39] TVO:n käyttämät Salvico JD-1 -ioni-
ilmaisimet hälyttivät TF5-kokeessa, kun m-para-
metrin arvo oli 0,21...0,24 dB/m. [40] Tämän ja
kaapelipalon optisen savuntiheyden ja lämpötilan
nousun välisen verrannollisuuskertoimen perus-
teella voidaan arvioida, että mainitut ilmaisimet
hälyttäisivät, kun niihin kulkeutuneiden PVC-
palokaasujen lämpötila on kohonnut n. 4 K ympä-
ristöön nähden.

Ilmaisinten tyyppikohtaista laitevakiota, ka-
rakteristista pituutta ei useinkaan — ei myös-
kään TVO:n käyttämien ilmaisinten kohdalla —
tunneta ja sen määrittäminen kokeellisesti on
hankalaa. Tämän takia käytetään savuilmaisimi-
en toiminnan arvioimiseksi yhä enenevässä mää-

rin ns. kriittisen nopeuden konseptia: On esitetty,
että palokaasujen hälytyskynnyksen saavuttamis-
ta varten riittäväksi tunkeutumiseksi ilmaisimen
sisään pitää kaasuvirtauksen nopeuden ilmaisi-
men ulkopuolella ylittää kriittinen kynnys, jonka
on havaittu olevan eräällä ilmaisintyypillä n. 0,16
m/s. [37] Tämä tulos koskee kuitenkin varmuudel-
la ainoastaan kokeiltua ilmaisintyyppiä ja sovel-
lettuja koejärjestelyjä [41], joten tällä tavoin suo-
ritettuun savuilmaisimen toiminnan arviointiin
on syytä suhtautua varauksin. Nämä epävarmuu-
det eivät TVO:n tapauksessa kuitenkaan vaikuta
sprinklereiden toimintaan eivätkä vaurioitumis-
laajuuteen toisin kuin paloilmaisimien ohjaaman
sammutusjärjestelmän ollessa kyseessä.

Savuilmaisinten toiminta-aikaa TVO:n kaape-
litunneleissa lähestytään samoilla periaatteilla
kuin edellä esitetyssä lämpöilmaisintarkastelus-
sakin tarkastellen kolmea palolähteen sijaintia:
keskimäärin 3 m etäisyydellä, ilmaisinten puoli-
välissä (6 m käytävän suunnassa) sekä, olettaen
pahin mahdollinen yksittäisvika, ilmaisinten pi-
simmän välimatkan, 12 m, päässä. Tällöin on vas-
taavasti Tj = 3,15 m, r2 = 6,07 m ja r3 = 12,04 m.
Laskuissa tarkastellaan mallien pätevyysaluei-
den rajoissa (r/H < 8) tilanteita, joissa palon lähde
on joko jollain neljästä ylimmästä voimakaapelei-
ta sisältävästä kaapelihyllystä (etäisyys katosta
0,35; 0,65; 0,95 tai 1,25 m) tai lattian tasolla
(etäisyys katosta 2,5 m).

Laskettaessa savuilmaisimen toiminta-aikaa
ilmaisimen dynamiikkaa kuvaavalla mallilla ha-
vaittiin, että kattosuihkun nopeus jää useimmissa
tarkasteltavissa tapauksissa, varsinkin ylempien
kaapelihyllyjen tapauksissa alle kriittisenä pidet-
tävän 0,16 m/s, kun savuilmaisimen toimintaa ku-
vattiin nopealla lämpöilmaisimella, jonka toimin-
tarajaksi asetettiin savuntiheyden verrannolli-
suuskertoimen perusteella 4 K lämpötilan nousu.
Näin ollen arvioitiin savuilmaisinten toiminta-
aika myös kriittisen nopeuden konseptia sovelta-
en eli laskettiin kaavan (13) mukaisesti ajankoh-
dat, joissa kattosuihkun nopeus kussakin paloti-
lanteessa saavuttaa 0,16 m/s ilmaisimen kohdal-
la. Näillä kahdella menetelmällä lasketuista pi-
demmät toiminta-ajat otettiin huomioon. Kuva 20
esittää lasketut toiminta-ajat eri tilanteissa.

Nähdään, että tällä menettelyllä laskettuna
saadaan kvalitatiivisesti lämpöilmaisinten käyt-
täytymisestä poikkeavia tuloksia: Toiminta-aika
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Savuilmaisinten toiminta-aika korkeuden funktiona, kun palo on eri
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Kuva 20. Savuilmaisinten toiminta-aika eri tilanteissa.

on sitä pidempi, mitä pienempi on etäisyys palo-
kohteesta kattoon. Tämä selittyy sillä, että ympä-
ristöään lämpimämmän palopatsaan liikemäärä
kasvaa koko matkalla ennen kaasujen törmäämis-
tä kattoon, minkä jälkeen kattosuihkun liikemää-
rä alkaa pienentyä kitkahäviöiden takia. Tällöin
edellä havaittu ilmaisuajankohtien käyttäytymi-
nen on luonnollista, kun tarkastellaan ainoastaan
kaasujen virtausnopeutta. Lämpöilmaisinten ana-
lyysissa otetaan laskennassa huomioon myös kat-
tosuihkun lämpötila, joka vastaavasti on kor-
keammalla sijaitsevan palolähteen tapauksessa
korkeampi.

5.1.6.4 Kaapeleiden vaurioituminen
kattosuihkussa

Käytävän toisella puolella olevien lähimpien kat-
tosuihkuun joutuneiden kaapelien mahdollista
vaurioitumista ennen sprinklerin laukeamista ar-
vioidaan tarkastelemalla kattosuihkun aika-läm-
pötilakäyriä eri tapauksissa ja vertaamalla niitä
Sandian kokeiden tuloksiin kappaleessa 5.1.2 esi-
tettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarkasteltava
radiaalinen etäisyys palolähteestä kaapelihyllyn
keskikohdasta toisen puolen hyllyn reunaan on
1,65 m (kuva 15). Kuvat 21-23 esittävät katto-
suihkun lämpötiloja paloajan funktiona kaikilla

Kattosuihkun lämpötila, hidas palonkehitys

-0,35

-0,65

0,95

1,25

-2,5

-Sandian koe 1

-Sandian koe 2

200 300 400

aika (s)
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D/4 RTI=80

D/2 RTI=80
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D/2 RTI=300

D RTI=300

Kuva 21. Hidas palonkehitys, c = 2,93 W/s2.
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tarkasteltavilla palotehon kehitysnopeuksilla ja
palolähteen etäisyyksillä katosta. Kuviin on myös
merkitty kutakin palolähteen etäisyyttä kattoon
vastaavalle käyrälle sprinklersuutinten laukea-
misajankohdat kymmenen sekunnin tarkkuudella
pyöristettynä ylöspäin. Lisäksi kuviin on merkitty
kaapeleiden toimintakyvyn menettämisen arvioin-
tia varten Sandian kokeissa (ks. kappale 4.2.3)
mitatut lämpötilat, koe 1 kaapeleiden vaurioitu-
misajankohtaan asti. Sprinklersuutinten sijaintia
palolähteeseen nähden kuvaava merkintätapa on
sama kuin kappaleessa 5.1.6.3: D/4, D/2 ja D, etäi-

syydet käytävän suunnassa vastaavasti 0,875 m,
1,75 m ja 3,5 m eli keskimääräinen tapaus, pahin
tapaus kun palo on suutinten keskivälissä ja pa-
hin ääritapaus, suuttunen yksittäisvika.

Tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon,
että varsinkin etäisyydellä 0,35 m katosta olevan
palon tapauksessa liekit koskevat kattoon ja jat-
kuvat katon alla, jolloin kattosuihkumallin päte-
vyys on kyseenalainen.

Vauriolaajuuksia arvioitaessa voidaan vapaasti
siirtää Sandian koe l:n käyrää aika-akselilla si-
ten, että eri palolähteen etäisyyksillä katosta mah-

Kattosuihkun lämpötila, kohtalainen palonkehitys
0,35

0.95

1.25

2 5

— • — Sandian koe 1

—#— Sandian koe 2
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D/2 RTN80

D RTI=80

D/4 RTI=300

D/2 RTI=300

D RTI=300

Kuva 22. Kohtalainen palonkehitys, c = 11,7 W/s2.
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Kuva 23. Nopea palonkehitys, c = 46,9 WIs2.

44



S T U K - Y T O - T R 1 4 1

dollisimman moni sprinklerin toimintaa ilmaiseva
symboli jää käyrän alle, kunhan pidetään huoli,
että vastaava kattosuihkun lämpötilakäyrä myös
pysyy kokonaisuudessaan koe l:n käyrän alla.
Tulkinnalliset rajatapaukset katsotaan epä-
konservatiivisuuden välttämiseksi kaapeleiden
vaurioitumiseen johtaviksi tilanteiksi.

Kuvien perusteella voidaan arvioida, että
sprinklereiden toimiessa normaalisti menetetään
kattosuihkuun joutuneet kaapelit ainoastaan sii-
nä tapauksessa, että kehitysvauhdiltaan nopea
palo on alkanut 0,35 m tai 0,65 m etäisyydellä
katosta ja juuri kahden normaalitoimisen suutti-
men keskivälillä. Myös kohtalainen palonkehitys-
nopeus johtaa kaapelimenetyksiin, jos palo on
syttynyt suutinten keskivälissä 0,35 m etäisyydel-
lä katosta. Nopeatoimisten suutinten tapauksessa
ei kattosuihkuun joutuneiden kaapeleiden mene-
tyksiä ole odotettavissa.

Kuormitettujen voimakaapelien toimintakyvyn
arvioinnissa, kun käytetään Sandian koetulosten
käyriä vähennettynä viidelläkymmenellä asteella,
saadaan tulokseksi kattosuihkuun joutuneiden
kaapeleiden menetys kaikilla palotehon kehitys-
vauhdeilla, jos palo on alkanut 0,35 m tai 0,65 m
etäisyydellä katosta ja juuri kahden normaalitoi-
misen suuttimen keskivälillä. Nopeatoimisten
suutinten tapauksessa ei kattosuihkuun joutunei-
den kaapeleiden menetyksiä ole tässäkään tapa-
uksessa odotettavissa.

Normaalitoimisen sprinklersuuttimen pahim-
massa yksittäisvikatapauksessa saadaan tulok-
seksi lähes kaikissa tapauksissa kattosuihkuun
joutuneiden kaapeleiden menetys. Kun otetaan
huomioon, että tässä tapauksessa ei voida olettaa
palon sammuvan, vaan enintään rajoittuvan sille
tasolle, jonka viallisen suuttimen viereisten suu-
tinten sammutusvaikutus sallii, on varmuuden
vuoksi oletettava kaikissa — myös nopeatoimisten
suutinten — yksittäisvikatapauksissa kaikkien
kaapeleiden menetys.

5.1.7 Johtopäätökset insinöörimalleilla

suoritetuista tarkasteluista

5.1.7.1 Erotteluperiaatteet yksittäisten hyllyjen
tapauksessa

Yksittäisten kaapelihyllyjen tapauksessa näyttää
kappaleessa 5.1.4 esitetyn perusteella, ettei 1,5 m
etäisyyserottelu korkeussuunnassa ole yksinään

riittävä luotettavasti estämään yläpuolisten kaa-
peleita vaurioitumasta alemman hyllyn palossa,
jos kohteessa ei ole sammutusjärjestelmää. Edellä
oleva koskee erityisesti tapausta, jossa ylemmät
kaapelit ovat kuormitettuja voimakaapeleita.
Kappaleessa 3.3.2.2 kuvattujen TVO:n kaapeli-
luokkien erotteluperiaatteiden mukaan nimen-
omaan voimakaapelit sijoitetaan ylimmille korke-
ustasoille kaapelihuoneissa. Sivusuuntainen 1 m
erotteluperiaate on riittävä estämään viereisten
kaapeleiden vaurioiutumisen.

Palon leviäminen ei sen sijaan ole todennäköis-
tä kahden yksittäisen kaapelihyllyn tapauksessa
1,5 m korkeussuuntaisen ja 1 m sivusuuntaisen
erotteluperiaatteen mukaisissa kohteissa vaikka
kohde ei olisi varustettu sammutusjärjestelmällä.
Kaapelitunneleissa, kaapeleiden risteilyhuoneis-
sa ja kaapelinousuissa tilanne on tietenkin toinen.

5.1.7.2 Kaapelitilat ja -hyllystöt

Kun kaapelihyllyjä on useampia päällekkäin, lie-
kit saavuttavat kappaleen 5.1.4 tarkastelujen mu-
kaan 0,3 m yläpuolella olevan hyllyn jo aivan pa-
lon alkuvaiheessa. Kaapeleiden vaurioitumisajan-
kohta riippuu niiden ominaisuuksista, tavalliset
kaapelit vaurioituvat 1,5...5 min kestävästä liek-
kikontaktista. Edellä esitetyn sekä myös kappa-
leessa 4.2.2.1 esitettyjen Rautaruukin kaapelitun-
nelipalokokeiden perusteella on katsottava, että
hyllystön palossa menetetään kaikki syttymäkoh-
dan yläpuoliset kaapelit myös tilanteessa, jossa
kaapelitila on varustettu sprinklerjärjestelmällä.

Kaapelitunneleissa käytävän toisella puolella
olevat kaapelit eivät vaurioidu suoran lämpösätei-
lyn vaikutuksesta, paitsi palon päästessä kasva-
maan laajaksi sprinklerjärjestelmän osittaisen tai
täydellisen toimimattomuuden tai puuttumisen
vuoksi.

Kattosuihkuun joutuneet kuormittamattomat
kaapelit eivät vaurioidu sprinklereiden toimiessa
normaalisti muussa kuin siinä tapauksessa, että
kehitysvauhdiltaan nopea palo on alkanut 0,35 m
tai 0,65 m etäisyydellä katosta ja juuri kahden
normaalitoimisen suuttimen keskivälillä. Myös
kohtalainen palonkehitysnopeus johtaa kaapeli-
menetyksiin, jos palo on syttynyt suutinten keski-
välissä 0,35 m etäisyydellä katosta. Kuormitetut
voimakaapelit vaurioituvat kaikilla palotehon ke-
hitysvauhdeilla, jos palo on alkanut 0,35 m tai
0,65 m etäisyydellä katosta ja juuri kahden nor-

45



STUK-YTO-TR 1 4 1

maalitoimisen suuttimen keskivälillä. Nopeatoi-
misten suutinten tapauksessa ei kattosuihkuun
joutuneiden kaapeleiden menetyksiä ole odotetta-
vissa.

Mikäli kaapelitunnelissa ei ole sprinklerjärjes-
telmää tai se ei toimi, joudutaan olettamaan kaik-
kien tilassa olevien kaapeleiden menetys. Yhden-
kin suuttimen toimimattomuus johtaa tähän lop-
putulokseen.

5.2 Palonkehitystarkastelut
simulointiohjelmilla

5.2.1 Simulointiohjelmat

Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksissa
voidaan numeerisella simuloinnilla arvioida eri
palotilanteiden aiheuttamia olosuhteita esimer-
kiksi erilliskysymyksien tarkasteluissa tai toden-
näköisyyspohjaisten riskianalyysien (PSA) osana
tehtävän palo-PSA:n yhteydessä. Tavallisesti si-
muloinneilla pyritään saamaan perusteita palojen
aiheuttamien laite- ja järjestelmämenetysten
määrittämiselle. Tässä ja seuraavassa kappalees-
sa esitetty perustuu pääasiassa Palontorjuntatek-
niikka-lehdessä julkaistuun artikkeliin [42].

