
FI9900133

PO S IVA 99-2 7

Loppusijoituskapselin
valmistustekniset kokeet

Heikki Raiko
VTT Energia

Timo Salonen
Outokumpu Poricopper Oy

Ismo Meuronen
Suomen Teknohaus Oy

Kimmo Lehto
Valmet Oyj Rautpohjan valimo

30 »4 2
/ Kesäkuu 19 99

POSIVA OY

Mikonka tu 15 A, 00100 HELSINKI

Puhel in (09) 2280 30

Fax (09) 2280 3719



ISBN 951-652-082-0
ISSN 1 239-3096

Rapor t issa es i t e t y t j o h t o p ä ä t ö k s e t ja näkökanna t

ovat k i r j o i t t a j i en omia, e ivätkä vä l t t ämä t tä

vastaa Posiva Oy:n kantaa.



- POSiva ReDOrt Raportin tunnus-Report code
POSIVA 99-27

Posiva Oy
Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Julkaisuaika-Date
puh. (09) 2280 30 - int. Tel. +358 9 2280 30 Kesäkuu 1999

Tekijä(t) - Author(s)

Heikki Raiko, VTT Energia
Timo Salonen, Outokumpu Poricopper Oy
Ismo Meuronen, Suomen Teknohaus Oy
Kimmo Lehto, Valmet Oyj Rautpohjan valimo

Toimeksiantaja(t) - Commissioned by

Posiva Oy

Nimeke-title

LOPPUSIJOITUSKAPSELIN VALMISTUSTEKNISET KOKEET

Tiivistelmä - Abstract

Tässä raportissa esitetään yhteenveto Posiva Oy:n kehittämän käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituskapselin valmistamiseen liittyvistä teknologiahankkeista. Loppusijoitukseen suunnitellusta
kapselista on Suomessakin esitetty jo noin kymmenen vuoden ajan konkreettisia suunnitelmia sekä
arvioita mahdollisista valmistustekniikoista. Vuoden 1999 aikana valmistuu Suomessa ensimmäinen
täysimittakaavainen demonstraatiokapseli, jonka valmistamisessa on käytetty Posivan johdolla
lähinnä kotimaisen teollisuuden kanssa yhteistyössä kehitettyjä valmistusteknologioita.

Kapselin kuparivaipan valmistusteknologian kehityksessä pääasiallinen yhteistyökumppani on ollut
Outokumpu Poricopper Oy Porissa ja valurautaisen sisäosan valmistustekniikan pääkehittäjä on
Valmet Oyj:n Rautpohjan valimo Jyväskylässä. Molemmilla alueilla on luonnollisesti käytetty
runsaasti hyväksi myös alihankkijoita, lähinnä kotimaisia konepajoja. Esimerkiksi elektronisuihku-
hitsauksen osalta on käytetty myös ulkomaisia alihankkijoita, joilla on ollut tähän tarpeeseen
riittävän mittavat laitteistot.

Raportissa kuvataan toteutetut valmistustekniset kehityshankkeet, arvioidaan niillä saavutettuja
tuloksia sekä esitellään myös joitakin vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä, joiden etuja ja haittoja on
pyritty selvittämään. Myös saavutetun teknologisen tason riittävyyttä loppusijoituskapselilta vaadit-
tavien ominaisuuksien suhteen arvioidaan. Konkreettisina kehityskohteina ovat olleet seuraavat
valmistukseen liittyvät tekniikat:

Paksun kuparilevyn EB-hitsaustekniikka
Suurten kupariaihioiden valu
Kuparilevyjen kuumavalssaus
Kuumapuristus ja taonta kansien valmistuksessa
Kuparin pursotus ja putken vetäminen
Kuparilevyjen taivutus valssilla ja särmäyspuristimella
Kuparin lastuava työstö
Jäännösjännityksen poisto lämpökäsittelyllä
Ainetta rikkomattomat tarkastustekniikat
Hitsin pitkäaikaisten lujuusominaisuuksien määrittely
Valurautaisen sisäosan valuja koneistus

Avainsanat - Keywords

käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli, valmistustekniikka, kuparin elektronisuihkuhitsaus
SBN

ISBN 951-652-082-0
ISSN

ISSN 1239-3096

Sivumäärä - Number of pages

59
Kieli - Language

Suomi



i - POSiva Report Raportin tunnus-Report code
POSIVA 99-27

P 0 S i v a ° y Julkaisuaika Date
Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Julkaisuaika Date

Puh. (09) 2280 30 - int. Tel. +358 9 2280 30 June 1999

Tekijä(t) - Autnor(s)

Heikki Raiko, VTT Energy
Timo Salonen, Outokumpu Poricopper Oy
Ismo Meuronen, Suomen Teknohaus Oy
Kimmo Lehto, Valmet Oyj Rautpohja Foundry

Toimeksiantaja(t) - Commissioned by

Posiva Oy

Nimeke-Title

TESTS FOR MANUFACTURING TECHNOLOGY OF DISPOSAL CANISTERS FOR
NUCLEAR SPENT FUEL

Tiivistelmä - Abstract

The summary and status of the results of the manufacturing technology programmes concerning the
disposal canister for spent nuclear fuel conducted by Posiva Oy are given in this report. Posiva has
maintained a draft plan for a disposal canister design and an assessment of potential manufacturing
technologies for about ten years in Finland. Now, during the year 1999, the first full scale
demonstration canister is manufactured in Finland. The technology used for manufacturing of this
prototype is developed by Posiva Oy mainly in co-operation with domestic industry.

The main partner in developing the manufacturing technology for the copper shell has been
Outokumpu Poricopper Oy, Pori, Finland, and the main partner in developing the technology for
the iron insert of the canister has been Valmet Oyj Rautpohja Foundry, Jyväskylä, Finland. In both
areas many subcontractors have been used, predominantly domestic engineering workshops, but
also some foreign subcontractors, e.g. for EB-welding, who have had large enough welding
equipment.

This report describes the developing programmes for canister manufacturing, evaluates the results
and presents some alternative methods, and tries to evaluate the pros and contras of them. In
addition, the adequacy of the achieved technological know-how is assessed in respect of the
required quality of the disposal canister. The following manufacturing technologies have been the
concrete topics of the development programme:

• Electron beam welding technology development for thick-walled copper
• Casting of massive copper billets
• Hot rolling of thick-walled copper plates
• Hot pressing and forging in lid manufacture
• Extrusion and drawing of copper tubes
• Bending of copper plates by roller or press
• Machining of copper
• Residual stress removal by heat treatment
8 Non-destructive testing
• Long-term strength of EB-welds
• Casting and machining of the iron insert of the canister

The specialists from all the main developing partner companies have taken part in the writing and
xamination of this report.

Avainsanat - Keywords

final disposal canister for spent nuclear fuel, manufacturing technology, electron beam welding for copper

:SBN

ISBN 951-652-082-0
ISSN

ISSN 1239-3096
Sivumäärä - Number of pages

59
Kieli - Language

Finnish



SISÄLLYSLUETTELO

SIVU

Tiivistelmä

Abstract

ESPUHE 3

JOHDANTO 5

KAPSELIN KUVAUS 7
2.1 Valettu sisärakenne 8
2.2 Kannet ja ruuvit 9
2.3 Kuparivaippa 11

MATERIAALIVALINTA JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRnTELY 15
3.1 Materiaalien valmistus 15
3.2 Materiaalien valmistuksen laadunvalvonta 16

VAIHTOEHTOISET VALMISTUSMENETELMÄT 17
4.1 Kuparivaipan valmistus 17

4.1.1 Kuparilieriön valmistaminen levystä 18
4.1.2 Kuparilieriön pursotus 19
4.1.3 Kuparilieriön valmistus Ehrhardt -prosessilla 20
4.1.4 Kuparilieriön valmistus puristussorvauksella 21

4.2 Kapselin sisäosan valmistus 22

VALMISTUSKOKEET 23
5.1 Kuparin hitsausmenetelmän kehitys 23

5.1.1 Kuparihitsin NDT-tarkastuksen menetelmäselvitys 25
5.1.2 Kuparin virumiskokeet 26

5.2 Kapselin valmistuksen yhteydessä tehdyt EB-hitsauskokeet 26
5.2.1 Ensimmäisen vaiheen hitsauskokeet korkean kiihdytysjännitteen

EB-laitteistolla Patria Finavitec Oyrllä 27
5.2.2 Toisen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännitteen

EB-laitteistolla DCN Indrefllä Ranskassa 27
5.2.3 Kolmannen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännitteen

EB-laitteistolla kesä- heinäkuussa 1998 DCN Indretllä 27
5.2.4 Neljännen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännitteen

EB-laitteistolla syksyllä 1998 DCN IndreHlä 30
5.3 Kuparilevyjen valmistus 33
5.4 Kuparilevyjen taivutus ja koneistus 34
5.5 Kuparivaipan pituushitsit 37

5.5.1 Lyhyen koesylinterin hitsaus 37
5.5.2 Täyden mittakaavan lieriön hitsaus 38



5.6 Kuparivaipan koneistus 43
5.7 Kuparikannen valmistus 43
5.8 Pohjäkännen hitsaus 43
5.9 Kapselin sisäosan valmistus valamalla 45
5.10 Teräskannet, tiivisteet, kaasuatmosfaäri 51
5.11 Kapselin kokoonpano, asennus ja käsittely 52
5.12 Ruotsin SKB:n kapselivalmistusteknologian kehitystilanne 53

6 MASSATUOTANTO- JA LAATUNÄKÖKOHDAT 55

7 NYKYINEN REFERENSSDCAPSELI SEKÄ NÄKYMIÄ KEHITYS-
SUUNNITELMISTA 57

VUOTEET 59



ESIPUHE

Tämä valmistusteknisiä selvityksiä, kokeita ja demonstraatiovalmistamista kuvaava ra-
portti koostuu useiden organisaatioiden suorittamien kehitysohjelmien yhteenvedosta ja
tilannekuvauksesta. Raportin on koonnut dipl.ins. Heikki Raiko VTT Energiasta. Muu-
toin sekä raportin tekoon että tarkastamiseen ovat osallistuneet myös seuraavat henkilöt:
dipl.ins. Timo Salonen Outokumpu Poricopper Oy:stä, joka on vastannut kapselin kupa-
rivaippaa koskevista materiaali-, hitsaustekniikka- sekä valmistustekniikkakehitysohjel-
mista, dipl.ins. Ismo Meuronen Suomen Teknohaus Oy:stä, joka on toiminut elektroni-
suihkuhitsausta koskevissa kehitysprojekteissa hitsaustekniikan ja -laitteiden asiantunti-
jana sekä dipl.ins. Kimmo Lehto Valmet Oyj:n Rautpohjan valimosta, joka on vastannut
kapselin sisäosan valmistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Mainitut henkilöt ja or-
ganisaatiot ovat omalta osaltaan tarkastaneet tässä raportissa esitetyt tulokset ja johto-
päätökset.



1 JOHDANTO

Tässä raportissa kuvataan ydinpolttoaineen Ioppusijoituskapselin valmistusteknologian
kehittämiseksi Posivan toimesta koti- ja ulkomaisen teollisuuden kanssa toteutettuja ke-
hityshankkeita sekä muiden, lähinnä ruotsalaisten toteuttamia, aiheeseen liittyviä kehi-
tyshankkeita. Kehityshankkeiden perusteella saavutettua valmistusteknologian tasoa ku-
vataan ja arvioidaan sekä esitellään myös vaihtoehtoisia valmistustekniikoita. Lisäksi
valmistusteknologisia valintoja tarkastellaan ja arvioidaan tulevien massatuotanto vaati-
musten kannalta.

f
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2 KAPSELIN KUVAUS

Ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli on pallografiittivaluraudasta valmistetusta sisära-
kenteesta ja sitä ympäröivästä 50 mm paksuisesta hapettomasta kuparista valmistetusta
päällysvaipasta muodostuva 19 - 25 t painoinen tiivis, pitkäikäinen ja erittäin luja säiliö.

Ensisijainen kapselirakenneratkaisu on sama molempien Suomessa käytössä olevien reak-
torityyppien polttoainenipuille. Vain säiliön pituus ja sisärakenteen aukkojen muoto on so-
vitettu erikseen sekä Olkiluodon BWR-poIttoainetta ja Loviisan VVER 440-polttoainetta
varten. BWR-polttoainetyypille suunniteltujen kapselien rakenne ja päämitat on esitetty
kuvissa 1-4. Tarkempia tietoja tämän kapselin sisärakenteen mitoista, painoista ja tila-
vuuksista on annettu taulukoissa 1-2.

KUVA 1. Leikkauskuva loppusi)'oituskapseleista, vasemmalla BWR-tyyppi, oikealla
WER-440-tyyppi.

Kapselin sisäosa on valamalla valmistettu integroitu osa. Se toimii kapselin kuormaa kan-
tavana osana, nippujen sijoitustelineenä, omalta osaltaan myös säteilysuojana, lämmönjoh-
teena, alikriittisen geometrian muodostajana ja tyhjän tilan täytteenä.



TAULUKKO 1. BWR-polttoainekapselin painot ja tilavuudet.