5.2.1.1 Simulointiohjelmien päätyypit

Tulipalojen numeeriset simulointimenetelmät jae-
taan deterministisiin, empiirisiin ja todennäköi-
syysmalleihin. Tavallisimmin käytetään determi-
nistisiä malleja, jotka jaetaan vyöhyke-, verkko-
ja kenttämalleihin. Malleja ja niiden keskinäisiä
suhteita havainnollistetaan kuvassa 24.

Kenttämallit edustavat kehittyneimpiä numee-
risia palosimulointimenetelmiä. Niissä mallinnet-
tu tila jaetaan tyypillisesti useaan tuhanteen tai
muutamaan kymmeneen tuhanteen koppiin, jois-
sa jokaisessa ratkaistaan numeerisen virtauslas-

kennan menetelmillä massan, liikemäärän ja
energian säilymisen perusyhtälöt ajan funktiona
ottaen huomioon simuloitavan tilanteen alku- ja
reunaehdot. Malleilla voidaan menestyksellisesti
simuloida monimutkaisia palotilanteita ja tarkas-
tella keskeisiä palosuureita kuten lämpötiloja, vir-
tausnopeuksia ja pitoisuuksia missä tahansa si-
muloitavan tilan kohdassa. Mallit ovat kuitenkin
monimutkaisia ja niiden käyttö on vaikeaa. Lisäk-
si ne vaativat huomattavia laskentaresursseja,
yleensä työasematietokoneita. Yksittäisen koh-
teen simulointi voi vaatia jopa useita henkilötyö-
viikkoja. Näin ollen kenttämallien soveltaminen
tulee kysymykseen lähinnä haluttaessa saada
tarkkoja laskentatuloksia yksittäisistä erityiskoh-
teista. Rutiiniluonteiseen insinöörikäyttöön —
useiden toisistaan enemmän tai vähemmän poik-
keavien kohteiden ja palotilanteiden simuloimi-
seen — ne ovat vielä nykyisellään liian raskaita ja
kalliita soveltaa. Tilanne saattaa pian muuttua
tietokoneiden laskentatehon ja ohjelmistojen
käyttöliittymien nopean kehityksen johdosta. Pa-
losimulointiin käytettyjä kenttämalliohjelmia ovat
mm. PHOENICS, JASMINE, SOFIE, FLOW3D
sekä FLUENT.

Vyöhykemalleissa simuloitava tila jaetaan vä-
hintään kahteen kontrollitilavuuteen: ylempään
kuumaan kaasukerrokseen, johon palopatsas
syöttää kuumia palokaasuja sekä alempaan viile-
ään kaasukerrokseen. Kerrosten oletetaan olevan
ominaisuuksiltaan homogeeniset siten, että sekä
fysikaaliset että kemialliset ominaisuudet kerrok-
sessa ovat kauttaaltaan samat. Palopatsas voi-
daan periaatteessa käsitellä osana kuumaa ker-
rosta ja liekin oletetaan olevan pistelähde. Ratkai-
semalla massan ja energian säilymislaeista muo-
dostetut differentiaaliyhtälöt numeerisilla mene-
telmillä voidaan laskea paine, lämpötila ja kuu-
man kaasukerroksen paksuus ajan funktiona. Mo-

Huonepalojen numeerinen simulointi

Stokastiset mallit Deterministiset mallit Kokemusperäiset mallit

Kenttämallit Vyöhykemallit Verkkomallit

Numeeriset simulointiohjelmat

Kuva 24. Tulipalojen simulointiohjelmien eri tyypit ja niiden sukulaisuussuhteet. [42]
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net laskennassa käytetyt osamallit perustuvat
korrelaatioihin, mikä rajoittaa vyöhykemallien pä-
tevyyden näiden mallien pätevyysalueelle. Lähtö-
tietoina annetaan kohteen yksinkertaistetun mal-
lin mitat ja rakenteiden materiaaliominaisuudet,
ympäristöolosuhteet, aukko- ja ilmanvaihtotiedot,
palavan materiaalin ominaisuudet ja määrä sekä
lähes kaikissa malleissa myös paloteho ajan funk-
tiona. Vyöhykemallien laajuus vaihtelee, yksin-
kertaisimmissa mallinnetaan vain yksi umpinai-
nen huone. Monipuolisimmissa voidaan mallintaa
esimerkiksi jopa kymmenhuoneinen rakennus,
jonka huoneet voivat olla eri kerroksissa ja yhtey-
dessä toisiinsa ja ulkoilmaan sekä ovien yms.
aukkojen että koneellisten ilmanvaihto-
järjestelmien välityksellä. Vyöhykemalliohjelmat
ovat saavuttaneet sellaisen kehitystason, että ne
soveltuvat käytön helppouden puolesta insinööri-
käyttöön ja niitä voidaan yleensä suorittaa PC-
tietokoneilla, jolloin tavanomaisten palotilantei-
den laskenta-ajat ovat sekuntien tai enintään
minuuttien suuruusluokkaa. Käytössä on kymme-
niä erilaisia vyöhykeohjelmia, joista tunnetuim-
pia ovat yhdysvaltalaiset Harvard-ohjelmaperhe
jatkokehitelmineen, CFAST ja siitä kevennetty
versio FASTLite, COMPBRN IILn versiot sekä
japanilainen BRI2. Tässä työssä simuloidaan kaa-
pelitunnelin paloa kolmella Viimeksimainitulla
mallilla ja niiden erityispiirteitä käsitellään jäl-
jempänä tarkemmin.

Verkkomallit soveltuvat suurten paljon pieneh-
köjä huoneita sisältävien rakennusten simuloin-
tiin. Niissä luodaan palokohteesta, joka voi olla
monihuoneinen ja monimutkainen rakennus, säh-
köverkon kanssa analoginen virtausverkko, joka
koostuu solmuista ja haaroista. Solmu voi kuvata
esimerkiksi huonetta tai sen osaa, koppia. Kahta
solmua yhdistää verkossa toisiinsa haara. Kunkin
solmun sisällä sovelletaan massan ja energian
säilymislakeja. Kaasun lämpötilan, tiheyden ja
pitoisuuden oletetaan olevan kaikkialla solmun
sisällä sama. Mallit käsittävät vähintään virtaus-
mekaaniset yhtälöt ja niihin on usein lisätty aero-
solien kuljettumismalleja sekä lämmönsiirtomal-
leja. Palotapahtuma voidaan mallintaa erikseen
esimerkiksi kaksivyöhykemallilla, joka laskee an-
netulla aika-askeleella palohuoneen lämpötilat ja
paineet, jotka annetaan itse virtausmallille reu-
naehtoina. Esimerkki palosimuloinnin verkkomal-
liohjelmasta on FIRAC.

5.2.1.2 CFAST ja FASTIite

CFAST [43] on Yhdysvalloissa National Institute
of Standars and Technologyssä FAST- ja
CCFM.VENTS-ohjelmien pohjalta kehitetty moni-
puolinen enintään kymmenen huoneen vyöhyke-
malli. Poikkeuksellinen piirre useimpiin muihin
vyöhykemalleihin verrattuna on mahdollisuus
mallintaa myös vaakasuuntaisten aukkojen kaut-
ta tapahtuvat kaasuvirtaukset. Mallilla voidaan
laskea tavallisimpien palosuureiden lisäksi myös
palotuotteiden pitoisuudet kunkin mallinnetun
huoneen kuumassa ja kylmässä kaasukerrokses-
sa edellyttäen, että tarvittavat fysikaaliset ja ke-
mialliset parametrit on annettu lähtötietoina.
Malli on melko laajalti käytetty ja kohtuullisen
hyvin validoitu vertailemalla simulointituloksia
todellisiin palokokeisiin.

FASTIite [44] on CFAST-mallin tärkeimmät
piirteet sekä FIREFORM-kaavakokoelman sisäl-
tävä helppokäyttöiseksi loppukäyttäjän insinööri-
työkaluksi suunniteltu graafisella käyttöliittymäl-
lä toteutettu ohjelmakokonaisuus. FASTlite:n vyö-
hykemallilla voidaan mallintaa enintään kolmen
huoneen palotilanne. Huoneiden välillä voi olla
myös vaakasuuntaisia aukkoja. Malliin on sisälly-
tetty myös paloilmaisinten ja sprinklerien toimin-
ta-ajankohtien laskenta sekä sprinklerien sam-
mutusvaikutuksen arviointi, jossa otetaan huomi-
oon ainoastaan palotehon pieneneminen pohjau-
tuen empiiriseen korrelaatioon. Vesisuihkun huo-
netilaa jäähdyttävää vaikutusta ei voida ottaa
huomioon laskennassa.

5.2.1.3 COMPBRN Ille

COMPBRN Ille [45] on Yhdysvalloissa Kaliforni-
an yliopistossa erityisesti ydinvoimateollisuuden
riskianalyysikäyttöön kehitetty yhden huoneen
vyöhykemalli, joka soveltuu parhaiten sellaisten
tilanteiden tarkasteluun, joissa palo on huoneen
kokoon nähden kohtuullisen pieni. Viimeisimmäs-
sä Ille-versiossa on ohjelmaan rakennettu sisään
mahdollisuus suorittaa simuloinnille herkkyystar-
kasteluja Monte Carlo -menetelmällä, kun eri syö-
teparametreille on määritelty jakaumat. Mallin
erityispiirteitä ovat mm. palon leviämisen ja palo-
tehon laskenta annettujen polttoaineen ominai-
suuksien pohjalta sekä monipuoliset palotilassa
olevien kohteiden lämmönsiirtolaskelmat. Poltto-
ainemodulit, esimerkiksi kaapelihyllyt voidaan ja-
kaa useisiin elementteihin, joiden kunkin lämpö-
taseesta ohjelma pitää kirjaa ja kun elementin
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pintalämpötila ylittää lähtötietona annetun sytty-
mislämpötilan, sen sytyttyään antama paloteho
otetaan laskennassa seuraavalla aika-askeleella
huomioon. Malli on kvasistationaarinen, jolloin
laskennassa oletetaan pääsuureiden säilyvän va-
kioina tyypillisesti 60 s pituisen aika-askeleen
ajan, minkä jälkeen ne päivitetään vastaamaan
muuttunutta tilannetta.

5.2.1.4 BRI2

BRI2 [46] on Japanissa Building Research Institu-
tessa kehitetty monipuolinen monen huoneen ja
tason vyöhykemalli, jota on sittemmin kehitetty
edelleen mm. Yhdysvalloissa. Mallin erityispiir-
teenä on kerrosten välisten virtausten osittaisen
sekoittumisen mallintaminen palopatsaassa ja
aukkovirtauksissa sekä alemman vyöhykkeen
lämmönsiirron ja energiatasapainon mallintami-
nen. Mallilla voidaan laskea tavallisimpien palo-
suureiden lisäksi myös palotuotteiden pitoisuudet
kunkin mallinnetun huoneen kuumassa ja kyl-
mässä kaasukerroksessa edellyttäen, että tarvit-
tavat fysikaaliset ja kemialliset parametrit on an-
nettu lähtötietoina. BRI2-ohjelmaa on käytetty
Suomessa useissa VTT:n palotekniikan laborato-
rion hankkeissa, erityisesti myös saksalaisessa
käytöstä poistetussa HDR-ydinvoimalaitoksessa
tehtyjen täysimittaisten palokokeiden simuloin-
tiin. [47, 48] BRI2-ohjelmasta on useita eri versi-
oita. Tässä työssä käytetään tri Tanakan versiota
BRI2T (kesäkuu 1992).

5.2.2 Kaapelitunnelin palosimulointi

5.2.2.1 Yleistä

Tässä työssä simuloidaan COMPBRN Hie-, FAST-
lite- ja BRI2T- palosimulointiohjelmilla TVO:n to-
dellisia kaapelitunneleita kuvaavan kaapelitunne-
likonfiguraation palokoe sokkolaskennalla. Käy-
tettävät ohjelmat edustavat monipuolisuudeltaan
eritasoisia vyöhykemalleja tässä järjestyksessä yksin-
kertaisesta monipuoliseen. Simuloinnilla pyrittiin
tarkastelemaan ennakoivasti alkuvuonna 1997
PALOTU-tutkimusohjelman osaprojektina 1.2.3
VTT:n palotekniikan laboratoriossa tehdyn täysi-
mittaisen palokokeen tuloksia ja havaintoja. Palo-
koe simuloidaan käyttäen hyväksi kunkin mallin
erityispiirteitä. Vertailu kokeellisiin tuloksiin tar-
kentaa nykyisiä käsityksiä tämän tyyppisten si-
mulointiohjelmien käyttökelpoisuudesta ydinvoima-
laitosten kaapelitilojen tulipalojen simulointiin.

5.2.2.2 Simuloitava kohde

VTT:n palotekniikan laboratorioon koehalliin ra-
kennetaan suoritettavia kokeita varten kevytbe-
toniharkoista ja -elementeistä seuraavanlainen
kaapelitunnelia kuvaava huone, jonka mitat ovat
2,4 m x 3,6 m x 2,4 m: [49]

Huoneen ilmanvaihto tapahtuu sen toisessa
päädyssä olevasta oviaukosta, jonka korkeus on
2,0 m ja leveys 0,5 m. Kaapelihyllystöjen sijainti
ja mitat käyvät ilmi kuvasta 25. Kukin hylly
täytetään ennakkotietojen mukaan yhdellä ker-
roksella PVC-vaippaista ja -eristeistä MMO-
A -instrumenttikaapelia, jolloin kaapeleiden koko-
naismassa on 11...13 kg, josta PVC-materiaalin
osuus on 8...9,5 kg. Huoneen katon keskikohdan
alla on hidas- ja nopeatoiminen sprinklersuutin
ilman putkistoa.

Palo sytytetään propaanikaasupolttimella, jon-
ka liekki suunnataan alimman, edestä katsottuna
vasemmanpuoleisen hyllyn keskikohdan alapuo-
lelle. Polttimen teho valitaan siten, että kaapeli-
kerros syttyy ja palo leviää kaapelikerroksessa
polttimen sammuttamisen jälkeen. Alustava arvio
tarvittavalle teholle on < 5 kW.

5.2.2.3 Mallintaminen

5.2.2.3.1 Yleiset asetukset ja oletukset

Oletuslaskenta-aika on 1800 s, josta poiketaan,
mikäli palo sammuu mallin mukaan tai simuloin-
tia ei muusta syystä voida suorittaa koko lasken-
ta-ajalla. Simulointitulokset rekisteröidään 30 s
väliajoin.

Laskennat suoritetaan olettaen normaalit il-
mastolliset olot merenpinnan tasolla (ilmanpaine
101,3 kPa) seisovan ilman oloissa. Ympäröivän
ilman lämpötilaksi samoin kuin koehuoneen ja
polttoaineen alkulämpötiloiksi oletetaan 10 °C.
Suhteelliseksi kosteudeksi oletetaan 50 %.

5.2.2.3.2 Palohuone
Tilanne mallinnetaan kaikilla ohjelmilla yh-

deksi laskentahuoneeksi, jonka mitat oviaukko
mukaanlukien ovat kappaleessa 5.2.2.2 esitetyn
mukaiset. Palohuoneen rakenteina käytettävän
Siporex-kevytbetonin lämpöfysikaaliset arvot vas-
taavat laskennassa käytettyjä FASTlite-ohjelman
materiaalitietokannassa olevia arvoja (k -
0,125 W/mK, c=1050 J/kgK, p=525 kg/m3 ja
e=0,94). Seinä- ja kattorakenteiden paksuudeksi
oletetaan 100 mm.
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Kuva 25. Kaapelipalokoehuone.