Massa [kg]

Tilavuus [m3]

Kupari

7512

0,844

Rauta tai
teräs

13385

1,853

Polttoaine-
niput

3564

0,416

Kaasutila

-

0,956

Yhteensä

24461

4,069

TAULUKKO 2. WER 440-polttoainekapselin painot ja tilavuudet.

Massa [kg]

Tilavuus [m3]

Kupari

5829

0,655

Rauta tai
teräs

10298

1,424

Polttoaine-
niput

2568

0,314

Kaasutila

-

0,595

Yhteensä

18695

2,988

2.1 Valettu sisärakenne

BWR-tyyppiselle polttoaineelle tarkoitetun sisärakenteen pituus ilman kansia on 4,45 m,
ulkohalkaisija 0,95 m ja siinä on 12 kpl neliön muotoista läpimenevää aukkoa. Kuvassa 2
on esitetty myös VVER 440-polttoaineelle tarkoitettu lyhyempi rakennevariaatio.

Kapselin sisärakenne valmistetaan valamalla raudasta. Materiaali on pallografiittivalurauta
EN-GJS-400-15U(SFS-EN 1563).

Neliömäiset BWR-polttoaineelle tai ympyränmuotoiset VVER 440-polttoaineelle tarkoite-
tut sijoituskanavat muotoillaan valettassa sisärakenteen valumuottiin sijoitettujen teräspro-
fiilien avulla. Aukot tehdään valumuottiin kokoon hitsattuna teräsrakenteena, joka tuetaan
riittävästi. Muotin valmistuksessa eli kaavauksessa ja valussa on kiinnitettävä putkiraken-
teiden suoruuden säilymiseen huomiota. Putkista muodostettavien aukkojen suoruustole-
ranssin valmiissa rakenteessa tulee olla noin 5 mm koko pituudella. Valettavaan poikki-
leikkaukseen syntyy (katso kuvaa 3) 4 kappaletta nurkkakohtaa, joissa materiaalipaksuus
olisi huomattavasti suurempi kuin muualla. Näihin neljään kohtaan voidaan sijoittaa
muottiin sisähalkaisijaltaan 80 mm teräsputket, jotka ohjaavat valun jähmettymistä tasai-
semmaksi ja siten parantavat valun metallurgista laatua.

Kanavien sisäpinnat puhdistetaan valun jälkeen hiekkapuhalluksella. Valetun lieriön ulko-
kehä (50-60 mm syvyyteen asti) tarkastetaan ultraäänitarkastuksella.

Valetun sisärakenteen lieriömäinen ulkopinta ja päädyt koneistetaan (pinnankarheus
Ra=6,3 jj.m) ja niiden mittatarkkuustavoite on +0/-1 mm halkaisijalle ja +0/-2 mm pituu-



delle. Päätypinnat tarkastetaan koneistuksen jälkeen magneettijauhetarkastuksella. Koska
päätyjen ulkoreuna toimii tiivistepintana, ei pintavikoja sallita näillä alueilla.

Sisäosan molempiin päätyihin porataan ja kierteytetään 8 kpl M 16x2 reiät kantta esittävän
kuvan 4 mukaisiin paikkoihin. Reikien syvyys on noin 35 mm.

2.2 Kannet ja ruuvit

Valetun sisäosan päätyihin valmistetaan 50 mm paksuiset teräskannet (2 kpl). Kansien
materiaaliksi riittää tavanomainen rakenne- tai paineastiateräs (lujuusluokka Fe 37 tai vas-
taava). Kannet koneistetaan kaikilta pinnoiltaan (Ra=6,3 (im) ja niihin tehdään 8 kpl reikää
ruuvikiinnitystä varten kuvan 4 mukaisesti. Vaarnaruuveja käytetään pulttien sijasta siitä
syystä, että kun manipulaattonkäsittelyssä kierre saattaa vaurioitua, voidaan vaurioitunut
vaarnaruuvi irrottaa ja vaihtaa. Tällöin valetussa sisäosassa oleva kierre ei voi vaurioitua,
mikä johtaisi sisäosan romutukseen tai hyvin hankalaan korjaukseen. Kansien ohjaus tar-
kalleen oikealle paikalleen on tarkoitus varmistaa kahdella valetun sisäosan päätyyn asen-
nettavalla kartion muotoisella ohjaustapilla, joita vastaaviin kohtiin kannen sisäpintaan po-
rataan vastaavan kokoinen riittävään syvyyteen ulottuva reikä. Myös kannen ulkoreunaan
on suunniteltu kartiomainen olake, joka kantta asennettaessa keskittää sen. Kansien liitok-
sen tiiviys on suunniteltu toteutettavan tiivisteellä, mutta sellaista ei vielä ole yksityiskoh-
taisesti suunniteltu. Tiivisteen ja teräskannen asentaminen manipulaattorilla tulevat ole-
maan vasta kapselointilaitoksen kuumakammion käsittelylaitteiden suunnittelussa yksi-
tyiskohtaisesti mukana.

Ruuvit ovat vaarnaruuveja M16x8O. Ruuvien materiaali on teräs ja lujuusluokka 8.8.
Aluslaattoja ei käytetä. Kapselointitapahtumaa ja siihen liittyviä toimintoja on kuvattu yk-
sityiskohtaisemmin raportissa (Kukkola 1999).
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PALLOGRAFIITTIVALUA OLEVA
YDINJÄTTEEN LOPPUSI JOITUS-
KANISTERIN SISÄOSA
ILMAN KANSIA

PAINO: 12.8/9.7t
PITUUS: 4.45/ 3.25m
HALKAISIJA: 0.95 m

BWR-
TYYPPI

VVER440-
TYYPPI

KUVA 2. Kapselisisäosien päämitat ja yleiskuvat.

BWR-TYYPPI

KUVA 3. Kapselisisäosien poikkileikkauksien muodot ja päämitat.
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R450
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KUVA 4. Kapselin sisäosan teräskansien päämitat ja ruuvien reiät.

2.3 Kuparivaippa

Raudasta valmistettua sisäosaa ympäröi kauttaaltaan 50 mm paksuinen kuparivaippa.
Vaippa on suora lieriö ja se on suljettu molemmista päistään kuparikannella, jossa on nos-
toapuvälineen tarttumista varten ympyrän muotoinen nosto-olake. Kannet liitetään lieriöön
elektronisuihkuhitsauksella (lyh. EB-hitsauksella). Lieriön ulkohalkaisija on 1052 mm ja
kapselin kokonaispituus BWR-tyypillä 4754 mm ja VVER 440-tyypillä 3554 mm. Kupari-
vaippa on kauttaaltaan, sisä- ja ulkopinnoiltaan, koneistettu sorvaamalla. Vaipan ja sen si-
sällä olevan rautasisuksen välinen sovite on väljä, nimellinen välys on 1 mm säteen suun-
nassa sekä pituussuunnassa 2 mm molemmissa päissä. Väljyyttä tarvitaan, jotta asennus-
vaiheessa kapselin raskas sisäosa voidaan asentaa kuparivaipan sisään nosturilla siten, että
se ei tartu kiinni tai leikkaa pehmeästä kuparista lastua. Samaten välys antaa kuparilieriölle
mahdollisuuden kutistua vapaasti kannen hitsauksen yhteydessä siten, että hitsaus ei aiheu-
ta tarpeetonta jäännösjännitystä ulompaan kupari vaippaan.
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Kuparivaipan materiaali on hapeton kupari, johon on mikroseostettu 40 - 60 ppm fosforia.
Fosforin lisäyksellä on parannettu hapettoman kuparin virumissitkeyttä, joka korkeammis-
sa lämpötiloissa (>200 °C:ssa) muutoin alenee. Kapselivaipan ei tosin ole suunniteltu mil-
loinkaan joutuvan näin korkeaan käyttölämpötilaan. Kuparivaipan kannen kiinnityskoh-
dasta on esitetty yksityiskohta kuvassa 5.

KUVA 5. Kapselin kuparivaipan Heriöosanja kannen hitsauskohdan yksityiskohtia.

Kuparin raekoko tulee olla alle 360 |_im, jotta ultraäänitarkastuksella päästään kohtuulli-
seen erottelukykyyn. Hitseihin syntyy valurakenne, jossa raekoko luonnollisesti on paljon
suurempi; tarkemmin aihetta on esitetty viitteissä (Aalto 1998) ja (Jeskanen & Kauppinen
1997). Ranskassa vuonna 1998 tehdyissä hitsauskokeissa raekoko oli poikittaissuunnassa
tyypillisesti noin 1/10 hitsin leveydestä. Hitsin pituussuunnassa raekoko sen sijaan on suu-
ri t.s. hitsissä esiintyy rakeiden suuntaisuutta.
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Hapettomalle kuparimateriaalille standardeissa esitettyjä puhtausvaatimuksia on esitetty
taulukko 3:ssa. Yleensä standardit määrittelevät vain kuparipitoisuuden vähimmäisarvon
ja happipitoisuuden enimmäisarvon. Taulukon alimmalla rivillä on esitetty Outokumpu
Poricopper Oy:n asiantuntemukseen ja kokemukseen perustuva kapselivaipan materiaalin
puhtausvaatimuksien tavoitearvot.

TAULUKKO 3. Hapettoman kuparin analyysivaatimukset ASTM~ standardin mukaan se-
kä Outokummun kokemukseen perustuva kapselimateriaalin Cu-OFP -laadun tavoiteana-
lyysi.

Kuparin spesifikaatio

ASTM UNS C10100, Cu-OFE

ASTM UNS C10200, Cu-OF

Cu-OFP -laadun tavoiteanalyysi
kapselimateriaalina

S (ppm)

<15

-

<8

O (ppm)

<5

<10

<5

P(ppm)

<3

-

40-60

H (ppm)

-

-

<0.6

Cu (%)

> 99.99

> 99.95

> 99.99

ii F

_ —I J
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3 MATERIAALIVALINTA JA OMINAISUUKSIEN MÄÄRITTELY

Kapselin suunnitteluperusteet on esitetty kapselien suunnitteluraportissa (Raiko & Salo
1999). Suunnitteluperusteiden täyttyminen ja valmistustekniset syyt yht'aikaisesti huomi-
oon ottaen on päädytty kapselin valmistusmateriaalien valinnassa luvussa 2 esitettyyn yh-
distelmään.

Kapselin sisäosa on lujuuden, alikriittisyyden, lämmönjohto- ja säteilysuojauskyvyn op-
timoimiseksi valittu valmistettavaksi massiivisesta rautavalusta, jonka materiaali ja val-
mistusmenetelmä on valittu siten, että sitkeysominaisuuksia maksimoidaan ja valussa
tapahtuvaa kutistumista ja muodon vääristymistä minimoidaan. Parhaiten soveltuvaksi
valumateriaaliksi on valittu sitkeä pallografiittivalurauta.

Kapselin tiiviydestä ja korroosiosuojauksesta vastaava ulkovaippa puolestaan valmiste-
taan tiukoilla puhtausvaatimuksilla hapettomasta kuparista. Seinämänpaksuus valitaan
loppusijoitusolosuhteissa vallitseviin korrodoitumisnopeuksiin nähden erittäin konser-
vatiivisesti. Kapselimateriaaliksi sopiva kuparilaatu ei ole standardoitu, mutta se täyttää
kaikkien hapettoman kuparin standardien vaatimukset ja lisäksi sille on asetettu tiettyjen
haitallisten epäpuhtauspitoisuuksien suhteen erillisrajoituksia, joiden tavoitearvot on
esitetty taulukossa 3 luvussa 2.

3.1 Materiaalien valmistus

Hapetonta kuparia tuotetaan sulattamalla ja valamalla kuparikatodeja pelkistävässä atmos-
fäärissä. Kapselimateriaalin raaka-aineena käytetään puhtainta (A-grade) kuparikatodilaa-
tua. Hapen poisto kuparisulasta tapahtuu joko hiilen lisäyksen tai tyhjiön avulla. Molem-
milla menetelmillä voidaan päästä hyvin alhaiseen happipitoisuuteen kuparissa. Itse valu
tapahtuu joko jatkuvalla tai puolijatkuvalla menetelmällä. Kapselimateriaalina käytettä-
vään hapettomaan kupariin lisätään sulavaiheessa mikroseosteeksi fosforia virumissitkey-
den parantamiseksi korkeahkoissa lämpötiloissa. Kuparin valmistusmenetelmiä on esitelty
raportissa (Aalto et ai. 1996).

Kuparilieriön pursotusta tai putkenvalmistusmenetelmällä tapahtuvaa valmistamista varten
tarvitaan lähtöaihioksi mahdollisimman suurihalkaisijainen valanne. Kotimaassa valmiste-
tut kuparivalanteet ovat olleet halkaisijaltaan noin 850 mm ja pituudeltaan noin 2400 mm.
Tällaisen valanteen paino on noin 12 t.