5.2.2.3.3 Palon spesifiointi
Seuraavia peruspalotilanteen variaatioita te-

hon suhteen tarkastellaan eri ohjelmilla:
1. Sokkosimuloidaan palokoe FASTlite:lla ja

BRI2T:llä hitaan, kohtalaisen ja nopean palon-
kehityksen t2-palona. Kuvataan sytytyspoltinta
paloajan alusta lineaarisesti kasvaen viidessä
sekunnissa 5 kW:n vakiotehon saavuttavana
lähteenä, jonka annetaan vaikuttaa 120 sekun-
tia. Tämän jälkeen alkaa neliöllinen kasvuvai-
he, joka jatkuu palotilan ominaisuudet sekä
palokuorman laadun ja määrän huomioon otta-
valla laskentamallilla [50] määritettävään las-
kennalliseen huipputehoon asti. Samalla mal-
lilla määritetään huipputehon kestoaika sekä
palotehon hiipumisvaihe. Arvioidaan FAST-

lite:n paloilmaisinmallilla 0,15 m etäisyydellä
katosta olevien sprinklersuuttimien, RTI =
300 (ms)w ja RTI=80 (ms)1/2, laukeamisajan-
kohdat.

2. Simuloidaan palokoe COMPBRN:lla mallinta-
en alkupalo siten, että se vastaa 5 kW:n kaasu-
poltinta.

3. Mallinnetaan ensimmäisen kohdan tilanteet
FASTlite:lla myös arvioiden ohjelmassa oleval-
la mallilla TVO:n kaapelitunneleissa käytettä-
vän sprinklerjärjestelmän sammutus vaikutuk-
sia vesivuon tiheydellä 0,133 kg/m2s
(8 mm/min).

Kohdan 1 mukaan määritetyt palotehokäyrät on
esitetty kuvassa 26. Käyriä määritettäessä on ole-

Palotehokäyrät FASTIite ja BRI2-sokkosimuloinneissa

nopea
syötetty

kohtalainen
syötetty

hidas
syötetty

300 600 900 1200

aika (s)

1500
— a —
1800 2100

Kuva 26. Simulointiin määritetyt palotehokäyrät.
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Taulukko VIII. Erilaisten
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tettu PVC-materiaalin kokonaismääräksi 40 kg,
höyrystymisnopeudeksi 0,015 kg/m2s, teoreetti-
seksi palamislämmöksi 20 MJ/kg, palamisen hyö-
tysuhteeksi 0,7, palavan alueen maksimipinta-
alaksi 4,44 m2 sekä palon hiipumisvaiheen aika-
vakioksi 100 s. BRI2T sallii antaa paloteholle
enintään 11 murtoviivan kulmapistettä, joten oh-
jelmalla suoritetuissa simuloinneissa paloteho-
käyrä syötettiin antamalla lasketusta käyrästä 10
ensimmäistä pistettä ja 11. pisteelle ajalla 1800 s
palotehoksi 0 kW.

Eri ohjelmat vaativat vaihtelevan määrän eri-
laisia syötteitä palotilanteen ja erityisesti poltto-
aineen ominaisuuksien määrittelemiseen. BRI2-
simuloinneissa käytettiin PVC-kaapelin kemial-
lista koostumusta kuvaaville materiaaliominai-
suuksille VTT:llä HDR-kaapelikokeen simulointia
varten määritettyjä arvoja [47], paitsi kaapelin
teoreettiselle palamislämmölle 20 MJ/kg.
COMPBRN-simuloinneissa tarvittiin polttoaineen
materiaaliominaisuuksille syötteinä edellisessä
kappaleessa esitettyjen lisäksi: kaapelimate-
riaalin lämpöfysikaaliset arvot, joiksi oletettiin
k = 0,15 W/mK, c = 1050 J/kgK, p = 1400 kg/m3 ja
e = 0,65; pinnan lämpötilat, joissa kaapeli syttyy
liekkeihin kipinästä ja itsestään (550 K ja 620 K),
lämpösäteilyn vaikutus höyrystymisnopeuteen
(2,2-lO7 kg/J), palokaasujen absorptiokerroin
(1,4 m-1) sekä happirajoitteisen palon palamisker-
roin (0,17 kgPVC/kgilma). Sytytyspoltin mallinnettiin
5 kW tehoiseksi öljypolttimeksi (koko 50 mm x
60 mm) öljyn vastaavilla materiaalitiedoilla. Muil-
le syötteille annettiin ohjelman käyttöoppaan suo-
sittelemat oletusarvot, mikäli muuta ei tiedetty.
FASTlite:ssa on sisäänrakennettuna mahdollisuus
muuttaa polttoaineen parametrejä lieskahd uksen
sattuessa, mutta tätä ominaisuutta ei kuitenkaan
käytetty näissä simuloinneissa, vaan palotehot
syötettiin edellä esitettyinä aika-tehokäyrinä, jois-
ta ohjelma laski pyrolysoitumisnopeuden polttoai-

neen palamislämmön perusteella. Mallissa voi-
daan ottaa huomioon happipitoisuuden putoami-
sen palotehoa rajoittava vaikutus.

5.2.2.4 Tulokset

FASTlite:lla laskenta onnistui kaikissa tapauksis-
sa ilman erityisiä ongelmia. BRI2:lla laskenta on-
nistui hitaalla palonkehityksellä koko laskenta-
ajan, kohtalaisella ja nopealla palonkehityksellä
ajot keskeytyivät ennenaikaisesti ajalla 603 s ja
533 s ilmeisesti numeerisiin vaikeuksiin, mikä voi
myös olla merkki epärealistisesti mallinnetusta
palotilanteesta.

FASTlite antoi taulukon VIII mukaiset tapah-
tuma-ajat eri palotapauksissa.

Kuvissa 27-38 esitetään BRI2:lla ja
FASTLiterlla ilman sammutusta sekä molemmilla
sammutusvaihtoehdoilla (RTI = 80 ja RTI = 300)
lasketut päätulokset: kuuman ja kylmän kaasu-
kerroksen lämpötilat ja rajapinnan etäisyys latti-
asta sekä kuuman ja kylmän kerroksen happipi-
toisuudet. Kuuman kaasukerroksen lämpötilat eri
tapauksissa esittäviin kuviin on kappaleen 5.1.2
periaatteiden mukaista kaapelien toimintakyvyn
menetyksen arviointia varten lisätty myös Sandi-
an kokeiden aika-lämpötilakäyrät kokeissa ha-
vaittuihin toimintakyvyn menetyshetkiin asti.

Nähdään, että molemmat ohjelmat antoivat
hyvin yhtäpitäviä tuloksia lieskahdukseen asti.
Tämän jälkeen esiintyi kaikissa lasketuissa palo-
tapauksissa BRI2-laskennassa numeerista epäs-
tabiiliutta, kahdessa viimeisessä (kohtalainen ja
nopea palonkehitys) siinä määrin, että laskenta
keskeytyi. Kuuman kaasukerroksen happipitoi-
suuden pudottua nollaan nousee BRI2:lle syöttee-
nä annettu paloteho tilanteeseen nähden epärea-
listisen korkeaksi, koska BRI2-mallissa ei ole ta-
kaisinkytkentää happipitoisuuden ja palotehon
välillä. FASTlite:ssa voidaan sen sijaan ottaa huo-
mioon happipitoisuuden putoamisen palotehoa ra-
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Kuva 27. Kuuman kaasukerroksen lämpötila, hidas palonkehitys.
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joittava vaikutus. Kuvassa 39 verrataan FASTli-
te-laskentojen syötettyjä ja ohjelman laskemia
palotehoja.

COMPBRN-ohjelman sovellettavuus tapauk-
seen, jossa melko voimakas palolähde sijaitsee
suhteellisen korkealla pienehkössä huoneessa, ei
osoittautunut hyväksi. Simulointiajot keskeytyi-
vät ennenaikaisesti. Laskettu kuuman kaasuker-
roksen paksuus oskilloi rajusti saaden myös nega-
tiivisia arvoja, mikä johtunee laskennan numeeri-
sista vaikeuksista. Tämän johdosta kaasukerrok-
sen lämpötilankin laskenta on epäluotettavaa ja
siten kaikkiin tuloksiin, joihin kerroksen paksuu-
della tai lämpötilalla on vaikutuksia, on syytä
suhtautua suurin varauksin. Kerroksen lämpötila

saa epäfysikaalisen korkeita arvoja jo 240 s palo-
ajalla. Koska palotehon laskentamallissa on ta-
kaisinkytkentä polttoaineeseen kohdistuvasta
lämpösäteilystä, vaikuttaa edellä mainittu seikka
myös palotehon laskentaan aivan palon alkuvai-
hetta lukuunottamatta. Malli antaa kuitenkin pa-
lon alkuvaiheessa järkevän tuntuisen kvalitatiivi-
sen arvion palon etenemisestä, kuten kuva 40
osoittaa. Sytytyspolttimen yläpuolinen hylly on
syttynyt keskiosastaan 90 s paloajalla tuottaen n.
65 kW palotehon. Käytävän toisella puolella olevi-
en kaapelien ennustetaan vaurioituvan 240 s pa-
loajalla ja syttyvän 270 s ajalla, jolloin voidaan
katsoa huoneen lieskahtaneen.

Palotehot FASTIite-stmuloinneissa

nopea syötetty

nopea laskettu

kohtalainen
syötetty

—m—kohtalainen
laskettu
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Kuva 39. Syötetyt ja FASTliten laskemat palotehot.
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Kuva 40. COMPBRNm laskema palon eteneminen sytytetyllä kaapelihyllystöllä.
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Kuva 41 esittää COMPBRN:llä lasketut kuu-
man kaasukerroksen ominaisuudet ja tehon palon
alkuvaiheessa, jota verrataan kappaleessa
5.2.2.3.3 esitetyllä tavalla modifioituihin, muiden
simulointiohjelmien syötteenä käytettyihin tyyp-
pipaloihin. Laskettu palonkehitys vastaa lähinnä
nopeasti kehittyvää paloa. Tulos on herkkä poltto-
aineen materiaaliominaisuuksien muutoksille.

5.2.3 Johtopäätökset simulointiohjelmilla
suoritetuista tarkasteluista

Palosimulointien perusteella voidaan olettaa, että
mikäli kaapelitunnelissa ei ole sammutusjärjes-
telmää, joka sammuttaisi palon, kaapelipalo joh-
taa tunnelin lieskahdukseen ja siten kaikkien tun-
nelissa olevien kaapeleiden toimintakyvyn menet-
tämiseen. Tulos on yhteensopiva kappaleessa 4.2.2
esitettyjen täysimittaisten palokokeiden havain-
tojen kanssa.

Jos tunnelissa on toimiva vesisprinklerjärjes-
telmä, voidaan FASTlite:lla laskettuja simulointi-
tuloksia Sandian kaapeleiden vaurioitumis-
kokeisiin vertaamalla arvioida, että kuumassa
kaasukerroksessa palopatsaan ulkopuolella olevat
kaapelit eivät menetä toimintakykyään missään
simuloidussa tilanteessa varsinkaan nopeatoimis-
ten suutinten tapauksessa, muttei todennäköises-
ti myöskään tavallisten suutinten tapauksessa.
Tulos on yhteensopiva kappaleessa 4.2.2.1 esitet-
tyjen Rautaruukin palokokeiden havaintojen
kanssa.

Tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon,
että simuloitu tapaus antaa todellisiin kaapeli-
tunnelikonfiguraatioihin verrattuna epäedulli-
semman kuvan palonkehityksestä, koska tässä
tarkasteltuun pieneen huoneeseen muodostuu
heti palon alkuvaiheessa yhtenäinen kuuma kaa-
sukerros, mikä tapahtuu todellisessa pitkässä
kaapelitunnelissa huomattavalla viiveellä. Katto-
suihkuun joutuneet paloilmaisimet ja sprinklerit
voivat ehtiä reagoida ennen kerroksen laskeutu-
mista ylimpien kaapelihyllyjen tasalle. Kevytbeto-
ninen koehuone poikkeaa lämpöteknisiltä ominai-
suuksiltaan todellisesta kaapelitunnelista, jonka
seinät ovat betonia. Kevytbetonin terminen hitaus
on pienempi, joten koehuoneen seiniin varastoi-
tuu vähemmän lämpöenergiaa, jolloin kuuman

kaasukerroksen lämpötila yliarvioidaan.
Eri simulointiohjelmien käyttökelpoisuutta ar-

vioitaessa on todettava, että tässä esitetyt tulok-
set perustuvat tunnelin mallintamisprosessin en-
simmäiseen vaiheeseen. Oikeaoppisesti suoritettu
palosimulointi on iteratiivinen prosessi, jonka jo-
kaisessa vaiheessa saatujen välitulosten realisti-
suus arvioidaan erikseen ja palotilanteen syöte-
tietoihin tehdään kulloinkin tarvittavat muutok-
set.

5.3 Yhteenveto laskennallisten
palotarkastelujen tuloksista
riskiarviota varten

Riskiarviossa voidaan tilanne pelkistää konserva-
tiivisesti kysymykseen, menetetäänkö kaapeliti-
lan palossa yhden vai kahden osajärjestelmän
kaapelien toiminta. Tällöin oletetaan koko osajär-
jestelmä menetetyksi jos yksikin sen kaapeleista
menettää toimintakykynsä. Edellä esitettyjen ko-
keellisten tulosten ja insinöörikaavoilla ja simu-
lointiohjelmilla suoritettujen laskelmien perus-
teella voidaan arvioida, että kahden osajärjestel-
män kaapelien toiminta menetetään ainoastaan
seuraavissa tapauksissa:
1. Automaattinen sammutusjärjestelmä ei toimi

joko ollenkaan tai ainakaan juuri palon koh-
dalla olevan sprinklersuuttimen osalta. Tällöin
kaikkien kaapelien toimintakyky katsotaan
menetettävän.

2. Palo on syttynyt kahden sprinklersuuttimen
puolivälissä seuraavien edellytysten vallitessa,
jolloin menetetään kattosuihkuun joutuneiden
kaapeleiden toimintakyky:
• sprinklerjärjestelmän suuttimet ovat nor-

maalia tyyppiä eivätkä nopeatoimisia ja
• kattosuihkuun joutuneet kaapelit ovat

kuumia (tehoa syöttäviä) voimakaapeleita
ja palo on syttynyt millä tahansa kehitys-
nopeudella jommalla kummalla kahdesta
ylimmästä kaapelihyllystä tai

• palonkehitys on nopea ja se on syttynyt
jommalla kummalla kahdesta ylimmästä
kaapelihyllystä tai

• palonkehitys on kohtalainen ja se on syt-
tynyt ylimmällä kaapelihyllyllä.
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6 TAPAHTUMAPUUPOHJAINEN
RISKIARVIO

6.1 Yleisperiaatteet

Tässä luvussa esitettävällä tapahtumapuuanalyy-
silla arvioidaan edellisen luvun paloanalyysien
mukaisesti tunnistettujen kahden osajärjestelmän
menettämiseen johtavien tapahtumaketjujen eh-
dolliset todennäköisyydet palotapauksessa. Kun-
kin huonetilan palotaajuus on palo-PSA:ssa las-
kettu erikseen, joten tässä tarkastelussa lähde-
tään tilanteesta, jossa tilassa on jo syttynyt palo.
Analyysissa oletetaan puun eri tapahtumia ja toi-
mintoja kuvaavien haarojen todennäköisyyksien
olevan olennaisesti toisistaan riippumattomat.
Tällöin eri tapahtumaketjujen ehdolliset todennä-
köisyydet voidaan laskea kuhunkin puun haaraan
liittyvien todennäköisyyksien tulona.