Kuparikansien valmistus aloitetaan noin 350 mm halkaisi)aisesta ja noin 1400 mm pitui-
sesta valanteesta. Valanteesta tehdään useassa vaiheessa kuumapuristuksella pyöreä laatta,
joka mitat ja muoto vastaavat mahdollisimman hyvin valmista kantta. Tällöin koneistetta-
vaa jää melko vähän ja kuumapuristuksesta aiheutuva korkea muokkausaste aikaansaa
NDT-tarkastusten kannalta riittävän hienon mikrorakenteen, tyypillisesti 200 - 300 Jim.

Mikäli vaippa valmistetaan kuumavalssatuista kuparilevyistä, käytetään levyjen lähtöai-
hiona suorakulmaisen särmiön muotoista valannetta, jonka poikkileikkauksen mitat ovat
155x1150 mm ja pituus tarpeen mukaan riittävä. Yksittäisen valun maksimikoko joko laa-



16

tan tai lieriön muotoon valettuna on nykyisillä laitteistoilla Outokumpu Poricopperin teh-
tailla 15 t, joka kuitenkin on riittävä kapselivaipan valmistamiseen kaikilla vaihtoehtoisilla
menetelmillä.

Kapselin sisäosan materiaalivalmistus on normaalin pallografiittivalukäytännön mukainen.
Raaka-aineena on teräsromu ja harkkorauta. Valumateriaali on standardilaadun EN-GJS-
400-15U (SFS-EN 1563) mukaista. Valukappaleelle ei tarvitse jälkikäteen suorittaa läm-
pökäsittelyä. Valmet Oyj:n Rautpohjan valimolle ei noin 15 t valukappaleen valaminen ai-
heuta minkäänlaisia laitteistojen kapasiteettiongelmia. Valimon laitteistojen maksimikapa-
siteetti yltää noin 80 t painoisiin yksikköihin. Pohjoismaissa on lisäksi ainakin kolme
muuta rautavalimoa, jotka ovat tehneet SKB:lle vastaavanlaisia kapseliprototyypin valuja
pallografiittivaluna (Andersson 1998).

3.2 Materiaalien valmistuksen laadunvalvonta

Kapselin valmistusmateriaalien laatuvaatimukset on esitetty suunnitteluraportissa (Raiko
& Salo 1999). Kupariraaka-aineen valmistuksessa tarpeelliset tarkastukset ovat:

® kemiallinen analyysi
• vetokoe
• raekoon määrittely
• materiaalin tunnistus.

Jotta myöhemmissä valmistusvaiheissa ei törmätä materiaalivikoihin, valun valmistaja
yleensä tekee jo tässä vaiheessa silmämääräisen tarkastuksen ja kuumavalssauksen jälkeen
volumetrisen tarkastuksen ja pintatarkastuksen. Raekoon määritys ja vetokokeen suoritta-
minen tapahtuvat kuumamuokkauksen jälkeen.

Sisäosan pallografiittivaluraudalle tehdään vastaavasti seuraavat tarkastukset:
® kemiallinen analyysi
• vetokoe
® materiaalin tunnistus.

Sisäosan teräskansien materiaalille (teräslevy) vaaditaan ainestodistus, josta on ilmettävä
materiaalin norminmukaisten ominaisuuksien täyttyminen, ts. kemiallinen analyysi, veto-
koe ja materiaalin tunnistus (sulatusnumero).

Sisäkannen standardinmukaisille kiinnityselimille, ruuveille ja muttereille, vaaditaan laatu-
vakuutus.
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4 VAIHTOEHTOISET VALMISTUSMENETELMÄT

4.1 Kuparivaipan valmistus

Kuparivaipan erilaisia valmistusmahdollisuuksia on kartoitettu ja selvitelty Suomessa jo
pitkään. Teoriassa valmistus voidaan tehdä hyvinkin usealla erilaisella menetelmällä, mut-
ta käytännössä vain muutama tapa on toistaiseksi kyetty osoittamaan mahdolliseksi val-
mistusmenetelmäksi. Vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä on esitelty laajemmin viitteissä
(Aalto et ai. 1996) ja (Andersson 1998).

Perinteisesti lieriömäisiä pyörähdyskappaleita on valmistettu valamalla ja erityisesti keski-
pakoisvaluna. Hapettoman kuparin valaminen vaatisi käytännössä ympäristökseen tyhjiön
tai inertin suojakaasun, jollaista tekniikkaa ei keskipakois valun yhteydessä ole vielä kau-
pallisesti tarjolla kapselin vaatimaan mittakaavaan sovellettuna. Samaten kupari muodos-
taa valussa erittäin suurirakeisen kiderakenteen, joka ei välttämättä olisi edullista kaniste-
rin vaipassa.

Pari vuosikymmentä sitten Ruotsissa selvitettiin kuparikapselin valmistamista pulverime-
tallurgian avulla. Siinä sintratusta kuparijauheesta muotoillaan tarpeen mukainen kapseli-
rakenne ja itse materiaali kiinteytetään puristamalla jauhetta erittäin suurella paineella ko-
rotetussa lämpötilassa, jolloin muodostuu kiinteä metallinen rakenne. Kyseinen kuumaiso-
staattinen puristus (hot isostatic pressing, lyh. HIP) vaatii kalliit erikoislaitteet, eikä se tois-
taiseksi ole osoittautunut hyödylliseksi.

Vieläkin eksoottisempia menetelmiä löytyy, nimittäin putkia on joihinkin tarkoituksiin
valmistettu myös kasvattamalla materiaalia pyöreän mallineen päälle joko metalliruisku-
tuksella (plasmaruiskutus) tai elektrolyyttisesti. Kapselin mittakaavassa nämä menetelmät
kuitenkin ovat liian tehottomia, hitaita ja kalliita. Ruotsalainen Boliden AB on patentoinut
elektrolyyttisen kasvattamisen menetelmän kapselivaipan valmistukseen.

Teräsputkia on valmistettu säteittäisesti takomalla kiinteän tuurnan päällä. Tämä menetel-
mä saattaisi sopia myös suurille kupariputkille, mutta pehmeänä metallina kuparille on
löytynyt muita, mahdollisesti tehokkaampiakin muokkausmenetelmiä.

Jäljelle jää vielä useita valmistusmenetelmiä, joita on jo ehditty kokeillakin kapselivaipan
valmistamiseen. Seuraavassa esitellään niistä mielenkiintoisimmat, nimittäin levystä tai-
vuttamalla ja yhteenhitsaamalla koottava lieriö, lieriön valmistaminen pursottamalla taikka
Ehrhardt-menetelmällä (Mannesmannin putkenvalmistuksessa käyttämä pistäminen ja ve-
to -menetelmä) sekä Outokummulla innovaatioasteella oleva puristussorvausmenetelmä.
Kuvassa 6 on esitelty nämä vaihtoehdot sisältävä kuparikapselin valmistuksen vaiheittai-
nen prosessikaavio. Nämä esitellään jäljempänä erikseen. Niille on ominaista, että lieriö
pystytään muovaamaan nopeasti, usein ilman hitsejä tai muita liitoksia, suurella mittatark-
kuudella ja hyvällä pinnanlaadulla sekä riittävällä muokkausasteella, joka antaa edullisen
pienen kiderakenteen valmiiseen kappaleeseen.
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KUVA 6. Kuparikapselin vaihtoehtoisia valmistusreittejä. Lieriöosa voidaan valmistaa jo-
ko pursottamalla, pistämällä ja vetämällä (Ehrhardt-prosessi), puristussorvauksella
muokkaamalla tai kuumavalssatusta levystä taivuttamalla ja hitsaamalla. Koneistus, kan-
sien valmistus ja kansien kiinnitys on kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen.

4.1.1 Kuparilieriön valmistaminen levystä

Kuparikapselin valmistaminen voi tapahtua tavanomaisella säiliönvalmistusmenetelmällä.
Tällöin lieriö valmistetaan kuumavalssatuista kuparilevyistä, jotka hitsataan yhteen. Lie-
riöosaan tulee vähintään yksi pituushitsi, käytännössä mittasuhteet ovat kuitenkin sellaisia,
että pituushitsejä tarvitaan kaksi. Suuria hitsattuja teräsputkia valmistetaan myös yhdellä
pituushitsillä, mutta tällöin hitsausmenetelmänä on käytetty perinteisiä hitsausmenetelmiä.

Kuparilevyjen valmistus aloitetaan valamalla valssattaviksi aihioksi paksuja laattoja. Ai-
hioiden massan tulee olla riittävän suuri, jotta valssattaviin levyihin saadaan riittävät työ-
varat pituuteen, leveyteen ja paksuuteen. Jos lieriö tehdään kahdesta puolikkaasta, on vals-
sattavien levyjen koko noin 2x5 m ja paksuus noin 60 mm. Tällaisen kuparilevyn massa
on yli 5 000 kg. Kuparilevyjen kuumavalssauksessa tarvittavia valssilaitoksia, joiden mit-
ta- ja voimakapasiteetti on näin suurille levyille riittävä, on varsin harvassa.

Kun levyt riittävine työ varoineen on saatu valmistetuksi, on seuraava työvaihe levyjen tai-
vuttaminen lieriön puolikkaiksi. Taivuttaminen on sinänsä yksinkertainen työvaihe ja sii-
hen sopivia laitteita löytyy kotimaastakin varsin useasta konepajasta. Koska työvarat pyri-
tään pitämään kohtuullisina, on taivutukselle kuitenkin asetettava varsin tiukat mittatark-
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kuusvaatimukset. Taivutusmenetelmiä on periaatteessa kaksi: taivutus särmäyskoneella ja
taivutus valssilla.

Taivutuksen jälkeen lieriön puolikkaat jännityksenpoistohehkutetaan eli myöstetään, jotta
taivutuksen aiheuttamat jäännösjännitykset laukeavat ja kappale säilyttäisi paremmin muo-
tonsa tulevissa koneistusvaiheissa.

Seuraavaksi lieriön puolikkaiden pituusreunat koneistetaan hitsausta varten. Pituushitsit
tehdään elektronisuihkuhitsauksena (EB-hitsaus). Tätä varten hitsattavat pinnat koneiste-
taan tarkkaan tasomaisiksi sekä hitsattavan kohdan uiko-ja sisäpinta koneistetaan suoraksi
asennuksen ja juuritukien kiinnittämisen helpottamiseksi.

Pituusliitokset hitsataan lieriönpuolikkaiden ollessa kiinnitettynä erityisessä tukirakentees-
sa. Puolikkaat pysyvät tällöin varmemmin paikoillaan ja muutoin hankalasti käsiteltäviä
kaarevia, painavia kappaleita on helpompi käsitellä nosturilla. EB-hitsaus tapahtuu vaiheit-
tain. Aluksi tehdään molempiin pituusliitoksiin silloitushitsaus, jotta puolikkaat pysyvät
varmemmin paikoillaan toisiinsa nähden. Varsinaisessa hitsauksessa käytetään suurta te-
hoa riittävän tunketuman varmistamiseksi. Lopuksi on mahdollista käyttää pienempite-
hoista sädettä ja laajaa säteen poikkeutusta hitsin pinnan uudelleen sulatukseen (pintakäsit-
telyhitsi), jolla pinta saadaan juohevammaksi ja tasaisemmaksi. EB-hitsaukset tapahtuvat
tyhjiökammiossa.

Pituushitsausten jälkeen lieriö sorvataan uiko- ja sisäpinnaltaan määrämittoihinsa. Koneis-
tuksen jälkeen kuparilieriöön hitsataan vielä EB-hitsauksella valmiiksi koneistettu pohja-
kansi. Kannen hitsin pinnan koneistuksen ja rikkomattomien tarkastusten jälkeen kupari-
vaippa on valmis varustettavaksi kapselin sisäosalla, minkä jälkeen kokoonpantu kapseli
on valmis siirrettäväksi kapselointilaitokselle polttoaineella täyttämistä ja kapselin sulke-
mista varten.

4.1.2 Kuparilieriön pursotus

Maailman suurimmilla puristimilla kyetään pursottamaan yksittäisestä kuparikappaleesta
korotetussa lämpötilassa tarpeeksi suuri lieriö. Tällaisia 35 000 tonnin puristimia on aina-
kin yksi Skotlannissa ja yksi Teksasissa.

Pursotusmenetelmässä lieriö valmistetaan seuraavasti. Aluksi valetaan 850 mm halkaisi-
jainen ja noin 2,4 metrin mittainen kuparipötky. Pötkyn pinnat koneistetaan puhtaaksi. Sit-
ten pötky lämmitetään 675-800 °C lämpötilaan ja tyssätään muotissa lyhyeksi suurihalkai-
sijaiseksi lieriöksi. Seuraavassa vaiheessa kappale lävistetään. Tässä vaiheessa sisähalkai-
sija saa oikean mittansa. Lävistettäessä muotissa oleva lieriö pitenee. Seuraavassa vaihees-
sa kappale on jäähdytyksen jälkeen koneistettu uudelleen puhtaaksi ja muotoiltu kulmat
pyöristäen sopivaksi pursotusta varten.