6.2 Tapahtumapuu ja sen haarat

6.2.1 Perustapahtumapuu

Eri palotilanteille muodostettiin kuvassa 42 esi-
tetty tapahtumapuu. Puu ei esitä tapahtumia nii-
den aikajärjestyksessä vaan haarojen keskinäinen
järjestys valittiin siten, että puu muodostuisi
mahdollisimman yksinkertaiseksi, kuitenkin si-
sältäen olennaiset tekijät. Puuta muodostettaessa
yhdistettiin kohtalaisen ja nopean palonkehityk-
sen alapuut, jotka ovat muutoin identtiset, paitsi
tapauksessa, jossa palo on kahden normaalitoimi-
sen sprinklersuuttimen puolivälissä. Nopealla pa-
lonkehityksellä voidaan menettää kattosuihkuun
joutuneet kuumat voimakaapelit, jos palo on jom-
malla kummalla ylimmistä hyllyistä (0,35 m tai
0,65 m), kohtalaisella palonkehityksellä vain jos
palo on ylimmällä. Tästä yhdistämisestä seuraa
vähäinen konservatiivisuus lopputulokseen.

Nähdään, että yhden osajärjestelmän osuus
menetyslaaj uudesta on tehdyillä oletuksilla

0,8862 eli olennaisesti sama kuin todennäköisyys,
että sammutusjärjestelmä sammuttaa palon (0,9).
Seuraavassa kappaleessa käydään läpi puun haa-
roille valittujen arvojen valintaperusteet.

6.2.2 Puun haarojen arvot

6.2.2.1 Hidas palonkehitys

Tämä haara kuvaa subjektiivista todennäköisyyt-
tä sille, että palonkehitys olisi edellä esitetyn hi-
taan kaavan mukainen. Tämän komplementti on
vastaavasti tämän tarkastelun kannalta seurauk-
siltaan identtinen kohtalaisen tai nopean palon-
kehityksen mukainen palo. Kappaleessa 5.1.3 on
arvioitu todennäköisimmäksi palonkehitys-
nopeudeksi kohtalainen. Tässä oletetaan hitaiden
palojen osuudeksi kaikista paloista 30 %.

6.2.2.2 Sammutusjärjestelmä sammuttaa palon

Tämän haaran todennäköisyys sisältää sekä sam-
mutuslaitteiston teknisen luotettavuuden että
myös todennäköisyyden, että laitteisto on oikein
suunniteltu ja toteutettu. Vain tällöin voidaan pa-
lokohteeseen saada riittävästi sammutetta oikea-
aikaisesti, jolloin palon sammuttaminen on mah-
dollista. Tässä käytetään TVO:n palo-PSA:n ole-
tusta, 90 %. Samaa lukuarvoa käytetään myös esi-
merkiksi saksalaisessa GRS:n riskitutkimuksessa
[20]. Sprinklerjärjestelmien tekninen luotettavuus
on korkeampi. Kun kriteerinä on, että järjestelmä
saa palon hallintaan, sammutuksen tilastollinen
onnistumistodennäköisyys on lähteestä riippuen
n. 95-98 %. [51]

6.2.2.3 RTI=80

Tämä puun haara kuvaa nopeatoimisten suutin-
ten osuutta kaikista sprinklersuuttimista. Tietä-
mättä tarkempaa osuutta täksi oletettiin 10 %.
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6.2.2.4 Etäisyys D/2

Tämä puun haara kuvaa sitä osuutta paloista,
joka syttyy niin etäällä lähimmästä sprinklersuut-
timesta, että on perusteltua käyttää riskiarviossa
juuri kahden suuttimen puolivälissä olevalle pa-
lolle laskettuja tuloksia. Voidaan olettaa, että pa-
lon syttymistodennäköisyys on tasajakautunut
kaapelin koko pituudelle, kun kaapeli on yhtäjak-
soinen ilman liitoksia tms. Tällöin tämä arvo on
suoraan hyllyjen pinta-alaosuus. Tässä käytetään
konservatiivisesti 50 %, jolloin toisen 50 % palois-
ta seurausten arviointiin käytetään etäisyydellä
D/4 laskettuja tuloksia.

6.2.2.5 Ylin tai toiseksi ylin hylly

Tämä haara kuvaa todennäköisyyttä, että palo
syttyy ylimmällä (0,35 m) tai toiseksi ylimmällä
hyllyllä (0,65 m). Ylimmille hyllyille sijoitettujen
voimakaapelien syttymistodennäköisyyden voi-
daan olettaa olevan esimerkiksi instrumenttikaa-

peleita suurempi. Tässä lähdetään oletuksesta,
että neljä ylintä hyllyä olisivat voimakaapeleita,
joiden hyllykohtainen syttymistodennäköisyys on
keskenään sama. Loppujen alempana olevien
instrumenttikaapelien ym. oletetaan olevan yh-
teensä yhtä alttiita syttymään kuin yksi voima-
kaapelihylly. Näillä oletuksilla saadaan kahden
ylimmän hyllyn osuudeksi 40 %.

6.2.2.6 Kattosuihkussa kaapeleita

Tämä haara kuvaa sitä todennäköisyyttä, että
käytävän toisella puolella olisi niin ylös sijoitettu-
ja kaapeleita, että ne joutuisivat kuumaan katto-
suihkuun, jonka paksuus on n. 10 % palopesäk-
keen ja katon välisestä etäisyydestä, joka on vau-
rioihin johtavissa palotapauksissa joko 0,35 m tai
0,65 m. Tämä ei hyllyillä olevien kaapeleiden ta-
pauksessa ole todennäköistä, joten tällaisten ta-
pausten osuudeksi on oletettu 10 %.

sammutus-
järjestelmä

tulipalo hidas sammuttaa
kaapelitunnelissa palonkehitys palon

katto-
etäisyys ylin tai suihkussa kaapelit vahinkojen

RTI=80 D/2 2.ylin hylly kaapeleita kuormitettuja tod. näk. laajuus

0,027 1 osaj.

0,00243 2 osaj

0,00243 1 osaj

0,04374 1 osaj

0.0729 1 osaj.

0,1215 1 osaj.

0,03 2 osaj.

t
1

1
kyllä

ei 1
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0,7

0,9 0,1
|0.9

0,1

0,9 0,1

|0,9

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

0,6

0,1

0,9

0,1

0,9

0,5

0,5

0,5

0.5

Todennäköisyydet

hidas palonkehitys

sammutusjärjestelmä sammuttaa palon

RTI=80

etäisyys D/2

ylin tai 2. ylin hylly

kattosuihkussa kaapeleita

kaapelit kuormitettuja

0,3

0,9

0,1

0,5

0,4

0,1

0,5

Yhteensä

0,063 1 osaj.

0,00567 2 osaj

0,00567 2 osaj

0,10206 1 osaj

0,1701 1 osaj

0,2835 1 osaj.

0,07 2 osaj

1

Vahingon laajuudet ja niiden osuudet:

1 osajärjestelmä 88,62 %

2 osajärjestelmää 11,38 %

Kuva 42. Kaapelitunnelin palon tapahtumapuu.
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6.2.2.7 Kaapelit kuormitettuja

Tämä haara kuvaa niiden kattosuihkuun joutu-
neiden voimakaapelien osuutta, jotka ovat nor-
maalikäytössä siinä määrin lämmenneitä, että
kuumien kaapelien mukainen vauriolaajuuden ar-
viointi on perusteltua. Täksi osuudeksi oletetaan
50%.

6.3 Tapahtumapuun arviointia

6.3.1 Birnbaumin tärkeysmitta

Rakenteen komponenttien tärkeyttä mitataan luo-
tettavuustekniikassa ns. tärkeysmitoilla. Seuraa-
vassa esitetään Birnbaumin tärkeysmitta tapauk-
selle, jossa komponenttien vikaantumistoden-
näköisyydet ovat vakioita: [52]

Olkoon rakenteen rakennefunktio F(Xv...JCn).
Rakenne voidaan osittaa muuttujan X, suhteen:
<t>(XuK ,XJ = Xl<!>aiX) + Xi®(01X) (15)

Rakenteen vikaantumistodennäköisyys voidaan
lausua muodossa

(16)

missä pt on komponentin i vikaantumistodennä-
köisyys. Derivoimalla tämä p;:n suhteen saadaan
ns. Birnbaumin tärkeys:

Taulukko IX. Birnbaumin tärkeysmitat puun haa-
roille yhden osajärjestelmän menetyksen suhteen.

dp,
P(&(x)=l)

= P(O( 1,, X) = 1) - P(O(0,, X) = 1)
(17)

Toisin sanoen Birnbaumin tärkeys saadaan vä-
hentämällä järjestelmän vikatodennäköisyys, joka
on saatu olettamalla tarkasteltava komponentti
toimivaksi sellaisesta järjestelmän vikatoden-
näköisyydestä, joka on saatu olettamalla tarkas-
teltava komponentti vikaantuneeksi.

6.3.2 Tapahtumapuun tärkeysmitat

Edellisessä kappaleessa esitettyä menettelyä voi-
daan soveltaa tarkasteltavaan tapahtumapuuhun.
Kumpaakin menetyslaajuutta, yhden tai kahden
osajärjestelmän toimintakyvyn menettämistä, kä-
sitellään tärkeysmittatarkastelussa "järjestelmä-

hidas palonkehitys

sammutusjärjestelmä sammuttaa palon

RTI=80

etäisyys D/2

ylin tai 2. ylin hylly

kattosuihkussa kaapeleita

kaapelit kuormitettuja

0,0081

0,9847

0,0153

-0,028

-0,034

-0,138

-0,005

vikana" ja kukin haara vastaa komponentin vi-
kaantumista. Näin soveltaen voidaan laskea eri
haaroille tärkeysmitat yhden osajärjestelmän me-
netyksen suhteen, jotka esitetään taulukossa IX.
Koska tässä tarkastelussa on tunnistettu ainoas-
taan kaksi vaihtoehtoista vauriolaajuutta, ovat
tärkeysmitat toisen vauriolaajuuden eli kahden
osajärjestelmän menetyksen suhteen taulukossa
esitettyjen lukujen vastalukuja.

Tärkeysmittojen avulla voidaan arvioida pa-
lontorjuntajärjestelyjen luotettavuuden sekä teh-
tyjen subjektiivisten todennäköisyysarvioiden vai-
kutusta lopputulokseen. Mitä suurempi arvo tau-
lukossa on, sitä suurempi on vastaavan puun
haaran todennäköisyysarvon vaikutus ehdolliseen
todennäköisyyteen, että palossa menetettäisiin
vain yhden osajärjestelmän kaapelien toiminta.
Negatiivinen tärkeysluku ilmaisee kahden osajär-
jestelmän kaapelien toiminnan menettämistoden-
näköisyyden kasvavan, jos vastaavan puun haa-
ran todennäköisyyttä kasvatetaan.

6.3.3 Paloriskiarvioita tärkeysmittojen
avulla

Taulukko IX osoittaa, että ylivoimaisesti merkit-
tävin vaikutus mahdollisuuteen rajoittaa kaapeli-
en toimintakyvyn menetys yhteen osajärjestel-
mään on sillä, että automaattinen sammutusjär-
jestelmä toimii suunnitellulla tavalla ja oikea-ai-
kaisesti.

Seuraavaksi merkittävin tekijä on, joutuvatko
toisen osajärjestelmän kaapelit alttiiksi kattosuih-
kun vaikutuksille. Mikäli ne eivät joudu, aiheutuu
toisen osajärjestelmän toimintakyvyn menetys ai-
noastaan, jos automaattinen sammutusjärjestel-
mä ei toimi.
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6.3.4 Analyysin epävarmuuksista

Tärkeysmittatarkastelusta havaittiin, että ne ta-
pahtumapuun haarat, joille annettiin suhteellisen
mielivaltaisesti subjektiiviset todennäköisyys-
arvot, ovat lopputuloksen kannalta merkityksel-
tään melko vähäisiä. Näitä ovat seuraavat: "hidas
palonkehitys", "RTI=80" sekä "kaapelit kuormi-
tettuja".

Paljon suuremman epävarmuuden voidaan
katsoa liittyvän itse puun rakenteeseen eli siihen,
ovatko eri tapauksille luvuissa 5.1 ja 5.2 esitetty-
jen determinististen paloanalyysien tuloksien pe-
rusteella määritetyt vauriolaajuudet todenmukai-
sia. Koska eräät keskeiset tulokset, kuten kaape-
leiden vaurioituminen eri aika-lämpötilariippu-
vuuksilla, pohjautuvat vain yhdellä, muulla kuin
nimenomaisesti TVO:lla käytetyllä kaapelityypillä
tehtyihin havaintoihin, on niiden yleistettävyys
koskemaan TVO:n laitosta aina jossain määrin
epävarmaa. Kattosuihkumallin sopivuus kuvaa-
maan tilannetta kaapelitunnelissa, varsinkin lä-
hellä kattoa olevan palon tapausta, voi myös he-

rättää kysymyksiä. Lasketut tulokset ovat kuiten-
kin sopusoinnussa kokeellisten kanssa, joten suo-
ritettua analyysia voidaan pitää näiltä osin perus-
teltuna.

6.4 Yhteenveto
tapahtumapuupohjaisen
riskiarvion tuloksista

Edellä esitetyssä analyysissa saatiin paloteknisen
ja luotettavuustiedon valossa, ottaen huomioon
aktiivisten palontorjuntajärjestelmien toiminta,
kaapelitunnelin palolle yhden osajärjestelmän
menetystodennäköisyydeksi 88,6 % ja kahden osa-
järjestelmän menetystodennäköisyydeksi vastaa-
vasti 11,4 %.

TVO:n palo-PSA:ssa käytetty asiantuntija-ar-
vioon perustuva periaate, jonka mukaan märkä-
sprinklerijärjestelmällä suojatuissa tiloissa mene-
tetään palon sattuessa yksi osajärjestelmä 90 %
todennäköisyydellä ja kaksi osajärjestelmää 10 %
todennäköisyydellä, vaikuttaa realistiselta.
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• • • •

7 TODENNAKOISYYSPOHJAISET
TURVALLISUUSANALYYSIT (PSA)

7.1 Johdanto

Useille maailman ydinvoimalaitoksille on tehty to-
dennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi
(PSA). Tason 1 PSA arvioi vakavan, reaktorisydä-
men vaurioitumiseen johtavan ydinvoimalaitoson-
nettomuuden todennäköisyyttä vuotta kohti. Ta-
son 2 PSA tarkastelee sydänvauriossa syntyviä
tapahtumaketjuja ja radioaktiivisten aineiden
päästöjä laitokselle ja sen ympäristöön. Tason 3
PSA:ssa arvioidaan säteilypäästöjen terveydellisiä
ja taloudellisia vaikutuksia. [53] Tulipalot voidaan
ottaa huomioon tason 1 PSA:ssa ns. ulkoisena al-
kutapahtumana, joita aikaansaavat myös esimer-
kiksi tulvat, sääriskit ja maanjäristykset. Näitä
voidaan kutsua myös aluealkutapahtumiksi.