Pursotusta varten kappale lämmitetään taas 675-800 °C lämpötilaan ja se asetetaan puristi-
men jalustalle. Jalustan läpi liikkuva tuurna työnnetään alhaalta päin kuparikappaleen si-
sään. Tämän jälkeen varsinainen pursotus tapahtuu painamalla ylhäältä päin kuparikappa-
leen päälle sylinterimäinen kappale, jonka yläosassa on tuurnan ja halutun seinämänpak-



20

suuden suuruinen aukko, puristussuutin. Kun esilämmitys on sopiva ja puristimessa on
riittävästi voimaa, muovautuu kupari plastisesti ja pursottuu tuurnan ympärillä puristus-
suuttimesta ulos. Tällöin syntyy kerralla valmis kuparilieriö, joka jäähdytetään nopeasti,
jotta kiteet eivät ehdi kasvaa. Pursotus tapahtuu pystyasennossa suoraan ylöspäin, jolloin
maan vetovoima ei pääse taivuttamaan syntyvää putkea käyräksi.

SKB AB on teettänyt vuosina 1995-98 muutaman pursotuskokeen Wyman Gordon Ltddlä
Skotlannissa. Lopputulos kokeista oli, että hyvälaatuisia kuparilieriöitä voidaan valmistaa
tällä menetelmällä. Mittatarkkuus ja pinnanlaatu on hyvä ja kuparin raekoko on saatu niin-
kin pieneksi kuin 50 - 180 Jim. Pursotetun lieriön alkupää kokee pienemmän deformaa-
tion kuin muut osat, joten siinä kohtaa esiintyy suurin raekoko. SKB on esittänyt kokeensa
ja niistä saadut kokemukset raportissaan (Andersson 1998).

4.1.3 Kuparilieriön valmistus Ehrhardt -prosessilla

Mannesmann on tunnetusti menestyksellisesti valmistanut suurikokoisia teräsputkia noin
sadan vuoden ajan Heinrich Ehrhardtin kehittämällä putkenvalmistamisprosessilla, joka
perustuu lieriönmuotoisen aihion pistämiseen ja vetoon (pierce and draw). Menetelmä
muistuttaa tietyiltä vaiheiltaan edellä kuvattua pursotustakin, mutta siinä tarvittavat voimat
ja laitteistot ovat pienempiä.

Kapselivaipan tapauksessa aihio on tässäkin menetelmässä samanlainen kuin pursotukses-
sa. Esilämmityksen jälkeen aihio tyssätään muotissa kuten edellä kuvattiin. Sen jälkeen ai-
hioon painetaan keskelle aukko tai syvennys, joka ei kuitenkaan mene kappaleen läpi.

Näin syntyvää kappaletta venytetään useassa vaiheessa 750-850 °C lämpötilassa seuraa-
vasti: kappaleessa olevaan aukkoon työnnetään tuurna, jonka avulla kappale työnnetään
raamissa olevan muotoillun renkaan (matriisin) läpi. Tässä vaiheessa kappaleen ulkohal-
kaisija pienenee ja sen pituus vastaavasti kasvaa. Poikkipinnan muodonmuutos yhtä käsit-
telykertaa kohti on 20-30%. Käsittelyvaiheen jälkeen kappale esilämmitetäan uudelleen ja
siihen työnnetään suurempi tuurna, joka kasvattaa sisähalkaisijaa. Tämän jälkeen taas tois-
tetaan tuurnalla kappaleen työntäminen hieman pienemmän renkaan läpi, jolloin kappale
taas hoikistuu ja pitenee. Toistamalla prosessia muutaman kerran saadaan sisä- ja ulkohal-
kaisija lähestymään haluttua mittaaja lieriölle tulee koko ajan lisää pituutta. Kun halkaisi-
jamitat ovat kohdallaan, jäähdytetään lieriö ja sen molemmista päistä katkaistaan ylimää-
räiset osat pois.

Valmistusprosessissa lieriön toinen pää säilyy koko ajan suljettuna, mutta umpipäahän jää-
vä kiderakenne on alhaisesta muokkausasteesta johtuen mahdollisesti liian karkea, jotta si-
tä voitaisiin käyttää sellaisenaan kapselivaipan integroituna pohjakantena.

SKB on teettänyt tällä menetelmällä alustavia valmistuskokeita Vallourec & Mannesman-
nin putkitehtaalla Reisholzissa Saksassa vuonna 1998. Ensimmäiset kokeet tehtiin varo-
vaisuussyistä tarpeettoman korkeassa lämpötilassa, josta aiheutui lopputuotteeseen karkea
kiderakenne. Lieriöosan raekoko oli noin 350-500 pm, joka ylittää selvästi ultraäänitarkas-
tusten vuoksi määritellyn enimmäistason 180-360 |J.m. Samaten ensimmäisen lieriön sei-
nämänpaksuus oli runsaasti vaihteleva, mikä ilmeisesti aiheutui halutuille kapselin mitoil-
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le huonosti sopivista tuurnan ja muottirenkaan (matriisin) mitoista ja muodoista. Jatkoko-
keitä varten valmistettaneen optimaalisemmat muovaustyökalut. SKB:n on tällä erää tar-
koitus tehdä ainakin kaksi jatkokoetta samalla menetelmällä. Alentamalla esilämmitys
noin 650 °C:een uskotaan saatavan vaatimukset täyttävää raekokoa. SKB on raportoinut
tämänkin kokeensa ja siitä saadut kokemukset raportissa (Andersson 1998).

Menetelmä sinänsä on tehokas ja nopea eikä vaatisi suurtuotannossakaan merkittäviä lisä-
investointeja. Kuvassa 7 on esitetty tämän valmistusprosessin periaate.

MUOTTI MATRIISIRENGAS

—• — i "

TUURNA

PISTO VETÄMINEN

KUVA 7. Periaatekuva putken valmistamisesta Ehrhardt -prosessilla.

Posiva kartoitti kapselivaipan valmistamismahdollisuuksia putkenvalmistusmenetelmällä
vuonna 1997 ja tässä yhteydessä päädyttiin myös ylläkuvatun Ehrhardt -prosessin käyttö-
mahdollisuuteen. Posiva on käynyt tutustumassa kesällä 1998 kyseiseen Vallourec &
Mannesmannin putkitehtaaseen, joka on tarjoutunut tekemään suomalaisillekin kuparilie-
riön valmistuskokeita. Lisäselvitykset tämän valmistusmenetelmän käyttöönottokokeiluis-
ta ovat harkittavina.

4.1.4 Kuparilieriön valmistus puristussorvauksella

Outokumpu on ideoinut puristussorvausmenetelmää, jolla voitaisiin paksusta kupariren-
kaasta puristussorvaamalla valmistaa kuparilieriöitä. Menetelmä on vasta innovaatioasteel-
la, mutta sitä on tarkoitus viedä pitemmälle. Tälläkin menetelmällä on tavoitteena kyetä
valmistamaan hienorakeinen, muoto- ja mittatarkka lieriö ilman pituusliitoksia, josta kap-
seli vaippa olisi helposti valmistettavissa loppukoneistuksella ja kansien hitsauksella.
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4.2 Kapselin sisäosan valmistus

Kapselin sisäosan valmistamiseen on valaminen tähän mennessä selvitetyistä menetel-
mistä ylivoimaisin. Se mahdollistaa tarpeelliset muotoiluvaatimukset, tuottaa integroi-
dun ja riittävän homogeenisen rakenteen. Valettu rakenne on luja ja kuitenkin valmistus-
menetelmänä se on varsin edullinen kustannuksiltaan.

Ainakin teoreettisesti valettua rakennetta vastaava komponentti voitaisiin valmistaa te-
räsosista hitsaamalla. Tarvittavat suuret seinämänpaksuudet ja samanaikaisesti vaaditut
muoto- ja mittatoleranssit kuitenkin käytännössä pudottavat hitsaamalla koottavan sisä-
rakennevaihtoehdon pois. Mittatarkka rakenne saataisiin kyllä kootuksi koneistetuista
teräsosista, jos liittäminen toisiinsa tehtäisiin pultti- ja tappiliitoksin, mutta silloin riittä-
vän lujuuden saavuttaminen tulee ongelmalliseksi.

Näin sisäosan valmistusvaihtoehdot voidaan nykytilanteessa rajoittaa vain sen materiaa-
lin valintaan. Nykyiseksi päävaihtoehdoksi on valittu pallografiittirauta ottaen huomioon
sen lujuus, sitkeys, valettavuus, kutistuminen, jäännösjännitykset, korroosiotuotteet ja
-ominaisuudet.

Lähin vaihtoehtoinen valmistusmateriaali olisi teräs. Teräs olisi parempi sitkeydeltään,
mutta sen heikompi valettavuus, suuri kutistuminen valussa ja epätasaisesta kutistumi-
sesta syntyvät jäännösjännitykset verrattuna pallografiittivaluun ovat oleellisesti huo-
nompia ominaisuuksia. Lujuus ja korroosio-ominaisuudet ovat eri vaihtoehdoilla suun-
nilleen samanarvoisia. Pallografiittivalu on kustannuksiltaan selvästi edullisempaa kuin
teräsvalu.
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5 VALMISTUSKOKEET

Vuosina 1994-1997 Posiva Oy toteutti Outokumpu Poricopper Oy:n kanssa kuparin hit-
sauksen menetelmäkehitysprojektin, joka kuului osana TEKESin hitsaus- ja levyteknii-
kan teknologiaohjelmaan. Hitsausmenetelmäkehityksestä tarkemmin kohdassa 5.1.

Toisen suuren valmistusteknologiahankkeen, loppusijoituskapselin valmistusteknologia-
koeohjelman (tuotekehityshanke vuosina 1997 -1999) kokonaistavoitteena oli valmistaa
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseli, jossa on pallografiittivalusta tehty sisä-
osa ja tätä ympäröivä kuparivaippa. Myös tämän teknologiahankkeen alkuvaiheessa
tehtiin suuri joukko kuparin EB-hitsauskokeita, koska kapselin suuresta koosta johtuen
jouduttiin käyttämään aiempiin hitsauskokeisiin verrattuna erityyppistä hitsauslaitteis-
toa. Pääasiassa pyrittiin itse kehittämään ja toisaalta kokoamaan alihankinnoilla kapseli-
valmistuksessa tarpeellisia kotimaisia valmiuksia.

Keskeisenä kehityskohteena tässä valssaukseen ja taivutukseen perustuvassa valmistus-
reitissä oli kapselin osien EB-hitsaus ja hitsin tarkastaminen, missä hyödynnetään aikai-
semmin tehtyä menetelmäkehitystyötä. Lisäksi projektin aikana kehitettiin kapselin val-
mistukseen liittyvää tekniikkaa. Esimerkkeinä kehityskohteista ovat suuren pallografiit-
tivalun valmistaminen, massiivisen kuparikappaleen koneistus ja valmistuksen aikainen
laadunvalvonta. Projekti toteutettiin TEKES:in tuotekehityshankkeena. Projektiin osal-
listuvat Outokumpu Poricopper Oy vetäjänä ja Posiva Oy sekä osarahoittajana että sisä-
osan valmistuksen sisältävän osaprojektin vetäjänä.

5.1 Kuparin hitsausmenetelmän kehitys

Projektin yleisenä tavoitteena oli kehittää elektronisuihkuhitsaukseen perustuva kupari-
kapselien vaipan valmistusmenetelmä. Ensimmäisenä tavoitteena oli kehittää menetel-
mä taivutettujen levyjen liittämiseen perustuvan lieriönvalmistusmenetelmän tarvitse-
mille pituushitseille. Toisena tavoitteena oli tutkia perinteisen tyhjiössä suoritettavan
EB-hitsauksen soveltuvuutta kapselin päätykansien kiinnittämisessä, joissa pitkittäishit-
seihin verrattuna lisävaatimuksena on hitsin kelvollinen päättäminen.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin pituusliitosten hitsausta. Vuoden 1994 ai-
kana toteutettiin koeohjelma Valmet Lentokoneteollisuus Oy:n Moottorihuollossa Lin-
navuoressa olevalla EB-hitsauslaitteistolla (30 kW). Kaikkiaan hitsattiin 18 kpl koetta
erilaisilla parametriyhdistelmillä. Koeohjelman tulokset analysoitiin, etsittiin paramet-
rien optimi 50 mm kuparilevyn hitsaukseen ja suoritettiin optimin kokeellinen verifi-
ointi. Projektin ensimmäinen vaihe raportoitiin vuonna 1995 (Rajainmäki et ai. 1995).

Tehdyillä kokeilla määriteltiin sellainen hitsausparametrien yhdistelmä, jolla saadaan 50
mm paksuun kuparilevyyn hyvälaatuinen hitsi, ja jossa aloitus ja lopetus ovat varsinai-
sen hitsin ulkopuolella. Kokeiden perusteella arvioitiin mahdolliseksi valmistaa kapselin
lieriön valmistuksessa tarvittavat pitkittäishitsit kokeissa käytetyllä hitsauslaitteistoUa
em. hitsausparametreja käyttäen.
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Vuonna 1995 käynnistettiin projektin toinen vaihe, jonka tavoitteena oli tutkia EB-hit-
sauksen soveltuvuutta kapselin päätykansien liittämiseen. Kehityskohteena oli virheettö-
män hitsisauman aikaansaaminen kaareviin kuparilevyihin säteen ollessa vaaka-
asennossa. Lisäksi kehitettiin hitsauksen lopetustekniikkaa sellaiseksi, että lopettamis-
kohtaan ei synny liiallisia hitsausvirheitä. Nämä hitsauskokeet suoritettiin Saksassa Igm
Robotersysteme AG Steigerwald Strahltechnikin hitsauslaitteistolla. Laitteen suurempi -
teho (60 kW) mahdollisti aikaisempaa monipuolisempien hitsausparametriyhdistelmien
käytön, esim. suuremman hitsausnopeuden tai alemman kiihdytysjännitteen käytön tun-
keumaa pienentämättä.

Vaakasäteellä hitsaaminen osoittautui hieman vaikeammin optimoitavaksi kuin pys-
tysuuntaisen säteen käyttö. Lopputuloksena saatiin etsityksi kuitenkin vuoden 1996 lo-
pulla myös vaakasuuntaisella säteellä laatuvaatimukset täyttävä hitsausparametriyhdis-
telmä. Hitsauskokeita tehtiin yli 30 kpl. Raportointi on esitetty raportissa (Aalto et ai.
1997). Aikaisemmista kokemuksista poiketen pystysuuntaisen säteen käyttö johti pa-
rempaan lopputulokseen kuin vaakasuoran säteen käyttö.

Koeohjelman kolmannessa vaiheessa vuonna 1997 valmistettiin kaksi lyhyttä kuparilie-
riötä (pituudet 0,3 - 0,5 m), joihin kiinnitettiin EB-hitsauksella suunnitelmien mukainen
täyden mittakaavan kansi. Toinen hitsattiin vaaka- ja toinen pystysädettä käyttäen. Kap-
paleille tehtiin koemielessä myös ultraäänitarkastus. Myöhemmin koekappeleiden hitsin
lopetuskohta irrotettiin ja sille tehtiin myös rikkova tarkastus. Osittain rikotut koekappa-
leet on talletettuja ne ovat esittelytarkoituksessa nähtävissä Olkiluodossa. Kappaleet on
esitetty kuvassa 8.

'••*JL;' '

KUVA 8. Kapselin kannen hitsauskoekappaleet osittain avattuina. Vasemmanpuoleinen
on hitsattu vaakasäteellä ja oikeanpuoleinen pysty säteellä. Esittelytarkoitusta varten
kansien alle on valmistettu lyhyt malli kapselin sisäosasta ja teräskannesta.

Hitsien laatua, säteen tunkeumaa ja esiintyviä hitsausvirheitä selvitettiin kokeiden eri
vaiheissa monipuolisilla tarkastuksilla: Outokumpu Poricopper Oy:ssä arvioitiin hitsin
pinnan laatu visuaalisesti sekä mikro- ja makrorakennetarkasteluin. Näytepalojen ra-
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diografiatutkimukset suoritettiin Huber Testing Oy:ssä ja ultraäänitarkastukset VTTrllä.
Kuparin hitsauskokeiden tarkastusten yhteydessä suoritettiin myös hitsimateriaalin me-
kaanisten ominaisuuksien mittauksia. Esimerkkinä mainittakoon hidasvetokokeina suo-
ritetut virumislujuusmittaukset. Myös tarkastettavuutta selvitettiin erikseen tätä tarkas-
tuskohdetta varten hankituilla optimoiduilla ultraääniantureilla. Koko hitsausmenetel-
rnäkehitysohjelman tulokset on julkaistu raportissa (Aalto 1998).

Noin 50 mm paksuisia koekappaleita käyttäen saatiin tuloksena optimoidut hitsauspara-
metrit sekä pysty- että vaakasäteellä hitsattaville kupariliitoksille. Hitseissä saavutettiin
kapselivalmistuksessa tarpeellinen laatutaso perushitsin osalta (esim. lieriön pi-
tuushitsit). Pyörähdyskappaleen hitsin lopetustekniikkaa ei vielä tämän ohjelman puit-
teissa saatu kehitetyksi sellaiseksi, ettei juurivikaa hitsin lopetusvaiheessa esiintyisi
lainkaan. Runsailla kokeiluilla kuitenkin päästiin perille tekniikoista, joilla tavoitteeseen
jatkotutkimuksilla voitiin päästä.

Vuosina 1997-99 toteutetussa kuparikapselin valmistusdemonstraatiossa jatkettiin kupa-
rin hitsausmenetelmän kehittämistä. Suurempitehoisella (max 75 kW) ranskalaisella hit-
sauslaitteella DCN Indretllä Nantesin lähellä Ranskassa suoritettiin useassa vaiheessa
lisäkokeita. Niiden avulla parametrivalinta ja -ohjelmointi kehitettiin sellaiseksi, että hitsin
lopetusvaihe saatiin koko pituudeltaan virheettömäksi.

5.1.1 Kuparihitsin NDT-tarkastuksen menetelmäselvitys

Kuparin hitsauksen menetelmäkehitysprojektin yhteydessä suoritettiin rikkomatto-
mien tarkastustekniikoiden kokeilua ja kartoitusta paksussa kuparissa olevien hit-
sien tarkastamiseksi.

Kupari on volumetristen tarkastustekniikoiden kannalta vaikea materiaali. Ultraää-
nimenetelmien tarkkuus kärsii suuren kiderakenteen aiheuttamasta signaalin kohi-
nasta ja vaimenemisesta. Pintavikojen tarkastuksessa yleisesti käytetty pyörrevirta-
menetelmä soveltuu vain matalien, enintään 3 mm syvien pintavirheiden tarkastuk-
seen.

Projektin tavoitteena oli saada kuva tavanomaisten NDT-menetelmien antamista
tarkkuuksista sekä arvioida niiden riittävyyttä tai muiden tarkastusmenetelmien tar-
vetta. Ultraäänitarkastusrnenetelmän raportointi on esitetty raportissa (Jeskanen &
Kauppinen 1997).

Selvityksessä kehitettiin EB-hitsin tarkastustekniikkaa käyttäen sekä yksinkertais-
tettuja koekappaleita että halkaisijaltaan täysimittaista kuparikapselin päätykappa-
letta. Koetulokset osoittivat anturien valinnan tärkeyden pyrittäessä havaitsemaan
luotettavasti pieniä epäjatkuvuuskohtia voimakkaasti ultraääntä vaimentavassa
materiaalissa. Tarkastukseen suositellaan käytettävän sekä fokusoituja normaali-
luotaimia että fokusoituja kulmaluotaimia, joilla voidaan kattaa koko tutkittava
paksuusalue. Koetulosten perusteella EB-hitsistä havaitaan halkaisijaltaan 5 mm
ylittävät tasomaiset heijastajat, jotka sijaitsevat kohtisuorassa äänikeilaa vastaan.
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Normaaliluotaimella havaitaan hitsin mahdollinen juurivika, jonka perusteella voi-
daan arvioida myös hitsin tunkeuma.

5.1.2 Kuparin virumiskokeet

Kuparin hitsauskoeohjelman yhteydessä tehtiin vuosina 1996-97 sekä hapettoman kupa-
rin että kuparin EB-hitsin virumiskokeita. Kokeet tehtiin hidasvetokokeina eri lämpöti-
loissa alueella 20 - 150 °C. Lämpötila-alue on valittu siten, että virumismekanismi olisi
kokeissa sama kuin kapselin käyttöolosuhteissakin. Osa kokeista oli suunniteltu murtu-
maan johtaviksi. Kokeet tehtiin instrumentoituina vakio-olosuhteissa yksittäisen mit-
tausjakson pituuden ollessa jopa luokkaa yksi vuosi. Viramismittaukset tehtiin VTT:ssa.
Kokeiden tarkoitus oli osoittaa kuparin/hitsin riittävä sitkeys erilaisilla kuormitusno-
peuksilla loppusijoitustilan lämpötila-alueella.

Virumiskokeiden raportointi on esitetty raportissa (Auerkari & Holmström 1997).

Jos hitsissä ei ole merkittäviä hitsausvirheitä, yksiaksiaalisten virumiskoetulosten pe-
rusteella 100 000 vuoden elinikä saavutetaan vielä noin 110 MPa alkujännityksellä.
Kapselin kuparivaipassa loppusijoitusolosuhteissa vaikuttavat jännitykset ovat selvästi
tätä tasoa alemmat, useimmiten puristuksen puolella sekä virumisvenymä on tyypillises-
ti geometrisesti rajoitettu tiettyyn enimmäisarvoon. Loppusijoituskapselin kuparivaipas-
sa suurimmaksi mahdolliseksi venymäksi on arvioitu 2%, kun taas kokeiden perusteella
kuparihitsin murtovenymä ylittää loppusijoitusolosuhteissa todennäköisesti 5%. Liitok-
sen arvioidaan kestävän myös hetkellisiä ylikuormituksia ainakin 4% venymään asti.

5.2 Kapselin valmistuksen yhteydessä tehdyt EB-hitsauskokeet

Tässä projektissa tehtiin hitsauskokeita neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
tehtiin hitsauskokeet Patria Finavitec Oy:n (ent. Valmet Lentokoneteollisuus) EB-
laitteistolla Suomessa ja toisessa vaiheessa mahdollisella täyden mittakaavan kapselin
hitsaajalla DNC Indret'illä Ranskassa. Toisessa vaiheessa DCN Indret teki kevään 1998
aikana omatoimisesti hitsauskokeet. Tarkoituksena oli tutustuttaa DCN Indret kuparin
EB-hitsaukseen ja hakea hyviä parametriyhdistelmiä sekä selvittää alustavasti, onko
DCN Indret potentiaalinen vaihtoehto täyden mittakaavan kapselin valmistajaksi. Kol-
mannessa vaiheessa hitsauskokeita jatkettiin kesä-heinäkuussa 1998 DCN Indretllä ti-
laajan avustamana. Kolmannen vaiheen tarkoituksena oli optimoida pemshitsausarvot ja
kokeilla muutamalla kokeella lopetustekniikkaa. Neljännessä vaiheessa jatkettiin tilaa-
jan avustamana hitsauskokeita. Näiden tarkoituksena oli tehdä toistokokeita ja optimoi-
da lopetustekniikka.

Hitsauskokeiden jälkeen hitsattiin pitkittäishitsit 1,1 m pituiseen koelieriöön hitsauspa-
rametrien varmistamiseksi. Putken lähtöaihiot oli tehty aikaisemmin valmistuskokeiden
yhteydessä. Lyhyen putken hitsauskokemusten perusteella hitsattiin täyden mittakaavan
kapseliin pitkittäishitsit. Kapselin pohjan hitsaus tehdään koneistusten jälkeen kesällä
1999. Tämän jälkeen tullaan tekemään 100% NDT-tarkastus täyden mittakaavan kapse-
linja lyhyen koelieriön hitseille.
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5.2.1 Ensimmäisen vaiheen hitsauskokeet korkean kiihdytysjännitteen EB-lait-
teistolla Patria Finavitec Oy:llä

Edeltävissä projekteissa, joita on raportoitu viitteissä (Rajainmäki et. ai. 1995) ja (Aalto
1998), kehitettiin EB-hitsauksen perustekniikkaa. Kapselin kannen hitsauksen lopetuk-
sen osalta hitsin laatu ei ollut vielä tyydyttävällä tasolla ja tunkeumassa ei päästy var-
muudella 100%:sesti yli 50 mm. Suomessa käytetyn EB-hitsauslaitteiston teho oli hie-
man liian alhainen, jotta saavutettaisiin kaikissa tilanteissa varmuudella 50 mm:n tun-
keuma. Tosin näissä kokeissa saatiin erittäin tärkeää ja hyvää tietoa siitä, mihin suun-
taan hitsausparametrejä on muutettava, jotta lopetuksen laatu paranisi ja tunkeuma kas-
vaisi.

Edellisten kokeiden tuloksien tehtiin lisää hitsauskokeita Patria Finavitec Oy:n korkean
kiihdytysjännitteen (150 kV) 30 kW tehoisella EB-hitsauslaitteella. Samalla tutkittiin
hitsauksen lopetusparametrien vaikutusta laatuun ja toistettavuuteen. Kokeissa saavutet-
tiin hyvä toistettavuus. Samoin kokeissa saatiin vahvistusta aikaisemmista kokeista teh-
dyille johtopäätöksille. Parametrien muuttaminen aikaisempien kokeiden analysoinnin
osoittamaan suuntaan paransi hitsauksen lopetuksen laatua.

5.2.2 Toisen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännitteen EB-laitteistolla
keväällä 1998 DCN IndretIlä Ranskassa

Tämän vaiheen tarkoituksena oli tutustuttaa ranskalainen DCN Indret paksun kuparin
EB-hitsaukseen. Samalla selvitettiin heidän mahdollisuutensa ja laiteresurssinsa toteut-
taa täyden mittakaavan kapselin hitsaus.

Levymäisten hitsauskoekappaleiden mitat olivat 60x500x500 mm. Hitsauskokeita teh-
tiin systemaattisesti yli 400:11a eri parametrivaihtoehdoilla. Näiden kokeiden perusteella
saatiin suuntaa-antavaa tietoa jatkokokeita varten sekä eliminoiduiksi huonot parametri-
kombinaatiot. Koneen tehon todettiin riittävän mainiosti riittävän tunkeuman saavutta-
miseksi. Oheislaitteiden (kammio, nosturit, yms.) resurssit riittävät hyvin täyden mitta-
kaavan kapselin hitsaukseen.