PSA-analyyseja arvioitaessa on muistettava,
että tulokset riippuvat paitsi itse laitoksen omi-
naisuuksista niin myös tehdyistä oletuksista ja
rajauksista ja analyysin kattavuudesta. Eri laitos-
ten laskennallisia sydänvauriotaajuuksia ei voida
suoraan verrata keskenään, ellei niitä ole analy-
soitu täysin samoilla menettelyillä. Sydänvaurio-
taajuuden laskentaan voi liittyä suuria epävar-
muuksia ja taajuusjakauman hajonta on siten
suuri. Monissa analyyseissa ilmoitetaan lopputu-
loksena kuitenkin ainoastaan keskimääräisen sy-
dänvauriotaajuuden piste-estimaatti, jota ei ole
pidettävä tarkkana arvona vaan ainoastaan suu-
ruusluokka-arviona. Analyysien pääasiallinen
hyöty onkin mahdollisuus tunnistaa tärkeimmät
riskit, vertailla eri syistä aiheutuvia riskejä kes-
kenään ja arvioida erilaisten parannustoimenpi-
teiden vaikutuksia. Lisäksi voidaan systemaatti-
sen analyysin avulla tunnistaa tärkeimmät järjes-
telmien väliset riippuvuudet sekä muutoinkin pa-
rantaa voimayhtiön teknisen ja operatiivisen hen-
kilöstön laitostuntemusta.

7.2 Tulipalojen analysointi PSA:n
yhteydessä

Tulipalojen aiheuttama riski analysoidaan PSA-
analyyseissa yleensä vaiheittain esimerkiksi seu-
raavasti: Kunkin turvallisuudelle tärkeiden jär-
jestelmien komponentteja tai kaapeleita sisältä-
vän tilan palotaajuus arvioidaan systemaattisesti
pohjautuen yleiseen tai laitoskohtaiseen palotilas-
totietoon. Arviota voidaan tarkentaa vielä otta-
malla huomioon huonetilakohtaiset erityispiirteet,
kuten mahdollisten sytytyslähteiden määrä ja
muita syttymisen ja palon leviämisen kannalta
merkittäviä tekijöitä. Sisäisten alkutapahtumien
mallin avulla tunnistetaan kussakin tilassa mah-
dolliset laitteiden ja kaapelien vaurioitumisesta
johtuvat alkutapahtumat ja alkutapahtumien hal-
lintaan tarvittavien laitteiden menetykset sekä
lasketaan näistä johtuva ehdollinen sydänvaurion
todennäköisyys ottaen huomioon myös palosta
riippumattomien laitevikojen todennäköisyys. En-
simmäisessä vaiheessa voidaan koko laitoksen
konservatiivisesti arvioitu palojen aiheuttama sy-
dänvauriotaajuus fCD laskea seuraavasti:

f CD - 'Pal° CD

kaikkihuoneet
(18)

missä fpalo on kunkin huoneen palotaajuus ja PCD

vastaavasti kunkin huoneen ehdollinen sydänvau-
riotodennäköisyys, kun oletetaan kaikkien kulloi-
sessakin huoneessa olevien laitteiden ja kompo-
nenttien tuhoutuvan kaikissa tulipaloissa. Seu-
raavien vaiheiden analyysityötä voidaan vähen-
tää poistamalla jatkokäsittelystä kaikki riski-
merkitykseltään riittävän vähäiset, jonkin karsin-
tarajan alittavat huoneet. Seuraavissa vaiheissa
voidaan ottaa huomioon palontorjuntatoimenpitei-
den vaurioita rajoittava vaikutus sekä analysoida
palon vaikutuksia riskimerkitykseltään tärkeim-
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missä tiloissa tarkemmin esimerkiksi luvussa 5
esitetyillä menettelyillä ottaen huomioon laittei-
den ja kaapeleiden vaurioitumisrajat. Analyyseis-
sa voidaan myös ottaa huomioon palon leviäminen
huoneesta toiseen. Joissain tehdyissä analyyseis-
sa on tarkasteltu ainoastaan ennakkolta merkit-
täviksi arvioituja huoneita.

Eri laitoksille tehtyjen PSA-analyysien mu-
kaan tulipalojen osuus sydänvaurioriskistä voi
olla mitä tahansa merkityksettömästä aina yli
puoleen. Kaapeleita vaurioittavien palojen voi-
daan katsoa aiheuttavan pääosan palojen aiheut-
tamasta riskistä, koska suurimpaan osaan turval-
lisuusjärjestelmien aktiivisista komponenteista
liittyy tehonsyöttö- tai ohjauskaapeleita, jotka
yleensä vaurioituvat viimeistään samalla kuin itse
komponenttikin. Lisäksi varsinkin kaapelitilojen
paloissa voidaan menettää useiden eri järjestelmi-
en kaapeleita.

7.3 TVO:n palo-PSA

7.3.1 Yleistä

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toden-
näköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin osana
on paloriskejä käsittelevä osuus (palo-PSA) [54].
Siinä arvioidaan ns. Berryn mallilla palotaajuudet
kussakin laitoksen huonetilassa sekä ns. peitto-
kertoimilla palon leviämistä kunkin huoneen si-
sällä. Näistä on laskettu paloalkutapahtumataa-
juudet taulukkolaskentaohjelmalla erillään varsi-
naisesta PSA-mallista. PSA-malliin on syötetty
lähtötiedoiksi paloalkutapahtumien taajuudet, jot-
ka yhdessä laitosvasteen kanssa määräävät tuli-
paloihin liittyvän sydänvaurioriskin. Palojen levi-
ämistä palo-osaston muodostavasta huonetilasta
toiseen ei arvioida. Toisin sanoen palo-osaston luo-
tettavuudeksi oletetaan epäkonservatiivisesti
100 %.

Seuraavissa kappaleissa arvioidaan kaapeliti-
lojen merkitystä paloriskin kannalta sekä kuvail-
laan lyhyesti paloalkutapahtumataajuuksien
määrittäminen menettelyllä, jossa palotaajuuksi-
en määrittämiseen käytetään ns. Berryn mallia,
palon leviämistä huoneen sisällä kuvataan ns.
peittokertoimilla sekä huonetilat jaetaan palo-
alkutapahtumaluokkiin. Lisäksi esitetään herk-
kyystarkastelu, jossa varioidaan huoneiden palo-

taajuuksia ja peittokertoimia. Tarkastelut perus-
tuvat Säteilyturvakeskuksessa TVO:n palo-PSA:n
tarkastustyön yhteydessä tehtyyn muistioon [55].
Laskennassa käytetään TVO:n PSA-mallia (rev.
238) ja SPSA-ohjelmaa (2.0.26).

7.3.2 Kaapelitilojen merkitys

PSA:ssa on laskettu kaikkien laitoksen huoneiden
kokonaispalotaajuudeksi 0,18 a-1, PSA:han sisäl-
lytettyjen huoneiden palotaajuus on yhteensä
0,068 a-1 ja näiden perusteella laskettu palojen ai-
heuttama sydänvauriotaajuus on 7,5E-07 a-1,
mikä on kaikkien alkutapahtumien sydänvaurio-
taajuudesta (2,8E-05) noin 2,7 %. Useimpien kaa-
pelitilojen Berryn mallilla lasketut huonetilakoh-
taiset palotaajuudet ovat välillä 0,9... 2.1E-04 a1.
Taulukko X esittää tärkeimmät paloalkutapahtu-
mat sydänvauriotaajuuden perusteella.

Taulukossa X esitetyt alkutapahtumat muo-
dostavat lähes 90 % palojen aiheuttamasta sydän-
vauriotaajuudesta. Pääosin kaapelitiloja käsittä-
vien alkutapahtumien aiheuttama sydänvaurio-
taajuus on taulukon mukaan 3,08E-07 a-1, mikä
on yli 40 % palojen aiheuttamasta kokonaissydän-
vauriotaajuudesta. Lisäksi muidenkin paloalku-
tapahtumien syntyyn liittyy kaapelitiloja, joten
voidaan arvioida kaapelitilojen muodostavan ai-
nakin noin puolet palojen aiheuttamasta sydän-
vauriotaajuudesta. Kaapelitilojen palojen domi-
noivan roolin vuoksi ei kaapelitiloja oteta tässä
tarkastelussa erilliseen käsittelyyn vaan tarkas-
tellaan palo-PSA:ta kokonaisuudessaan.

7.3.3 TVO:n paloalkutapahtumataajuuksien
määrittäminen

7.3.3.1 Palotaajuuksien määrittäminen Berryn
menetelmällä

Laitoksen kokonaispalotaajuuden määrittämises-
sä on käytetty TVO:n omia sekä ruotsalaisten lai-
tosten Forsmark I/II ja Oskarshamn III palotilas-
toja. Taulukko XI ilmaisee, että laitoksen koko-
naispalotaajuus on 0,18 a1. Tähän palotaajuuteen
sisältyy kuitenkin huonetiloja, joiden palot eivät
aiheuta välitöntä vaaraa laitoksen turval-
lisuudelle ja joita ei siten ole sisällytetty PSA-
tarkasteluihin. PSA:han sisällytettyjen huonetilo-
jen kokonaispalotaajuus on 0,068 a-1.
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Taulukko X. Tärkeimmät paloalkutapahtumat sydänvauriotaajuuden perusteella.

Koodi

FIR-09/TF/AC

FIR-03/TF/AC

FIR-03/TF/BD

FIR-07/TF/

FIR-10/TF/BD

FIR-23/TF/AC

FIR-12/TF/B

FIR-23/TF/BD

FIR-12/TF/C

FIR-12/TF/D

FIR-12/TF/A

FIR-17/TF/BD

YHTEENSÄ

3,31 E-04

2,58E-04

2,78E-04

5,19E-03

3,31E-04

1,03E-04

1,89E-03

1,04E-04

1,91E-03

1,91E-03

1,80E-03

6,15E-04
1,47E-02

taajuus | a j i
1,20E-07

1,16E-07

8,64E-08

6,29E-08

5,66E-08

3,96E-08

2,78E-08

2,69E-08

2,64E-08

2,60E-08

2,57E-08

2,15E-08

6,36E-07

mmmmm

VAS.APURAK.PUMPPUTILA

AC-KAAPELITILA

BD-KAAPEUTILA

PÄÄSYVEN KÄYNN.EI ONNISTU

OIK.APURAK.PUMPPUTILA

AC SUB 322,323,327, 321 KOKONAAN

B SUB KAAPEUTILAT

BD SUB 322,323,327, 321 KOKONAAN

CSUB KAAPEUTILAT

DSUB KAAPEUTILAT

A SUB KAAPEUTILAT

400 KV ö 642BD

Taulukko XI. Rakennuskohtaiset palot ja palotaa-
juudet (TVOI/II, Forsmark IIII, Oskarshamn III).

%&kemu&k

Käyttöaika:
Revisioaika

Mkmnm

B

D

E

H

F

X

T

N

P

S

Q

Z

L

KAIKKI

356686 h
: 58226 h

käyt

1

0

1

1

2

0

1

1

0

0

0

1

0

8

= 44,1 a
= 7,2 a

Kpl

1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
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2,27E-02

0

2,27E-O2

2,27E-02

4,54E-02

0

2,27E-02

2,27E-02

0

0

0

2.27E-O2

0

1,81 E-01

Palo-PSA:ssa on estimoitu huonetilakohtaiset
suhteelliset syttymistodennäköisyydet huoneen
paloparametrien avulla käyttäen Berryn mallia,
jota on modifioitu TVO:n tarpeita vastaavaksi.
Berryn mallissa määritetään huonetilakohtaisen

katselmuksen perusteella kullekin huoneelle usei-
ta paloriskiä kuvaavia parametrejä ja niiden avul-
la lasketaan huoneen suhteellinen paloriskiä
osoittava vertailuluku, ns. "palamistodennäköi-
syys".

TVO:n sovellutuksessa pyritään ottamaan huo-
mioon sytytyslähteiden läsnäolotodennäköisyys
(parametrit Aj, A2 ja A3), palokuorman syttymi-
salttius (B), huoneessa oleskelijoiden mahdolli-
suus havaita paloja sammuttaa se (Cj) sekä palon
sammuminen itsekseen (C2). Lisäksi arvioidaan,
voiko tilassa oleva palokuorma tuhota tilassa ole-
vat laitteet (parametri D), palokuorman levinnei-
syys huoneessa (F) sekä huoneen tiiveyden mah-
dollinen paloa rajoittava vaikutus (G). Parametrit
D ja G ovat TVO:n Barsebäckin analyysin perus-
teella tarkoituksenmukaiseksi katsomia lisäyksiä
alkuperäiseen Berryn malliin. Taulukko XII esit-
tää parametrien kuvaukset ja taulukko XIII
muuttujien luokkia vastaavat lukuarvot.

TVO:n modifioiman Berryn mallin mukaan
huonekohtainen paloriskiä kuvaava suhteellinen
vertailuluku, ns "palamistodennäköisyys" saa-
daan yhtälöistä:

PABOM = A-B-(1-C1-C2)-Z)-(1-F-G) (19)

A=l - (1 -A 1 ) ( l -A 2 ) ( l -A 3 ) (20)

Huonekohtaiset palotaajuudet saadaan tämän jäl-
keen yhtälöstä:

/ huone I to
huone

(21)
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Taulukko XII. Berryn mallin parametrit.

Pamm&tri

A Syttymislähde

A, Huoneessa on ihmisiä (sama kuin C,)
7 = koko ajan, 2 = suurimman osan ajasta, 3 = kolmasosan ajasta 4 = kierroksilla,
5 = harvoin

A2 Huoneessa olevien mekaanisten kojeiden määrä (kuinka tiheässä, pintakonsentraatio)
1 = paljon, 2 = keskinkertaisesti, 3 = vähän

A3 Huoneessa olevien sähkölaitteiden määrä (suhteellinen tiheys)
1 = paljon, 2 = keskinkertaisesti, 3 = vähän

B Syttyvyys
1 = tilassa on jatkuvasti palavaa materiaalia, syttymispiste <20 °C
2 = tilassa on jatkuvasti palavaa materiaa/ia, syttymispiste 20...250 °C (öljyt)
3 = tilassa on jatkuvasti vaikeasti syttyvää materiaalia, syttymispiste > 250 °C (paperi,
sähkölaitteet)
4 = tilassa oleva materiaali on vaikeasti syttyvää (puu, muovit) tai tilassa ei ole syttyvää
materiaalia

C Palon havaitseminen ja sammutus

C, Palon havaitseminen r i ippuu siitä, kuinka usein huoneessa on ihmisiä (ks. A,)

C2 Palon sammuminen r i ippuu siitä, millaista tilassa oleva palava materiaali on (ks. B)

Voiko tilassa oleva palokuorma tuhota tilassa olevat laitteet
1 = voi, 2 = ei voi

Palavan materiaalin levinneisyys tilassa
1 = kaikkialla levällään ympäri tilaa, 2 = levällään suurimmassa osassa tilaa
3 = keskittynyt toiseen puoleen tilaa, 4 = keskittynyt vähäiseen osaan tilaa
5 = normaalisti huoneessa ei ole palokuormaa

Huoneen tiiveys
7 = huone on tiivis ja sinne ei pääse lisäilmaa
2 = huone ei ole tiivis ja palaminen voi jatkua lisäilman turvin

Taulukko XIII. Berryn mallin parametrien

A

A,
A2

A3

B

C

c,
c2
D

F

G

Sytytyslähteiden läsnäolo:

Ihminen

Mekaaninen koje

Sähkölaite

Syttyvyys

Havaitseminen & sammuminen:

Ihmisiä paikalla

Sammuvuus

tulkinta.
1

0,70

0,50

0,30

1,00

0,99

0,50

Voiko palo tuhota turvakomponentin? 1,00

Palokuorman levinneisyys

Voiko palo tukahtua (tiivis tila)?

0,02

0,60

2

0,70

0,30

0,10

0,10

0,95

0,90

0,10

0,20

1,00

3

0,30

0,10

0,05

0,01

0,90

0,99

0,50

4

0,20

0,01

0,10

0,99

0,90

5

0,10

0,00

0,95

missä ftot on laitoksen kokonaispalotaajuus ja U>
i muuttua, mutta kokonaispalotaajuus pysyy sama-

on kaikkien huonetilojen Berryn mallin "palamis- na, koska:
todennäköisyyksien" summa. Varioitaessa Berryn ^ ,
mallin parametrien arvoja eri huoneissa voi nii- 2^'huom '"" (22)

kaikkihuoneet

den keskinäinen "palotodennäköisyysjärjestys"
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Berryn mallia voidaan nyt käytetyssä muodossaan
kritisoida siitä, ettei se ota huomioon sytytysläh-
teiden absoluuttista määrää palotaajuuden las-
kennassa. Esimerkiksi yhden neliömetrin kokoi-
nen huone, jossa on yksi mekaaninen komponent-
ti saa saman palotaajuuden kuin hehtaarin kokoi-
nen halli, jossa on vastaavasti 10000 komponent-
tia, koska suhteellinen komponenttitiheys ja siten
kerroin A% on sama!

7.3.3.2 Peittokertoimet

Yksittäisen huonetilan palossa voidaan menettää
yhteen tai useampaan paloalkutapahtuma-
luokkaan liittyvät turvallisuustoiminnot. Huo-
neen kontribuutio f,IE.k kunkin palo-
alkutapahtumaluokan taajuuteen lasketaan yhtä-
löstä

fiE,k = Pi-P2-P3-fk (23)

missä fk on huoneen palotaajuus ja kertoimet p,,
p2jap3 ovat ns. peittokertoimia (-todennäköisyyk-
siä).

Peittokertoimien (-todennäköisyyksien) avulla
pyritään pienentämään huonepalon aikaansaa-
maa riskiä turvallisuustoiminnoille ottamalla
huomioon palon leviämismahdollisuudet ja vaiku-
tukset sekä palontorjuntatoimenpiteet. Kertoimet
Pj ja p2 kuvaavat palon leviämistä osajärjestel-
män sisällä ja osajärjestelmien välillä huoneessa
niin, että paloalkutapahtumaluokkaan sisältyvät
järjestelmät menetetään.

Useimmissa tiloissa käytetään p2=l, paitsi
eräissä ns. liitoshuoneissa. Nämä ovat suuria yh-
tenäisiä tiloja, jotka koostuvat useista omalla huo-
netunnuksellaan nimetyistä osista. Jos tila on
varustettu automaattisella sammutusjärjestel-
mällä, on kertoimelle p2 käytetty arvoa 0,1. Ni-
menomaan tällä kertoimella otetaan huomioon
kaapelitilojen erottelu osajärjestelmittäin sekä pa-
lontorjuntatoimenpiteet. Kertoimen p3 avulla ote-
taan huomioon instrumenttikaapelin vikaantu-
mismoodi alkutapahtumaluokkatarkasteluissa:
kaapeli voi palossa mennä oikosulkuun tai katke-
ta. Molempia vaihtoehtoja pidetään tällä hetkellä
yhtä todennäköisinä, joten on käytetty p3=0,5.
Muita kappaleessa 4.2.3.1 kuvattuja vikaantumis-
mekanismeja ei tarkastella.

7.3.3.3 Huonetilojen jakaminen
paloalkutapahtumaluokkiin

Kaikki huonepalot, joissa menetetään samat tur-
vallisuustoiminnot tai jotka aiheuttavat saman-
laisen muutoksen turvallisuusjärjestelmien onnis-
tumiskriteereihin, kuuluvat samaan alku-
tapahtumaluokkaan. Luokan taajuus saadaan
peittokertoimilla painotettuna kaikkien siihen
kuuluvien huonepalojen taajuuksien summana.

IIE ~ 2^ '! (24)

Tässä k kattaa kaikki kyseiseen paloalkutapahtu-
maluokkaan kuuluvat huonetilat.

7.3.4 Herkkyystarkastelut

7.3.4.1 Yleisperiaatteet

TVO:n käyttämän mallin herkkyyttä eri osateki-
jöiden suhteen tarkasteltiin varioimalla niitä teki-
jöitä, joihin voidaan katsoa liittyvän epävarmuuk-
sia tai sellaisia oletuksia, joiden perusteltavuus ei
ole etukäteen selvää. Riskianalyysin herkkyyttä
tutkittiin huonekohtäisten palotaajuuksien ja
peittokerrointen muutosten sekä niiden yhteis-
vaikutuksen suhteen.

7.3.4.2 Berryn menetelmän redusointi

TVO:n käyttämässä Berryn mallin sovellutukses-
sa arvioidaan kertoimilla D ja G jo syttyneen al-
kupalon mahdollisuutta tuhota tilassa olevat lait-
teet ja palamisilman riittävyyttä palamisen jatku-
misen kannalta. Toisaalta palojen vaikutuksia
turvallisuustoimintoihin arvioidaan myös peitto-
kerrointen avulla. Tämän päällekkäisyyden takia
redusoitiin Berryn mallia siten, että kertoimille D
ja G annettiin arvo 1,00. Lisäksi asetettiin ihmi-
sen vaikutusta toisaalta sytytyslähteenä, toisaal-
ta palon havaitsijana kuvaavat tekijät A1 ja Ct

nolliksi. Näillä toimenpiteillä poistettiin mainittu-
jen tekijöiden vaikutukset mallista. Tällä tavoin
redusoidun Berryn mallin katsottiin soveltuvan
paremmin palotaajuuden arvioimiseen, kun palon
vaikutukset turvallisuustoimintoihin ja palontor-
juntatoimenpiteet otetaan huomioon erikseen. Tä-
ten huonekohtaisen "palamistodennäköisyyden"
kaavaksi muodostui:
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Phum=A-B-a-F) (25)
A = (l-A2)-(1-A3) (26)

Kuva 43 osoittaa, että redusoinnin suhteellinen
vaikutus huonekohtaisiin palotaajuuksiin on eräi-
tä poikkeuksia lukuunottamatta vähäinen, useim-
missa tapauksissa tekijän 2 tai vähemmän ja
enimmilläänkin vain tekijän 10 suuruusluokkaa.
Tämän voidaan katsoa johtuvan pääasiassa siitä,
että ne parametrit, joiden vaikutus poistettiin
mallista, olivat useimmissa huoneissa lukuarvoil-
taan keskenään samoja.

Redusoidun Berryn mallin avulla laskettujen
palotaajuuksien käyttö PSA-mallissa vähentää sy-
dänvauriotaajuutta alkuperäisestä 7,50E-07 a-1

arvoon 7.44E-07 a1. Kun huonekohtaiset palotaa-
juudet eivät muutu merkittävästi kokonaispalo-
taajuuden säilyessä ennallaan, ei sydänvauriotaa-
juuteenkaan ole odotettavissa huomattavia muu-
toksia.

Lisäksi on syytä todeta, että TVO:n sovellutuk-
sessa huonetilan tiiveyttä kuvaavan tekijän G
vaikutus "palamistodennäköisyyteen" ei vastaa fy-
sikaalisia tosiseikkoja: Jos tila on tiivis ja sinne ei
pääse lisäilmaa (G - 0,60), saadaan kaavan (19)

mukaan korkeampi "palamistodennäköisyys" kuin
jos tila ei ole tiivis (G = 1,00).

7.3.4.3 Huonetilojen palotaajuuksien variointi

Sydänvaurioriskin herkkyyttä huonekohtaisten
palotaajuuksien muutoksille tutkittiin edelleen
laskemalla sydänvauriotaajuus kahdella eri pe-
rusteilla määritetyllä palotaajuusmallilla: Ensim-
mäisessä jaettiin kaikkien PSA-huoneiden palo-
taajuussumma (6,77E—02 a-1) tasan kaikkien huo-
neiden kesken, jolloin palotaajuudeksi kaikissa
huoneissa tuli l,9E-04 a-1. Toisessa tarkastellus-
sa tapauksessa asetettiin huonekohtaisten palo-
taajuuksien jakauma eksponentiaaliseksi koko-
naispalotaajuuden säilyessä ennallaan. Suurim-
maksi palotaajuudeksi asetettiin l,00E-03 a1, jol-
loin jakauma oli yksikäsitteisesti määritelty:

f(x) = 0,001-eoou™x (27)

missä x on huoneen järjestysnumero alkuperäisen
palotaajuuden mukaan.

Laskettu sydänvauriotaajuus huoneiden kes-

ken tasan jakaantuneella palotaajuudella kasvoi

arvoon l,01E-06 a-1 ja eksponentiaalijakauma-

1.0E-2-

1.0E-3 -.

•Orig

-Mod

Exp

Equal

1.0E-4

1.0E-5

1.0E-6-
Z1.01 B91.64 E91.14 H1.45 B91.26 H1.25 E1.43 E1.28 B270 X91.08 B2.80 B91.56

Huonetilat (358 kpi)

Kuva 43. Huonekohtaiset palotaajuudet [a'1].
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mallilla arvoon l,08E-06 a-1 alkuperäisestä taa-
juudesta 7,50E-07 a1 . Kokeiltujen melko huomat-
tavien muutosten vaikutus riskiin jäi suhteellisen
vähäiseksi. Tämän voidaan katsoa viittaavan sii-
hen, että laitos on tasapainoisesti suunniteltu,
kun minkään yksittäisen huoneen riskimerkitys
ei ole erityisen suuri.

7.3.4.4 Peittokertoimien variointi

Paloriskin herkkyyttä peittokertoimiin liittyvien
oletusten suhteen tarkasteltiin varioimalla kertoi-
mia Pj ja p2.

Luvussa 6 esitetyn deterministisiin paloana-
lyyseihin perustuvan sammutusjärjestelmien ja
erotteluperiaatteiden vaikutukset huomioon otta-
van tapahtumapuuanalyysin mahdollisen epäkon-
servatiivisuuden riskimerkityksen arvioimiseksi
laskettiin riski mallilla, jossa muutettiin peitto-
kerroin p2 arvosta 0,1 arvoon 0,2. Sydänvauriotaa-
juus kasvoi lähes 60 %>, alkuperäisestä arvosta
7,50E-07 a-1 arvoon 1.19E-06 a-1.

Ääritapauksena tarkasteltiin mallia, jossa/jj ja
p2 oli asetettu arvoon 1,0 kaikissa tiloissa. Tämä

kuvaa tapausta, jossa palo tuhoaa kaikki tilassa
olevat laitteet ilman, että palontorjuntatoimen-
piteillä voitaisiin vaikuttaa tilanteeseen.
Sydänvauriotaaj uudeksi saatiin näillä oletuksilla
8,05E-06 a-1.

Vastakkaisena ääritapauksena tarkasteltiin
mallia, jossa p2 oli asetettu arvoon 0,0 kaikissa
tiloissa. Tämä kuvaa lähinnä kappaleen 3.2.3
määritelmän mukaisen kolmannen sukupolven
laitostasossa kukin osajärjestelmä sijaitsee omas-
sa palo-osastossaan. Sydänvauriotaajuudeksi saa-
tiin tällä oletuksella 3,48E-07 a-1.

7.3.4.5 Yhteenveto herkkyystarkastelujen
tuloksista

Kuva 44 esittää kootusti herkkyystarkastelujen
päätulokset. On ilmeistä, että paloriski ei ole ko-
vin herkkä huonekohtaisten palotaajuuksien
muutoksille, kun kokonaispalotaajuus pidetään
vakiona. Sen sijaan peittokertoimien kasvattami-
nen nostaa suoraan paloalkutapahtumataajuuk-
sia ja sitä kautta vaikutus näkyy myös sydän-
vauriotaajuudessa.

Orig. ^ ^ ^ ^ ^ ^ J

0,1 -> 0,0 L — ^ , J

Mod.Ber. ; .....

Exp. s»

Equal L

0,1->0,2 i *.......

1,0 L.

1.0E-7 1.0E-6

Sydänvauriotaajuus [1/a]

1.0E-5

Orig. TVO:n PSA:n rev. 238 mukainen tulos.
0,1 —> 0,0 Peittokertoimet = 0,1 (p2) on asetettu nolliksi.
Mod.Ber Berryn mallista on poistettu ihmisen toimintaan liittyvät kertoimet + D ja G.
Exp. Huonekohtaiset palotaajuudet on ensin asetettu suuruusjärjestykseen ja tämän jälkeen uudet palotaajuudet on

saatu eksponenttijakaumasta:

f(x) = 0,001 e001"76*
missä x on huoneen järjestysnumero ja kertoimet on sovitettu siten, että kokonaispalotaajuus pysyy
muuttumattomana.

Equal Huonekohtainen palotaajuus on jaettu tasan kaikkien huoneiden kesken siten, että kokonaispalotaajuus pysyy
muuttumattomana (6.77E-02 a 1).

0,1 -> 0,2 Peittokertoimet = 0,1 (p2) on kaksinkertaistettu.
1,0 Kaikki peittokertoimet on asetettu ykkösiksi.

Kuva 44. Tulipaloista aiheutuvan sydänvauriotaajuuden muuttuminen herkkyystarkastelujen perus-
teella.
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7.4 Muita PSA-analyyseja

7.4.1 Loviisa 1

Loviisan ydinvoimalaitoksella [56, 57] on turvalli-
suusjärjestelmät ja niiden kaapelit pääsääntöises-
ti jaettu kahteen toisistaan rakenteellisesti pa-
loeroteltuun redundanssiin (2 x 100 %), joiden ak-
tiiviset komponentit ovat kahdennettuja, mutta si-
jaitsevat usein keskenään samoissa palo-osastois-
sa. Paloerottelun kannalta laitos vastaa pääosil-
taan kappaleessa 3.2.2 kuvattua esitettyä toisen
sukupolven laitosten vaatimustasoa.

Palo-PSA:ssa laskettiin yhteen noin 200 huo-
neen paloista johtuva sydänvaurioriski, joka on
vähän yli l,0E-04 a-1. PSA:n mukaan muiden ul-
koisten ja sisäisten alkutapahtumien aiheuttama
sydänvauriotaajuus on noin 0.6E-04 a-1 (v. 1996
tilanne), joten palojen osuus kokonaistaajuudesta
on noin 60 %. Analyysi on konservatiivinen johtu-
en mm. seuraavista analyysin oletuksista:
1. Instrumenttikaapelin vaurioituminen johtaa

aina seurauksiltaan pahimpaan virhe-
toimintoon.

2. Alkutapahtumien tunnistusvaiheessa ei ole
otettu huomioon mahdollisia operaattorin suo-
rittamia palautustoimenpiteitä.

7.4.2 Seabrook

Seabrookin laitoksella [58] on turvallisuusjärjes-
telmät jaettu kahteen redundanssiin. Palotekni-
sessä erottelussa noudatetaan kappaleessa 3.2.2
esitettyjä 10CFR50, Appendix R:n [9] vaatimuksia
ja laitos vastaa kappaleessa kuvattua toisen su-
kupolven laitosten vaatimustasoa.