5.2.3 Kolmannen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännitteen EB-iaitteis-
tolla kesä- heinäkuussa 1998 DCN Indret Ilä

Kolmannen vaiheen kokeilla oli tarkoitus optimoida perushitsauksen parametrit. Tavoit-
teena oli kasvattaa tunkeumaa yli 60 mm, jotta voitaisiin taata hitsin tunkeutuminen pit-
kittäishitsissä 60 mm vahvuisen levyn lävitse. Toisena tavoitteena oli alustavasti kokeil-
la todennäköisimpiä lopetustekniikoita kannen hitsin lopetusta varten.

Hitsauskokeet tehtiin samanlaisille levyille kuin aikaisemmatkin kokeet. Poikkeuksena
aikaisempaan asetettiin koekappaleiden alapuolelle juuritueksi 40x50 mm kokoinen ku-
parinen neliötanko, jotta koekappaleen lävistävä elektronisuihku ei olisi vahingoittanut
laitteiston työtasoa. Samankokoista juuritukea käytettiin niin jatkokokeissa kuin lieriöi-
den pituushitseissäkin.
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KUVA 9. Koekappaleet DCNIndret'n EB-laitteistonpyörityspöydällä hitsattuina.

Hitsien karakterisointi tehtiin ensin radiografialla. Tämän jälkeen hitsit koneistettiin au-
ki makrohieitä varten.

Hitsausparametrien optimoinnilla saatiin tunkeuma kasvamaan noin 60 - 80 mm:iin asti.
Hitsin laatu parani merkittävästi hyvälle tasolle. Aikaisemmin ongelmana ollut hitsin
juurivirhe pienentyi merkittävästi ja se jäi lähes kaikissa tapauksissa juuri tukeen. Mai-
nittakoon, että lieriön pituushitsien osalta juurituki koneistetaan pois lopullisesta tuot-
teesta, jolloin juurituessa olevat hitsausvirheet eivät vaikuta tuotteen lopulliseen laatuun.
Hitsin sulavyöhykkeen leveys kasvoi aikaisempiin hitseihin nähden noin 30 - 50%. Tä-
mä ei periaatteessa heikennä hitsin laatua, mutta hitsin tarkastettavuus ultraäänimenetel-
millä huononee. Tunkeuman vaihtelu (spiking) oli 20 mm, mutta vähimmäistunkeuma
oli kaikissa tapauksissa riittävä. Kuvassa 9 on joukko koekappaleita hitsauskammion
pyöröpöydällä ja kuvassa 10 on esitetty pitkittäishie kahdesta hitsauskokeesta.
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KUVA 10. Makrokieltä EB-hitseistä. Näytteet on koneistettu halki hitsin keskilinjaa
myöten ja syövytetty. Näytteiden leveyssuunnassa noin puolivälissä onjuurituki. Ylempi
hitsi on tehty kohtuullisilla hitsausparametreillä ja alempi hyvillä hitsausparametreillä.
Ylemmässä kuvassa juurivirhettä on paljon, mutta suurimmaksi osaksi virheet ovatjuu-
rituen alueella. Alemmassa näytteessä on vain yksi virhe syvällä juurituessa. Lopetukset
on tehty näissä koekappaleissa yksinkertaisesti hitsausvirran nopeallapois-kytkennällä.

Alustavat lopetustekniikan kokeet osoittivat, että aikaisemmin käytettyjen laitteistojen
parametrit eivät olleet suoraan siirrettävissä DCN Indret'n koneeseen. Mahdollisesti
merkittävin tekijä tässä suhteessa on laitteiston käyttämä kiihdytysjännite ja -virta. Ai-
kaisemmin käytetyt Igm:n ja Patria Finavitec Oy:n laitteistot ovat korkean kiihdytysjän-
nitteen laitteistoja, kun taas DCN Indret'n laite on matalan kiihdytysjännitteen laitteisto.
Samalla hitsausteholla matalan kiihdytysjännitteen laitteistolla joudutaan käyttämään
suurempaa hitsaus virtaa. Kiihdytysjännite ja hitsausvirta muuttavat säteen ominaisuuk-
sia oleellisesti. Myös laitteiston dynamiikka eli eri parametrien vuorovaikutus keske-
nään toimi eri tavalla ja voimakkaammin DCN Indret'n laitteella kuin aikaisemmin
käytetyillä laitteilla. Osoittautui, että DCN Indret'n laitteisto käyttäytyi huomattavasti
epälineaarisemmin kuin korkean kiihdytysjännitteen koneet. Tämä epälineaarisuus ei
vaikuta laatuun eikä toistettavuuteen. Laitteiston ominaisuudet täytyy selvittää hitsaus-
kokeilla, jotta voidaan vertailla eri laitteissa ilmeneviä fysikaalisia ilmiöitä. Tehdyillä
kokeilla saatiin suuntaa-antavasti selvitetyksi koneen dynamiikkaa, ja seuraavan vaiheen
kokeissa kiinnitettiin näihin huomiota.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että vertailtaessa hitsin laatua aikaisempiin kokeisiin saa-
vutettiin huomattava parannus hitsin laadussa. Virheiden koko ja määrä vähenivät oleel-
lisesti ja ne sijaitsivat pääasiassa juurituessa. Hitsauksen lopetukselle löydettiin alusta-
vissa kokeissa kohtuullisen hyvä lopetustekniikka alkuarvona tarkemmalle optimoinnil-
le. Lopetuksen laatu parani merkittävästi verrattuna aikaisemmin tehtyihin lopetuskokei-
siin, jotka olivat tehdyt korkean kiihdytysjännitteen koneilla. Laitteiston dynamiikasta
saatiin suuntaa-antavia tuloksia jatkokokeita varten. Hitsin laatua ja laitteiston toistetta-
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vuutta ei näillä kokeilla voitu vielä täysin ennustaa, mutta seuraavan vaiheen kokeilla oli
tarkoitus varmistaa sekä laatu että toistettavuus.

5.2.4 Neljännen vaiheen hitsauskokeet matalan kiihdytysjännifteen EB-laitteistol-
la syksyllä 1998 DCN Indrefllä

Näiden kokeiden tarkoitus oli optimoida hitsauksen aloitusta ja lopetusta sekä samalla
tehdä toistokokeita vaiheen 3 hitseille. Tutkimusmenetelminä käytettiin radiografiaa ja
makrohieitä. Perushitsin laatu pysyi hyvänä. Eräissä tapauksissa juuri virhe ja kylmä-
juoksut poistuivat lähes kokonaan. Niissä koehitseissä, joissa juurivirhettä esiintyi, vir-
heen koko oli yleensä korkeudeltaan alle 10 mm, tyypillisesti 3 - 5 mm ja leveydeltään 2
mm. Kylmäjuoksuja esiintyi jonkin verran ja niiden korkeus oli myös alle 10 mm. Kyl-
mäjuoksun leveyttä on vaikea arvioida virheen tasomaisuuden vuoksi, mutta se on pieni.
Juurivirhe ja kylmäjuoksut saatiin aikaisemmasta pienenemään, kun löydettiin sopiva
parametri-ikkuna. Kuten aikaisemmissakin koehitseissä, virheet olivat perushitsissä pää-
sääntöisesti juurituessa. Kuvassa 11 on nähtävissä joukko makrohieitä kyseisistä ko-
keista.

KUVA 11. DCN Indret'lla hitsatuista koekappaleista tehtyjä makrohieitä.

Aloituksen optimointia varten valittiin lähtökohdaksi muutama parametriyhdistelmä.
Periaatteessa huomattiin, että aloitustekniikka ei ole kovinkaan kriittinen, kunhan säde
tunkeutuu riittävän nopeasti aloituksessa kappaleen läpi. Laadun kriittisyys aloituksessa
ei ole kovin merkittävä, koska kannen hitsauksessa joudutaan joka tapauksessa hitsaa-
maan uudelleen aloituskohdan yli ja tekemään tämän jälkeen hitsin lopetus. Hitsattaessa
aloituksen yli mahdolliset 'vanhan' hitsin virheet poistuvat ja laatu vastaa perushitsin
laatua. Kuitenkin aloituksen päälle tulevan hitsin tunkeuman on oltava riittävä. Sylinte-
rin pituushitseissä aloitus voidaan tehdä siten, että käytetään aloituspalaa tai riittävän
pitkää putkea, jolloin aloituskohta koneistetaan pois.
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KUVA 12. Hitsin poikittaishieitä. Kuvassa vasemmalla puoliskolla on perusaine ja oi-
kealla puoliskolla juurituki.

Vaikeimmaksi ongelmaksi osoittautunut lopetuksen optimointi onnistui kokeiden jäl-
keen hyvin. Lopetuskokeita tehtiin noin 30 kpl. Näillä kokeilla pystyttiin "haarukoi-
maan" parametrialueet, joilla tulee riittävän laatuvaatimuksen täyttävä lopetus. Samalla
löydettiin parametrialue, jolla syntyy erittäin suuria virheitä. Tämä on hitsin lopetuksen
ilmiöiden ymmärtämisen kannalta tärkeä seikka. Osasta hitsien lopetuksista ei löytynyt
käytetyillä menetelmillä virheitä. Käyttäen arvostelua 0 - 5 (5 paras) lopetuksen juuren
virheelle saatiin 17 kpl 5 arvoista, 2 kpl 4 arvoista ja 5 kpl 0 - 1 arvoista lopetusta. Hit-
sien arvostelu perustuu radiografiaan ja makrohieisiin. Kokeiden perusteella voidaan
sanoa, että löydettiin kolme erilaista parametri-ikkunaa. Ensimmäisessä ikkunassa kaik-
ki (15 kpl) kokeet olivat onnistuneet lopetuksen osalta. Toisessa ikkunassa 7:stä kokees-
ta 5 oli arvosteltu välille 0 - 1 . Kolmannessa ikkunassa tehtiin kaksi koetta, joiden keski-
arvo oli 4,5. Kokeiden perusteella saavutettiin myös hyvä toistettavuus.

Erillisenä kokeena tehtiin vielä korjaushitsauskoe. Tarkoituksena oli alustavasti kokeilla
laitteen mahdollisesta toimintahäiriöstä aiheutuvien virheiden korjausta. Koehitsiin teh-
tiin keinotekoisesti virheitä sekä käyttämällä ns. flash-laitetta että katkaisemalla hetkel-
lisesti kiihdytysjännite pois päältä. Virheet korjattiin hitsaamalla ko. kohta uudelleen.
Keinotekoiset flash-virheet saatiin kohtuullisesti korjatuiksi, mutta ei ole varmuutta,
vastaako keinotekoinen flash-virhe todellista flash-virhettä. Kiihdytysjännitteen katkai-
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sussa syntynyttä virhettä ei onnistuttu korjaamaan kelvolliseksi. Tätä varten joudutta-
neen kokeilemaan erityyppisiä korjausmenetelmiä, kuten virheen poistaminen poraa-
malla ja hitsaamalla porattuun reikään tulppa. Tässä mainitut virhetoiminnat voidaan
luotettavasti havaita EB-laitteistojen tiedonkeruulaitteista kuten piirturista tai mittaus-
tietokoneelta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että 4. vaiheen kokeissa saavutettiin 50 mm kuparin EB-
hitsauksessa hyvä laatu niin aloituksessa, perushitsissä kuin hitsauksen lopetuksessa.
Kokeiden toistettavuus oli hyvä.
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KUVA 13. Hitsauksen lopetuskokeen pitkittäis hie. Ensin on hitsattu kuvan vasemmasta
reunasta lähtien perushitsi (1) tyydyttävillä hitsausparametreilla. Kuvan oikeassa reu-
nassa näkyy juurivirhettä juurituen ja perusaineen rajalla. Virheen korkeus on noin 5
mm. Tämän hitsin yli on myöhemmin hitsattu toinen hitsi (2), joka on lopetettu ennen
oikeaa reunaa. Huomaa aikaisemman hitsin virheiden katoaminen ylihitsattaessa ja
virheetön lopetus ja perushitsi hitsin (2) osalta. Tässä esitetty virheetön lopetus riittää
luotettavasti toistettuna hyväksyttävään kapselin kannen sulkemishitsin päättämiseen.
Yllä kaavio hitsauksien järjestyksestä.
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5.3 Kuparilevyjen valmistus

Kun loppusijoituskapselin kuparivaippa valmistetaan kuumavalssatusta levystä taivutta-
malla, tulee konstruktioon vähintään yksi pituushitsi. Käytettävissä olevan laitekannan ai-
heuttamat rajoitukset eivät kuitenkaan mahdollista niin suurien kuparilevyjen valssaamis-
ta, että kokonainen lieriövaippa voitaisiin tehdä yhdestä levystä. Tarvittavan levy olisi noin
3,5 m leveä ja 5,0 metriä pitkä ja massa olisi valssausvaiheessa noin 10 000 kg. Sen sijaan
käyttämällä kahta pituushitsiä ja valmistamalla lieriön puolikkaat erillisistä levyistä on
lieriön valmistaminen täysimittaisena ja riittävin työvaroin mahdollista kohtuullisten kul-
jetusmatkojen päässä saatavilla olevilla laitteistoilla.