Palo-PSA:ssa analysoitiin kvantitatiivisesti
kahdentoista palo-osaston paloista johtuva sydän-
vaurioriski, joka on 2.5E-05 a1. Koko PSA:n mu-
kaan sydänvauriotaajuus on 2,3E-04 a1, joten pa-
lojen osuus siitä on noin 11 %.

7.4.3 South Texas

South Texasin laitoksella [59] on turvallisuusjär-
jestelmät jaettu kolmeen redundanssiin. Palotek-
nisessä erottelussa noudatetaan kappaleessa 3.2.2
esitettyjä 10CFR50, Appendix R:n [9] vaatimuksia
ja laitos vastaa samassa kappaleessa kuvattua toi-
sen sukupolven laitosten vaatimustasoa.

Palo-PSA:ssa analysoitiin kvantitatiivisesti ai-
noastaan valvomon paloista johtuva sydänvaurio-
riski, joka on 2.5E-06 a-1. Muiden palojen sydän-
vaurioriskin arvioitiin olevan alle 2,0E-07 a1,
eikä niitä tarkasteltu erikseen. Koko PSA:n mu-
kaan sydänvauriotaajuus on l,7E-04 a1, joten pa-
lojen osuus siitä on alle 2 %.

7.4.4 Laitos X (Konvoi-tyyppinen
saksalainen laitos)

Saksalaisella Konvoi-tyyppisellä laitoksella [60]
on turvallisuusjärjestelmät jaettu neljään redun-
danssiin. Laitos vastaa kappaleessa 3.2.3 kuvat-
tua kolmannen sukupolven laitosten vaatimusta-
soa. Laitoksella on erityispiirteenä valvomon kaa-
pelipaloissa mahdollisesti syntyvien virheellisten
ohjaustoimintojen vähentämiseksi järjestely, jos-
sa operaattorin on painettava ohjaustoimintojen
suorittamiseksi normaalin ohjauspainikkeen li-
säksi erillistä ohjaustoiminnot aktivoivaa paini-
ketta.

Palo-PSA:ssa analysoitiin yksityiskohtaisesti
kolmentoista palo-osaston paloista johtuva sydän-
vaurioriski, joka on 4,0E-07 a-1. Valvomon palois-
ta johtuva sydänvaurioriski on l,5E-07 a-1. Koko
PSA:n mukaan sydänvauriotaajuus on
2,8E-06 a-1, joten palojen osuus siitä on noin 14 %.
Ilman edellä kuvattua ohjaustoimintojen lukitus-
kytkintä paloriskin osuuden kokonaisriskistä ar-
vioidaan olevan noin 40 %.

7.4.5 VVER-440/230 -tyyppinen laitos

WER-440/230 on neuvostoliittolaista suunnitte-
lua oleva ensimmäisen sukupolven painevesi-
tyyppinen laitoskonsepti, jota vastaavia laitoksia
on rakennettu yhteensä kahdeksantoista yksikköä
kuudelle eri laitospaikalle entisen Neuvostoliiton
ja itäblokin maiden alueelle (taulukko XIV). Osa
yksiköistä on suljettuja osa edelleen käytössä mo-
dernisoituina. Alkuperäinen laitoskonsepti on
kappaleessa 3.2.1 kuvatun ensimmäisen sukupol-
ven mukainen eli redundanttisia turvallisuusjär-
jestelmiä ja niiden kaapeleita ei ole järjestelmälli-
sesti eroteltu toisistaan tulipalojen varalta.

Bohunice V-l -laitokselle on tehty PSA.n yhte-
ydessä palon skianalyysi, jossa sydänvaurio-
taajuudeksi on saatu 5,8E-04 a-1 vuoden 1992
kesäkuun tilanteessa. Tuolloin laitoksen palotur-
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Taulukko XIV.
set.

Kozloduy

(Bulgaria)

Armenia*

Greifswald

(Saksa)

Bohunice V-1

(Slovakia)

Kuola

(Venäjä)

Novovoronezh

(Venäjä)

Maailman WER-440/230 -laitok-

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

3

4

kmfifäm

10/1974

11/1975

1/1981

6/1982

10/1979

5/1980

7/1974

4/1975

5/1978

10/1979

4/1980

1/1981

12/1973

2/1975

12/1964

4/1970

6/1972

3/1973

käytössä

käytössä

käytössä

käytössä

käytössä*

suljettu 3/1989

suljettu 12/1990

suljettu 2/1990

suljettu 2/1990

suljettu 6/1990

käytössä

käytössä

käytössä

käytössä

suljettu 2/1988

suljettu 8/1990

käytössä

käytössä

t Armenian laitokset ovat tyyppiä WER-440/270, joka
vastaa paloteknisesti 230-tyyppiä tässä tarkastelussa.
* Armenian 1 -yksikkö on suljettu 2/1989 ja otettu
uudelleen käyttöön vuonna 1996.

vallisuutta oli parannettu alkuperäisestä mm. li-
säämällä palo-ovia sähkö- ja automaatiotiloihin
sekä kaapeleiden palosuojamassauksella. Lisäksi
turvallisuudelle tärkeiden pumppujen sähkönsyö-
töt oli varmistettu riippumattomista lähteistä syö-
tettävillä varakaapeleilla. [61]

Alkuperäisen WER-440/230-laitoskonseptin
palojen aiheuttamaa sydänvaurioriskiä voidaan
arvioida tapaushistorian pohjalta: Luvuissa 2.2.2
ja 2.2.3 kuvatut Greifswaldin ja Armenian laitos-
ten palotapaukset olisivat tavanomaisten PSA-
analyysimenetelmien mukaan johtaneet reaktori-

sydämen vaurioitumiseen. Sydänvauriolta vältyt-
tiin ainoastaan sellaisten improvisoitujen
operaattoritoimenpiteiden ansiosta, joita ei yleen-
sä tunnisteta ja mallinneta PSA-analyyseissa.
Taulukko XIV kertoo WER-440/230 -laitosten
käyttöhistorian. Toukokuuhun 1997 mennessä lai-
toksia on käytetty yhteensä noin 320 reaktori-
vuotta, jolloin kahdesta "PSA-sydänvauriosta" voi-
daan laskea sydänvauriotaajuuden arvioksi noin
6,3E-03 a-1.

7.5 Redundanssierottelun
vaikutus paloriskiin

Taulukossa XV esitetään yhteenveto käsiteltyjen
PSA-analyysien lopputuloksista. Lisäksi taulukos-
sa esitetään vertailun vuoksi tapaushistorian mu-
kaan arvioitu alkuperäisen WER-440/230 -laitos-
konseptin palojen aiheuttama sydänvaurioriski.

Kolme ensimmäistä taulukossa XV esitettyä
PSA:ta on tehty yhdenmukaisella käsittelytavalla
[62], joten niiden tuloksia voidaan vertailla keske-
nään. Sen sijaan taulukossa lisätietona esitetty-
jen kotimaisten laitosten palo-PSA-analyysien
lähestymistavat poikkeavat edellisistä sekä myös
toisistaan, mikä pitää ottaa huomioon tuloksia
arvioitaessa: Käsiteltyjen huonetilojen määrä on
paljon suurempi. Loviisan palo-PSA:ssa otetaan
lisäksi huomioon palojen leviäminen mahdollises-
ti avoimien palo-ovien kautta sekä arvioidaan
instrumenttikaapeleiden vioittuvan paloissa aina
vakavimpiin seurauksiin johtavalla tavalla. Ope-
raativisia sammutustoimenpiteitä ei myöskään
oteta huomioon yleensä muutoin kuin epäsuorasti
olettamalla, että palo ei leviä osastosta toiseen.

Taulukko XV osoittaa, että keskenään vertai-
lukelpoisten PSA-analyysien mukaan tulipalojen
aiheuttama sydänvaurioriski on karkeasti kerta-
luokkaa pienempi, kun laitoksen redundanttisia
turvallisuusjärjestelmiä on kahden sijasta kolme
ja edelleen kertaluokkaa pienempi, jos niitä on
neljä.
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Taulukko XV. Yhteenveto PSA-analyysien tuloksista.

ÖSUUS analysoidut huoneet

Seabrook
South Texas

Konvoi

Loviisa 1

Olkiluoto

WER-440/230
(alkuperäinen
konsepti)

Bohunice V-1
(tilanne 6/92)

2,3E-04
1,7E-04

2,8E-06

- 1,6E-O4

2,8E-Q5

2,5E-05
< 2,7E-06

4,0E-07

~ 1.0E-04

7,S&~07

6,3E-03

5,8E-04

10,9
1,4

14,3

- 6 0

3,7

2x100%
3x100 %

4x100%

2x100%
50%

ei erottelua

ei erottelua*

12
1

13

~20C

358

koko laitos
(tapaushistorian

mukaan)

* Tilannetta parannettu alkuperäiseen WER-440/230 konseptiin nähden palosuojamassaamalla
kaapeleita, lisäämällä palo-ovia sekä parantamalla sähkönsyöttöjen riippumattomuutta.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Maailman ydinvoimalaitoksilla on sattunut useita
tulipaloja, joissa palo on joko alkanut kaapelit-
iloista tai levinnyt kaapelitiloihin. Useissa tapa-
uksissa turvallisuusjärjestelmien kaapeleiden
erottelu on ollut puutteellinen, mikä on johtanut
ydinturvallisuuden vaarantumiseen. Jos eri
redundanssien kaapeleita ei ole eroteltu palotek-
nisesti toisistaan, voi reaktorin alasajo ja jäähdy-
tys vaarantua. Browns Ferryn, Greifswaldin ja Ar-
menian kaapelialkuisissa paloissa samoin kuin
Belojarskin ja Naroran turpiinisalista alkaneissa
kaapeleihin levinneissä paloissa oli reaktorisydä-
men vaurioituminen lähellä. Myös Ignalinan kaa-
pelipalossa reaktorin jäähdytys vaarantui. Ope-
raattorien improvisointikyvyn ja onnekkaiden yh-
teensattumien sekä Greifswaldin ja Armenian ta-
pauksissa myös WER-440 -reaktorin suurten ve-
sireservien ansiosta sydänvaurioilta kuitenkin
vältyttiin. Tapaukset osoittivat, että ainoastaan
luotettavat, nopeatoimiset ja kapasiteetiltaan riit-
tävät automaattiset vesisammutusjärjestelmät
kykenevät riittävästi kompensoimaan kaapelien
erottelun puutteista aiheutuvaa riskiä. Operatii-
viset sammutustoimet eivät ole riittävän nopeita.
Bruce 1 ja Palo Verden laitosten palojen seurauk-
set jäivät vähäisiksi. Bruce 1 -laitoksen palo ai-
heutui aikoinaan määräysten mukaisen suunitte-
lun puutteellisuudesta, kun kaapelihyllyn lävistä-
neen höyryputken ripustimen värähtely johti kaa-
pelieristeiden vaurioitumiseen ja oikosulkuun.
Palo Verden laitoksella yksi alkusyy, säätömuun-
tajan sisäinen oikosulku, johti palon syttymiseen
kahdessa täysin erillään sijainneessa tilassa ta-
valla, joka ei ollut helposti ennakoitavissa.

Eri aikakausina rakennetuilla ydinvoimalai-
toksilla on noudatettu erilaisten viranomaisvaati-
musten mukaisia periaatteita turvallisuuden kan-
nalta tärkeiden redundanttisten järjestelmien ja
niiden kaapelien erottelemiseksi toisistaan, jotta

järjestelmien toiminta olisi turvattua myös paloti-
lanteissa. Ensimmäisen sukupolven laitoksissa,
jotka on yleensä suunniteltu 1960-luvulla, ei
redundanttisia turvallisuusjärjestelmiä yleensä
ole alunperin eroteltu toisistaan palojen varalta.
Tällaisia laitoksia ovat mm. vanhimmat neuvosto-
liittolaista alkuperää olevat RBMK- tai WER-
440/230 -yksiköt sekä myös esimerkiksi vanhim-
mat saksalaiset laitokset.

Valtaosa nykyisin käytössä olevista, 1970-lu-
vun loppupuolella tai 1980-luvun alkupuolella
käyttöön otetuista laitoksista voidaan lukea toi-
seen sukupolveen. TVO:n Olkiluodon voimalaitok-
sella turvallisuusjärjestelmät on jaettu neljään
50 % osajärjestelmään, joista kahden kaapelit
ovat samassa tilassa eroteltuna pystysuunnassa
vähintään 1,5 metrin etäisyydellä ja vaakasuun-
nassa vähintään 1,0 metrin etäisyydellä, mikä
vastaa olennaisesti Yhdysvalloissa 1970-luvulla
voimassa ollutta kaapelierottelua koskevaa viran-
omaisvaatimusta RG-1.75. Vuonna 1981 astui Yh-
dysvalloissa voimaan tiukennettu viranomaisvaa-
timus 10CFR50, Appendix R, joka velvoittaa en-
nen vuoden 1979 alkua käyttöönotettuja laitoksia.
Loviisan ydinvoimalaitoksella on turvallisuus-
järjestelmät ja niiden kaapelit jaettu kahteen pää-
osin toisistaan rakenteellisesti paloeroteltuun
redundanssiin (2 x 100 %), joiden eräät kompo-
nentit ovat kahdennettuja, mutta sijaitsevat usein
keskenään samoissa palo-osastoissa.

Kolmannen sukupolven laitoksissa turvalli-
suusjärjestelmien redundanssit, vähintään 3 x
100 % tai 4 x 50 %, ovat mahdollisimman täydelli-
sesti eroteltu rakenteellisin toimenpitein, mikä on
mm. suomalainen YVL-ohjeen 4.3 mukainen vaa-
timustaso. Kolmannen sukupolven laitoksia ovat
esimerkiksi Sizewell B, saksalaiset Konvoi-tyyp-
piset laitokset ja uusimmat ruotsalaiset laitokset
Forsmark 3 ja Oskarsham 3.
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TVO:n turvallisuudelle tärkeät kaapelijärjes-
telmät on pääosin jaettu neljään redundanttiseen
50 %:n osajärjestelmään (sub A-D), joista yleensä
aina kahden osajärjestelmän, A ja C tai B ja D,
kaapeleita on samassa palo-osastossa. Kaapelit on
jaoteltu kaapeliluokkiin siten, että luokkien 1 ja 2
voimakaapelit ovat kaapelitiloissa avoimilla hyl-
lyillä tai tikkailla kouruissa tai putkissa olevien
luokkien 3-5 mittaus-, ohjaus-, merkinanto- ja
valvontakaapelien yläpuolella. Suojarakennuksen
ulkopuolisten kaapeleiden vaipan ja eristeiden
materiaali on pääosin PVC. Kullakin hyllyllä tai
kussakin kourussa on vain yhden luokan kaape-
leita. Eri osajärjestelmien kaapeleiden etäisyyden
toisistaan tulee olla vaakasuunnassa vähintään
1,0 metriä ja pystysuunnassa vähintään 1,5 met-
riä. Kaapelitilat on varustettu ionisavu-
ilmaisimilla ja suljetuilla päillä toimivilla
vesisprinklerjärjestelmillä.

Sähköjärjestelmien palot edustavat noin kol-
mannesta ydinvoimalaitosten kokonaispalo-
taajuudesta. Kaapelit voivat syttyä palamaan yli-
kuormituksesta, paikallisista vuotovirroista, joi-
hin voi liittyä valokaari-ilmiö, ulkoisista lämpö-
kuormituksista tai kaapeliliitoksessa tai -jatkok-
sessa syntyvän ylimenovastuksen kuumentami-
na. Syttymiseen voi riittää kymmenien tai satojen
wattien suuruusluokkaa oleva pistemäisesti va-
pautuva teho.