Vaippalevyjen valmistus aloitettiin valamalla 2 kpl laattaa, jotka kuumavalssattiin noin 60
mm paksuisiksi levyiksi Saksassa olevassa valssauslaitoksessa. Valssauksessa valulaatta
jouduttiin levitysvalssaamaan 1150 mm leveydestä 2000 mmdin. Tämän jälkeen levyä
valssattiin pituussuunnassa niin kauan, kunnes aineenvahvuus oli 60 mm. Levyjen lopulli-
set mitat olivat noin 5,0 x 2,0 m. Levyt valssattiin elokuussa 1998. Toisen valssatun levyn
pintaan keskellä levyä jäi noin 300 mm pituinen ja 3 mm syvyinen pintavika, jonka arvi-
oitiin vaikeuttavan virheettömän lieriölevyn valmistamista, vaikka levyn paksuudessa on
10 mm työvara valmiin koneistetun lieriölevyn paksuuteen 50 mm nähden. Asia korjattiin
täytehitsaamalla tämä kohta TIG-menetelmällä. Levitysvalssauksesta ei ollut paljon aikai-
sempaa kokemusta, joten optimaalista valssausohjelmaa ei ollut käytettävissä. Tästä johtu-
en ensimmäisellä yrittämällä esiintyi vaikeuksia, kun levitysvalssauksessa levy valsattiin
liian leveäksi, ja materiaali ei enää riittänyt tarpeelliseen pituuteen. Tämän vuoksi valettiin
1 kpl uusi aihio, joka valssattiin samassa laitoksessa myöhemmin uudelleen. Kuvassa 14
näkymä käytetystä saksalaisesta kuparinvalssauslaitoksesta.

KUVA 14. Noin 1 m levyisen kuparilaatan kuumavalssausta Mansfelder Kupfer und Mes-
sing GmbH:ssa Hettstedtissä Saksassa. Kuva on valssaamon esitteestä.
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Valssauksen jälkeen levyjen reunat koneistettiin Suomessa (Kumera Oy, Kylmäkoski)
suoraksi ja levymateriaalille suoritettiin ultraäänitarkastus. Virheitä ei tässä vaiheessa löy-
tynyt.

5.4 Kuparilevyjen taivutus ja koneistus

Kapselin vaippaan tulevien kuparilevyjen taivutusta harjoiteltiin noin metrin levyisillä ja
60 mm paksuisilla kuparilevyillä kahdella eri menetelmällä sekä askelittain painamalla
suurella särmäyspuristimella että taivuttamalla 3-telaisella taivutusvalssilla. Koekappa-
leille suoritettiin mittatarkastukset sekä selvitettiin taivutuksesta tai painamisesta aiheutu-
vat metallurgiset muutokset levymateriaalissa. Molemmilla menetelmillä saavutettiin riit-
tävä mittatarkkuus. Kaarevuussäteen tarkkuus oli luokkaa 1 mm. Taivutusvalssilla levyjen
kaarevuuden epätarkkuus oli levyn leveyssuunnassa tiimalasin tyyppistä, siis ulkoreunois-
sa kaarevuussäde oli hieman suurempi kuin keskellä levyä. Särmäyspuristimella suoritet-
tava taivuttaminen on työprosessina huomattavasti hitaampi, mutta tällä menetelmällä saa-
vutettava mittatarkkuus on parempi ja tarkkuutta on työn edetessä helpompi seurata ja tar-
vittaessa korjata. Kuvissa 14 ja 15 esitellään taivutuskokeiden suorittamista mainituilla
menetelmillä.

Taivutuskokeiden jälkeen erityisesti särmäyspuristimen painimen mahdollisesti kupariin
aiheuttaman muokkauksen vaikutuksia selvitettiin ottamalla taivutetusta levystä näytepa-
loja, joille suoritettiin metallografinen tutkimus. Painimen aiheuttama muokkaus oli ha-
vaintojen mukaan kuitenkin hyvin paikallista, vain noin 1 mm syvyyteen vaikuttavaa, eikä
siitä arvioitu koituvan haittaa, koska taivutuksen jälkeen levyistä koneistetaan sorvaamalla
pinnoista materiaalia pois keskimäärin 5 mm molemmilta puolin.

KUVA 15. Kuparilevyn (paksuus noin 60 mm) taivutuskoe kolmitelaisella taivutusvals-
silla Kumera Oy:ssä.
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KUVA 16. Kuparilevyn (paksuus noin 60 mm) taivutuskoe särmäyspuristimella Kumera
Oy.ssä Kylmäkoskella.

Prototyyppivalmistuskokeeseen valittiin mittatarkkuuden varmistamiseksi kuitenkin tai-
vutusmenetelmäksi särmäyspuristimella painaminen, vaikka taivutusvalssin käyttö olisi
ajankäytön suhteen ollut huomattavasti edullisempi. Taivutuksen jälkeen levymateriaalia
tarkastettiin ultraäänellä, mutta ulkopinnassa näkyvien virheiden jatkumisesta syvemmälle
ei saatu indikaatiota.

Taivutuksen jälkeen levyille suoritettiin jännityksenpoistohehkutus 250 °C lämpötilassa 2
tunnin ajan. Tällä toimenpiteellä alennetaan levyissä taivutuksen seurauksena olevaa jään-
nösjänntystilaa merkittävästi ja se vähentää myöhemmin tapahtuvan koneistuksessa ta-
pahtuvia muodonmuutoksia. Lämpökäsittelyuuni on esitetty kuvassa 17 ja kuvassa 18 on
täysmittaisen lieriön puolikkaiden reunojen koneistusta.

Lieriön puolikkaiden koneistusta, kuljetusta, lämpökäsittelyä ja hitsausta varten valmistet-
tiin telineet, joihin muutoin hankalasti käsiteltävät kappaleet voidaan tukevasti kiinnittää
ja joissa niiden siirtelyjä tukeminen on helpompi toteuttaa.
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KUVA 17. Taivutettujen kuparilevyjen jännityksenpoistohehkutus.

KUVA 18. Taivutettujen kuparilevyjen reunojen koneistusta Kumera Oy:ssä.
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5.5 Kuparivaipan pituushitsit

Taivutuksen ja jännityksenpoistohehkutuksen jälkeen kuparilevyt kiinnitettiin tukiraken-
teeseen tarkasti hitsipintojen koneistusta varten. Pituusliitosten sisäpuolelle koneistettiin
paikat 40x50 mm poikkipintaisille kuparikiskoille, jotka toimivat hitsauksen aikana juu-
ritukena. Näin EB-hitsi saadaan koko paksuudeltaan helposti hyvälaatuiseksi, ja tun-
keuman vaihtelulla ei ole hitsin laatuun vaikutusta. Tunkeuman tulee koko hitsauksen ajan
olla niin suuri, että juuri muodostuu erilliseen juuritukeen. Mikäli pitkän hitsauksen aikana
hitsausparametreja ei muuteta, lisääntyy tunkeuma koko ajan jonkin verran hitsattavan
kappaleen lämpenemisestä johtuen.

Lieriön puolikkaat kuljetettiin hitsauksia varten Nantesiin Ranskaan, jossa olevalla DCN
Indret'n pituusliitokset EB-hitsattiin maalis-huhtikuussa 1999. Ensin hitsattiin menetel-
mäkokeiden yhteydessä valmistettu lyhyt 1,1 m mittainen sylinteri, kuva 19. Tämän ko-
keen perusteella hienosäädettiin vielä hitsausarvoja ja sen jälkeen hitsattiin pidempi kap-
selilieriö. Pituushitseihin tehtiin lisäksi pintakäsittelyhitsit, jolloin hitsin pinnan laatu saa-
tiin oleellisesti paremmaksi. Kuvassa 20 lieriön puolikkaat ovat kiinnitettyinä tukiraken-
teeseen ennen siirtoa EB-hitsauskammioon. Kuvan 21 vasemman puoleinen osakuva esit-
tää EB-hitsausta tyhjiökammiossa ja toinen osakuva hitsatun lieriön nostoa pois telinees-
tään. Kuva 22 esittää lieriön pituushitsin pintaa pintakäsittelyhitsauksen jälkeen.

Pituushitsien hitsauksen jälkeen lieriölle suoritettiin vielä Kumera Oy:ssä jännityksen-
poistohehkutus ennen koneistusta. Lämpötila oli 250 °C ja pitoaika 2 h. Kuvassa 23 lieriö
hitsattuna ja lämpökäsiteltynä odottamassa koneistuksen alkamista.

5.5.1 Lyhyen koesylinterin hitsaus

Aikaisemmissa menetelmäkokeissa oli valmistettu 1,1 m pitkän lieriön aihio. Se päätet-
tiin hitsata yhteen ennen täyden mittakaavan kapselia, jotta saataisiin samalla testatuksi
koko hitsausprosessiketju loppuun asti pienemmässä mittakaavassa. Esikokeiden perus-
teella voidaan välttää mahdolliset virheet varsinaisessa hitsauksessa ja sylinterin koneis-
tuksessa.

Hitsauksessa käytettiin kokeissa optimoituja parametrejä. Railot ja juurituet hiottiin ja
puhdistettiin ennen kokoonpanoa huolellisesti. Hitsauksessa käytettiin 40 x 50 mm:n
suuruista juuritukea. Lieriö silloitettiin tunkeumaltaan noin 25 mm: n hitsillä vaakasä-
teellä molemmilta puolilta. Silloituksen jälkeen hitsattiin lyhyt hitsi syvällä tunkeumalla
liitoksen lopetuspäähän, jotta saavutettaisiin hallitusti täysi tunkeuma myös lähellä kap-
paleen päätyä. Samalla saatiin kokeilluksi hitsauksen lopetusta toisen hitsin päälle sil-
mälläpitäen kannen hitsausta. Tämän lisäksi saadaan tulevissa NDT-tarkastuksissa tut-
kituksi hitsien päällekkäisyyden vaikutus laatuun. Tämän putken hitsit voidaan tarvitta-
essa tarkastaa myös ainettarikkovalla menetelmällä.

Ensimmäisessä kokeessa pituushitsin aloituksen todettiin tunkeutuvan liian hitaasti le-
vyn lävitse. Tähän epäiltiin syyksi sitä, että putkessa käytetyn levyn mitat (levyaihiot
1100x1570x60 mm) ovat huomattavasti suuremmat kuin koekappaleiden (500x500x60
mm) mitat, josta aiheutuu kappaleen hitaampi lämpeneminen hitsauksen aikana. Tämän
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ilmiön takana piilee kuparin suuri lämmönjohtavuus ja suuremman levymassan suurem-
pi jäähdytyskapasiteetti. Hitsauskokeista tullaan myöhemmin tekemään numeerinen
mallinnus, joissa ilmiön tarkentamiseksi vertaillaan kappalekoon vaikutusta hitsin aihe-
uttamaan lämpötilasykliin.

KUVA 19. Lyhyen koelieriön hitsauskokeen esivalmistelua DCN Indretllä Ranskassa.

Toiseen pituushitsiin tehtiin ennen varsinaista hitsausta hitsin lopetuspäähän aikaisem-
masta muutettu lyhyt syvätunkeumainen hitsi. Tällä tavoin pyrittiin varmistamaan lope-
tuksessa täysi tunkeuma. Tosin tässä tapauksessa hitsi lopetettiin liian lähelle reunaa,
jolloin syntyi suuri loppukraateri. Varsinaiseen pituushitsiin muutettiin aloitusparamet-
rejä, jotta saavutettaisiin täysi tunkeuma nopeammin. Pituushitsaus onnistui hyvin. Lo-
petus jouduttiin jättämään hieman kauemmaksi päädystä alussa syntyneen kraaterin
vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta lyhyen putken hitsauksen onnistuneen teknisesti hyvin lu-
kuunottamatta kraaterin syntyä toisen hitsin päähän. Täyden tunkeman saavuttamista
voitiin nopeuttaa ja näitä parametreja apuna käyttäen hitsattiin myöhemmin täyden mit-
takaavan kapselilieriö.

5.5.2 Täyden mittakaavan lieriön hitsaus

Täyden mittakaavan kapselin hitsauksen esitöinä tehtiin railojen ja juuritukien huolelli-
nen hionta ja puhdistus. Täyden mittakaavan hitsauksessa silloitettiin kappaleet toisiinsa
samalla tavoin kuin lyhyessä putkessa. Varsinaisessa hitsauksessa hitsattiin lyhyen put-
ken hitsauskokemuksien opettamana railon lopetuspää kiinni. Tämän jälkeen hitsattiin
varsinainen pituushitsi. Ensimmäisessä pituushitsissä syntyi ns. blowhole hitsin alusta
noin 140 mm:n päähän. Blowhole -virhe syntyy, jos matalassa lämpötilassa höyrystyvä
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aine puhaltaa höyrystyessään sulan materiaalin pois hitsin ns. avaimenreiästä. (Avai-
menreikä on hitsauksen aikana kappaleen lävitse menevä reikä, mihin ilmiöön EB-hit-
saus perustuu.) Kyseinen virhe on mahdollisesti syntynyt juuri tuen tai railon pintaan jää-
neestä liasta tai oksidista. Tästä virheestä saatiin roiskeet kohtuullisen hyviksi näytteiksi
analysointia vasten. Kemiallisella ja pinta-analyysillä pyritään selvittämään virheen ai-
heuttaja. Loppu hitsauksesta onnistui hyvin eikä piirturista eikä videomonitorista hit-
sausta seuraamalla näkynyt mitään epäilyttävää. Hitsauksen päätyttyä tehtiin blowhole -
virheen päälle korjaushitsaus. Pintapuolisesti korjaus näytti onnistuneen. Tähän saadaan
varmistus myöhemmin NDT-tarkastuksella.