Kaapeleiden palo-ominaisuuksien arvioimisek-
si on tehty sekä pienimittaisia että todellisia kaa-
pelitunneleita kuvaavia suurimittaisia palokokei-
ta. Kokeissa on havaittu PVC-kaapeleiden palaes-
sa keskimääräisen lämmönvapautumisnopeuden
pinta-alaa kohden olevan 200...400 kW/m2 ja pa-
lon etenevän alkuvaiheessa n. 3,3...4,2 mm/s no-
peudella, mikä vastaa NFPA:n määritelmien mu-
kaista kohtalaisen palonkehityksen tyyppipaloa.
Kaapelitunnelissa palon kehitys voi olla myöhem-
mässä vaiheessa huomattavasti nopeampaakin.
Oikea-aikaisesti toimiva tavanomainen suljetuilla
päillä varustettu vesisprinklerjärjestelmä estää
kokeiden mukaan tunnelissa käytävän toisen puo-
len kaapelien syttymisen ja vaurioitumisen, mut-
ta kaikki palolähteen yläpuoliset kaapelit vaurioi-
tuvat. Kaapeleiden toimintakyvyn kannalta kriit-
tisenä PVC-eristeen lämpötilana voidaan pitää
150 SC. Toimintakyvyn menetys palo-olosuhteissa
riippuu palon kehitysnopeudesta, kaapeleiden

materiaaleista ja mitoista sekä mekaanisista ja
sähköisistä kuormituksista. Liekkikontaktissa toi-
mintakyky menetetään kokeiden mukaan 90...300
sekunnissa, huonepalokokeissa palonkehitysno-
peudesta riippuen 245...740 sekunnissa.

Kaapelin johtimet voivat mennä keskenään tai
kaapelihyllyn kanssa kestävään tai väliaikaiseen
suoraan tai korkeaimpedanssiseen oikosulkuun
tai katketa. Kaapeleiden väliset vuotovirrat voi-
vat aiheuttaa toimintavirheitä, kuten esim. jonkin
laitteen tai järjestelmän tahattoman käynnistyk-
sen tai käytön estävän lukituksen tai mittausar-
vojen virheellisyyttä. Jos väliaikaiset oikosulut
toistuvat ja vuotovirtoja johonkin toiseen virtapii-
riin syntyy, voi toisen virtapiirin ohjaaman toimi-
laitteen, esim. moottoriventtiilin tila muuttua
huomattavastikin vikatilanteen aikana. Edellä
mainittujen vikaantumismekanisniien yhteydessä
syntyvä sähkömagneettinen vuo voi aikaansaada
induktiivisia jännitepiikkejä, jotka voivat vaikut-
taa pienitehoisten passiivisten, loogisten tai in-
tegroitujen komponenttien toimintaan.

Vertaamalla yksinkertaisilla paloteknisillä "in-
sinöörikaavoilla" tehtyjen tarkastelujen tuloksia
kaapeleiden vaurioitumista ja syttymistä koske-
viin koetuloksiin voidaan arvioida, että yksittäis-
ten kaapelihyllyjen tapauksessa on yhden metrin
sivusuuntainen etäisyyserottelu riittävä estä-
mään viereisten kaapeleiden vaurioitumisen tai
palon leviämisen lämpösäteilyn vaikutuksesta.
Korkeussuuntaisen 1,5 m erottelun voidaan kat-
soa myöskin yksittäisten kaapelihyllyjen tapauk-
sessa estävän palon leviämisen ylöspäin, mutta
ylemmmällä hyllyllä olevien kaapeleiden toimin-
takyky tulee olettaa menetettävän palopatsaan
kuumien kaasujen vaikutuksesta varsinkin jos
kaapelit ovat sähköisen kuormituksen takia ym-
päristöään lämpimämpiä. Useamman päällekkäi-
sen hyllyn palossa esim. kaapelitunnelissa voi
lämpösäteily vaurioittaa yhden metrin sivusuun-
taisella etäisyydellä eroteltuja kaapeleita.

Palon alkuvaiheessa katon alle syntyvä, sylin-
terisymmetriseksi palopatsaan akseliin nähden
oletettu kuumien kaasujen kattosuihkuvirtaus
laskettiin Heskestadin ja Delichatsioksen esittä-
millä korrelaatioilla eri palonkehitysnopeuksilla
ja palolähteen sijainneilla. Sprinklersuutinten ja
savuilmaisinten toiminta-ajat tyypillisessä TVO:n
kaapelitunnelissa arvioitiin NFPA:n määritelmi-

73



STUK-YTO-TR 1 41

en mukaisen hitaan, kohtalaisen ja nopean neliöl-
lisen palonkehityksen tapauksissa tarkastellen
keskimääräistä tapausta ja ääritapausta, kun palo
on juuri ilmaisinten keskikohdalla sekä lisäksi
pahimmassa ilmaisimen yksittäisvikatapaukses-
sa, kun palo on juuri vikaantuneen ilmaisimen tai
sprinklersuuttimen kohdalla. Sprinklersuutinten
toiminta-ajat laskettiin lämpöilmaisimen dyna-
miikkaa kuvaavalla Beylerin mallilla. Savuilmai-
simet mallinnettiin nopeatoimisiksi lämpöilmaisi-
miksi, jotka reagoivat kokeellisesti havaitun sa-
vun tiheyden ja lämpötilan nousun välisen lineaa-
risen riippuvuuden perusteella 4 K lämpötilan
nousuun. Lisäksi sovellettiin kokeellisesti havait-
tua, yleistettävyydeltään epävarmaa kriittisen no-
peuden periaatetta, jonka mukaan ilmaisimen ym-
päristön kaasuvirtauksen nopeuden tulee olla yli
0,15 m/s, jotta ilmaisimen sisään voisi tunkeutua
toimintakynnyksen saavuttamiseksi riittävä sa-
vumäärä. Kattosuihkumallilla laskettiin myös
lämpötilat ajan funktiona sprinklereiden toimin-
ta-ajankohtiin asti lähimpien toisen osajärjestel-
mien kaapeleiden kohdalla erilaisilla palon ja
sprinkersuutinten sijainneilla. Kun tuloksia ver-
taillaan kokeellisesti havaittuihin kaapeleiden
vaurioitumisajankohtiin palotilanteissa, voidaan
arvioida, että oikea-aikaisesti toimiva sprinkler-
järjestelmä estää myös teoreettisten tarkastelu-
jen mukaan useimmissa tapauksissa käytävän
toisella puolella olevien toisen osajärjestelmän
kaapelien vaurioitumisen, jos suuttimet ovat ta-
vanomaista tyyppiä ja kaikissa tapauksissa, jos
ne ovat nopeatoimista tyyppiä. Sen sijaan suutti-
men yksittäisvikatapauksessa on oletettava kaik-
kien kaapeleiden toimintakyvyn menetys.

TVO:n todellisia kaapelitunneleita kuvaavan
kaapelitunnelikonfiguraation palokoe simuloitiin
COMPBRN Ille-, FASTlite- ja BRI2T -ohjelmilla,
jotka perustuvat kaksivyöhykemalliin. Vyöhyke-
malleissa oletetaan palohuoneen yläosaan synty-
vän kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksil-
taan homogeenisen kuuman kaasukerroksen, jon-
ka lämpötila ja paksuus lasketaan ajan funktiona.
Palotehoina käytettiin FASTlite- ja BRI2T-simu-
loinneissa hidasta, kohtalaista ja nopeaa tyyppi-
paloa siten modifioituina, että palon alkuun mää-
ritettiin sytyspoltinta kuvaava tasaisen 5 kW te-
hon vaihe. COMPBRN laskee itse palotehon lähti-
en polttoaineen ominaisuuksista. FASTlite- ja
BRI2T-ohjelmien havaittiin antavan keskenään

yhtäpitäviä tuloksia ennen huonetilan lieskah-
dusta, jonka jälkeen BRI2T-laskennat joutuivat
numeerisiin vaikeuksiin. COMPBRN:llä ei saatu
lasketuksi realistisia kuuman kaasukerroksen
ominaisuuksia, mutta ohjelman arvio palon leviä-
misestä vaikuttaa kvalitatiivisti järkevältä.
COMPBRNdlä laskettu palotehokäyrä vastaa lä-
hinnä nopeaa tyyppipaloa. FASTlite:llä voitiin
myös arvioida sprinklersuuttimen laukeamishetki
sekä sammutusvaikutukset eri tilanteissa. Ver-
taamalla simuloituja kuuman kaasukerroksen
lämpötiloja kaapeleiden vaurioitumista ja sytty-
mistä koskeviin koetuloksiin voidaan arvioida,
että sprinklerjärjestelmän toimiessa normaalisti
vaurioituvat ainoastaan palolähteen yläpuoliset
kaapelit, mutta muut kuumaan kaasukerrokseen
joutuvat kaapelit säilyvät toimintakykyisinä. Jos
sammutusjärjestelmä ei toimi, simulointitulosten
mukaan syttyy kaapelitilan palossa lopulta kaikki
tilassa oleva palava materiaali eli syntyy ns. lies-
kahdus. Tällöin menetetään luonnollisesti kaikki-
en tilan kaapelien toimintakyky.

Tarkastelluilla palotilanteilla tehtiin TVO:n
kahden osajärjestelmän kaapeleiden vaurioitu-
mistodennäköisyyden arvioimiseksi tapahtuma-
puuanalyysi, joka ottaa huomioon arvioidut to-
dennäköisyydet eri tilanteille, kuten palonkehi-
tyksen nopeudelle, sammutusjärjestelmän toimin-
nalle ja sille, että palo on syttynyt sellaisessa
paikassa, että se ehtisi vaurioittaa toista osajär-
jestelmää ennen sprinklerien toimintaa. Oletta-
malla todennäköisyyden, että sammutusjärjestel-
mä toimii oikea-aikaisesti ja suunnittelu-
perusteidensa mukaisesti, olevan 0,9 saatiin toi-
sen osajärjestelmän kattosuihkuun joutuneiden
kaapelien toimintakyvyn menettämisen todennä-
köisyydeksi 0,8862. Tapahtumapuun tärkeysmit-
tatarkastelujen mukaan oli sammutusjärjestel-
män toimintatodennäköisyys ehdottomasti tär-
kein menetyslaajuuksiin vaikuttava tekijä, kun
taas niiden tekijöiden merkitys oli vähäinen, joille
oletettiin todennäköisyydet melko mielivaltaises-
ti. Tämän perusteella voidaan katsoa TVO:n palo-
PSA:ssa käytetyn kahden osajärjestelmän
menetystodennäköisyyden 0,9 sammutusjärjestel-
millä varustetun kaapelitilan palossa olevan rea-
listinen ottaen huomioon, että sammutus-
järjestelmien teknisen luotettavuuden voidaan ar-
vioida olevan ainakin 0,95/vaade.
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Eri laitoksille tehtyjen todennäköisyyspohjais-
ten turvallisuusanalyysien (PSA) mukaan tulipa-
lojen osuus sydänvaurioriskistä voi olla mitä ta-
hansa merkityksettömästä aina yli puoleen. Kaa-
peleita vaurioittavien palojen voidaan katsoa ai-
heuttavan pääosan palojen aiheuttamasta riskis-
tä, koska suurimpaan osaan turvallisuusjärjestel-
mien aktiivisista komponenteista liittyy tehon-
syöttö- tai ohjauskaapeleita, jotka yleensä vauri-
oituvat viimeistään samalla kuin itse komponent-
tikin. Lisäksi varsinkin kaapelitilojen paloissa voi-
daan menetettää useiden eri järjestelmien kaape-
leita.

TVO:n todennäköisyyspohjaisessa turvalli-
suusanalyysissa (rev. 238) on laskettu turvallisuu-
den kannalta merkittävien tilojen palotaajuudek-
si yhteensä 6,77E-02 a-1 ja tulipalojen aiheutta-
maksi sydänvauriotaajuudeksi 7,5E—07 a-1, josta
kaapelitilojen palojen osuuden voidaan arvioida
olevan ainakin puolet. Useimpien kaapelitilojen
Berryn mallilla lasketut huonetilakohtaiset palo-
taajuudet ovat välillä O,9...2,1E-O4 a-1. Palo-
PSA:n herkkyyttä tutkittiin huonekohtaisten pa-
lotaajuuksien ja palon leviämistä kuvaavien peit-
tokerrointen muutosten sekä niiden yhteisvaiku-
tuksen suhteen. Laskennallinen sydänvaurioriski
ei osoittautunut kovin herkäksi huonekohtaisten
palotaajuuksien muutoksille, kun laitoksen koko-
naispalotaajuus pidettiin vakiona. Kun palojen
leviämistä osajärjestelmien välillä kuvaava peit-
tokerroin p2 muutettiin arvosta 0,1 arvoon 0,2,
kasvoi sydänvaurioriski lähes 60 %. Ääritapauk-
sessa, jossa erottelua ja sammutusjärjestelmien
toimintaa ei oteta huomioon vaan palon oletetaan
tuhoavan kaikki palo-osastossa olevat laitteet, on
sydänvauriotaajuus alkuperäiseen verrattuna lä-

hes yksitoistakertainen, 8,05E-06 a1 . Vastakkai-
sessa ääritapauksessa, jossa oletettiin, että palo
ei vaurioita toista samassa tilassa olevaa osajär-
jestelmää, aleni sydänvauriotaajuus alle puoleen
alkuperäisestä, arvoon 3,48E-07 a1 .

Eri PSA-analyysien mukaan lasketut palojen
aiheuttamat sydänvauriotaajuudet vaihtelevat ar-
vosta 5,8E—04 aina kolmea kertaluokkaa pienem-
piin tuloksiin. Tulokset riippuvat paitsi itse lai-
toksen ominaisuuksista niin myös tehdyistä ole-
tuksista ja rajauksista ja analyysin kattavuudes-
ta. Keskenään vertailukelpoisten PSA-analyysien
mukaan tulipalojen aiheuttama sydänvaurioriski
on karkeasti kertaluokkaa pienempi, kun laitok-
sen redundanttisia turvallisuusjärjestelmiä on
kahden sijasta kolme ja edelleen kertaluokkaa
pienempi, jos niitä on neljä. Kahden PSA-analyy-
simenettelyn mukaan sydänvaurioon johtavan pa-
lon tapaushistorian ja käyttökokemuksen perus-
teella voidaan arvioida alkuperäisen WER-440/
230 -laitoskonseptin paloista johtuvan sydän-
vaurioriskin olevan suuruusluokkaa 6E-03 a-1.

Tässä työssä esitetyt laskennallisesti saadut
kaapelipaloja koskevat tulokset vastaavat olen-
naisesti sekä todellisissa paloissa että kokeissa
havaittuja. Eräät tehdyt johtopäätökset perustu-
vat kuitenkin yksittäisiin havaintoihin tai muille
kuin juuri TVO:lla käytetyille kaapelityypeille
tehtyjen kokeiden tuloksiin, mistä aiheutuu väis-
tämättä epävarmuutta. Erityisesti kotimaisilla
ydinvoimalaitoksilla käytettyjen kaapelityyppien
toimintakyvyn menetysajankohtia erilaisissa ke-
hittyvän palon olosuhteissa tulisi tutkia parem-
min. Tällöin tulisi myös todellisissa kaapeliasen-
nuksissa esiintyvien mekaanisten ja sähköisten
kuormitusten vaikutukset ottaa huomioon.
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