Pituushitsiin tehtiin vielä pintakäsittelyhitsi, jolloin roiskeet ja hitsin pinta saadaan tasai-
semmaksi. Tämä hitsi poistuu lähes kokonaan koneistuksessa, eikä se vaikuta hitsin lo-
pulliseen laatuun. Pintakäsittelyhitsin aikana ilmeni hitsauskoneessa virheellistä toimin-
taa. Hitsin laatu pintapuolisesti tarkasteltuna näytti kuitenkin hyvältä. Hitsauksen jäl-
keen osoittautui, että osa EB-tykin johtojen eristyksistä oli sulanut aiheuttaen oikosulku-
ja.

Toisen pituushitsin hitsausta jouduttiin siirtämään koneen korjauksen ajaksi. Toinen pi-
tuushitsi onnistui hyvin, mutta pintakäsittelyhitsissä jälleen lämpösäteilykuorma kasvoi
liian suuriksi johdotuksille. Hitsaus saatiin kuitenkin tehdyksi loppuun asti.

tst

KUVA 20. Täyspitkän lieriön puolikkaat menossa pituushitsaukseen. Lieriömäinen hitsa-
uskammio on osittain näkyvissä kuvan reunoissa.
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Alustavana yhteenvetona voidaan sanoa kapselilieriön pituusliitosten EB-hitsauksen on-
nistuneen hyvin lukuun ottamatta laitteiston johtojen sulamisia ja yhtä "blowhole"-vir-
hettä.

Tämän jälkeen DCN Indret on suojannut hitsauslaitteiston johdotuksen paremmin, joten
aikaisemmin ilmennyttä ylikuumenemista ei pitäisi enää syntyä. Kesän 1999 aikana tul-
laan hitsaamaan koneistuksien jälkeen kapseliin pohjakansi.

Sekä lyhyen koelieriön että täyden mittakaavan kapselin hitsit tullaan tarkastamaan
myöhemmin 100 %:sesti ultraäänellä. Tarkastuksen tekee VTT. Tarkastus tullaan suorit-
tamaan usealla eri luotaintyypillä; sekä kohtisuorilla että kulmaluotaimilla, jotta saatai-
siin tarkastus luotettavammaksi ja saataisiin katetuksi koko tunkeuman alue. Samalla
vertaillaan kahden kohtisuoran anturin ominaisuuksia toisiinsa. Lyhyeen koelieriöön
tehdään hitsien päähän useita kalibrointireikiä menetelmän erotuskyvyn selvittämiseksi.
Vastaavia kokeita on tehty aikaisempien tutkimusprojektien aikana. Nyt tehdyissä hit-
seissä on aikaisempaa leveämpi sulavyöhyke, mikä mahdollisesti muuttaa menetelmän
tarkkuutta (resoluutio) ja havaintokynnystä (sensitivity, herkkyys). Tarkastuksessa kiin-
nitetään erityistä huomiota aikaisemmin mainittuihin mahdollisiin ongelmakohteisiin,
kuten päädyssä olevien hitsauksien limityksiin (overlap) ja blowholen korjaus alueeseen
sekä mahdollisiin juurivirheisiin ja kylmäjuoksuihin.

Kuvissa 20 - 24 on esitetty kuparilieriön valmistuksen tärkeimpiä vaiheita.

KUVA 21. Hitsauksen suoritus kammiossa ja hitsatun lieriön nosto telineestään.
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22. Lieriön pituushitsin pintaa.

KUVA 23. Hitsattu kapselilieriö odottamassa koneistusta kotimaassa.
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KUVA 24. Kapselilieriön koneistusta aloitetaan Scandi Steel Oy.ssä Nakkilassa.
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5.6 Kuparivaipan koneistus

Kuparilieriö koneistettiin pituushitsauksen jälkeen. Ensin on poistettava hitsien juurituet
lieriön sisäpuolelta. Sitten lieriö koneistetaan sorvissa. Lieriöstä on koneistettava kaikki
pinnat. Sisäpuolinen sorvaus on melko vaativa tehtävä, koska lieriön pituus on lähes 5 met-
riä. Kun sorvausta joudutaan tekemään molempiin päihin, on sisäpuolinenkin sorvaus
suunniteltu tehtäväksi erikseen molemmista päistä noin puoliväliin asti. Tällöin sorvattava
syvyys on noin 2,5 m, mutta mittatarkkuuteen on kiinnitettävä kappaleen käännössä suu-
rempaa huomiota. Kappaleen suuri paino, kuparin alhainen lujuus, korkea sitkeys ja melko
huono koneistettavuus aiheuttavat kaikki osaltaan ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyt-
tää sopivaa konekantaa, oikeanlaatuisia työkaluja sekä luonnollisesti kuparin koneistukses-
sa hankittua ammattitaitoa. Lieriön koneistus suoritetaan Scandi Steel Oy.ssä Nakkilassa.
Kuvassa 24 on nähtävissä lieriön koneistuksen aloitus.

5.7 Kuparikannen valmistus

Kuparikansien valmistus suoritetaan omaa valmistusreittiään myöten. Kansien valmistus
aloitetaan noin 350 mm halkaisi)aisesta ja noin 1400 mm pituisesta valanteesta. Valan-
teesta tehdään useassa vaiheessa kuumapuristuksella muottia vasten pyöreä laatta, jonka
mitat ja muoto vastaavat mahdollisimman hyvin valmista kantta. Tällöin koneistettavaa jää
melko vähän ja kuumapuristuksesta aiheutuva korkea muokkausaste aikaansaa NDT-
tarkastusten kannalta riittävän hienon mikrorakenteen, tyypillisesti 140 - 200 Jim. Kuvassa
25 esitetään kannen aihion kuumapuristusta Malira Oy:ssä Jyväskylässä.

Kannen valmistusmenetelmän aikaansaaman mikrorakenteen selvittämiseksi on yksi tällä
menetelmällä valmistettu kansiaihio palasteltu ja sille on tehty metallografinen tarkastus.
Kuvassa 26 tällaisen näytteen mikrorakennetta. Kuvan 26 vasemmassa reunassa on kap-
paleen keskusta, jossa raekoko on suurempaa. Tämän alueen materiaali kuitenkin poistuu
koneistusksessa ja koko kanteen saadaan sopiva raekoko.

Kuumapuristuksen jälkeen kansi sorvataan kaikilta pinnoiltaan asetettujen mittatoleranssi-
en ja pinnanlaatuvaatimusten mukaisesti. Kansien valmistus on saavuttanut Outokummulla
jo rutiinimuodot, koska niitä on tähän mennessä valmistettu jo useita kymmeniä. Kansien
koneistukset suoritettiin Scandi Steel Oy:ssä Nakkilassa.

5.8 Pohjakannen hitsaus

Pituushitsien valmistamisen jälkeen lieriö koneistetaan sorvissa kaikilta pinnoiltaan sovi-
tuilla mittatoleransseilla ja pinnankarheusvaatimuksilla. Sen jälkeen lieriö viedään uudel-
leen EB-hitsaukseen pohjakannen hitsausta varten. Pohjakannen EB-hitsaus suoritetaan
lieriön ollessa pystyasennossa (ylösalaisin) hitsauskammiossa olevan pyöritysalustan
päällä. Kansi on tässä vaiheessa myös kaikilta pinnoiltaan koneistettu valmiiksi. Kansi
asetetaan lieriön päässä olevaan olakkeen ohjaamaan paikkaansa. Kansi kiinnitetään aluksi
ristikkäisillä pistehitseillä lieriöön ja myöhemmässä vaiheessa kanteen tehdään kannen ja
lieriön vetelyn estämiseksi jatkuva vajaan tunkeuman hitsi. Näillä esivalmisteluilla var-
mistetaan, että varsinainen täyden tunkeuman hitsi onnistuu. Vaihtoehtoisena menetelmänä
olemme kokeilleet toisenlaistakin menettelyä, jossa lieriö puristetaan ulkopuolelta tiiviisti
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kantta vasten järeällä kiristysrenkaalla, joka on erityisesti tätä tarkoitusta varten tehty työ-
kalu. Kiristysrengas varmistaa, että hitsauksen aikana lieriön ja kannen välinen sovite ei
avaudu lämpöliikkeiden takia. Tällä menettelyllä tehtiin onnistuneesti kuvassa 8 oleva oi-
keanpuoleinen kannenhitsauskoe Patria Fianavitec Oy:llä. Kannen hitsausta on kokeilu
menestyksellisesti jo aiemmin hitsausmenetelmäkehityksen yhteydessä lyhyempään lieri-
öön, lisätietoja näistä kokeista kohdassa 5.1.

KUVA 25. Kapselin kuparikannen aihion kuumapuristusta muotissa.

KUVA 26. Kuumapuristetun kuparikannen aihion mikrorakennekuva. Materiaalin seinä-
mänpaksuus kuvassa on noin 80 mm.
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5.9 Kapselin sisäosan valmistus valamalla

Loppusijoituskapselin valmistusteknologia -koeohjelman (TEKESin tuotekehityshanke
vuosina 1997 -1999) osatavoitteena oli valmistaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoi-
tuskapselin pallografiittivaluna tehtävä sisäosa. Usean vuoden ajan suomalaisen vali-
mo teollisuuden kanssa oli pidetty ydinjätevarauksen kustannusarvioita varten alustavia
esisuunnittelupalavereja, joissa oli selvitetty sisärakenteen valmistustekniikkaa ja kus-
tannuksia. Suunnitelmien edettyä nyt demonstraatiovaiheeseen oli sisäosan valmistuk-
sen demonstrointi toteutettavissa tilaamalla Valmet Oyj:n Rautpohjan valimolta kapseli-
suunnitelmiemme mukaisen sisäosan valmistus kesällä 1998. Valmistusdemonstrointiin
sisällytettiin itse sisäosan valu, koneistukset, kansien valmistus ja kansien ruuviliitokset
sekä suunnitelmien mukaiset laadunvalvontaan liittyvät tarkastukset kuitenkin vain
valmistajaorganisaation itsensä suorittamina.

Valun suunnittelu oli sikäli vaativa tehtävä, että sisäosan valu on ensinnäkin massaltaan
melko suuri, noin 15 t, ja toiseksi valussa on varsin tiukat mitta- ja suoritusvaatimukset
sisäosaan tuleville lähes 5 m pituisille neliömäisille aukoille.

Muotinrakennus toteutettiin siten, että lieriömäinen muotti kaavattiin tavanomaiseen
valuhiekkaan ja sisäosan aukot muodostettiin muottiin kiinnitetyn teräsrakenteen avulla.
Teräsrakenne oli koottu hitsaamalla saumattomista neliöputkista, jotka olivat kiinnitetyt
hitsaamalla toisiinsa jäykäksi ja mittatarkaksi paketiksi. Valettavien seinämänpaksuuk-
sien tasapainoittamiseksi poikkileikkauksen nurkkakohtiin asetettiin lisäksi 80 mm sisä-
halkaisijaiset teräsputket, jotka tasoittavat valun jähmettyessä tapahtuvaa kutistumista
(imua) ja vetelyä. Valun aikana muotissa olevan teräsrakenteen putkimaiset aukot oli
täytetty valuhiekalla. Prototyyppivalmistuksessa käytettiin neliöputkina saumatonta
RHS-putkea 180x10 mm, joka sisämitta on 160 mm, ts. 5 mm suurempi kuin todelliseen
BWR-kapseliin suunniteltu aukko. Tämä otettiin huomioon aukkojen suoruustoleranssia
tarkastettaessa. Todellista massatuotantoa varten voidaan tilata terästehtaalta täsmälli-
semmin kapselivalmistukseen sopivaa neliöputkea, joskaan nyt tehdyssä protyyppikap-
paleessa olevalla 5 mm poikkemalla aukkojen koossa ei ole valmistusteknillistä merki-
tystä. Teräsrakenne jää siis osaksi valua muodostaen valuun tulevien aukkojen sisäpin-
nat. Itse sisärakenteen valu tapahtui 20.11.1998 Jyväskylässä. Seuraavassa on esitetty
valuun tulevaa teräsrakennetta ja itse valua esittäviä valokuvia, kuvat 27 - 32.

Valun jälkeen kappale jäähtyi muotissa useita vuorokausia, jonka jälkeen muotti puret-
tiin, valukappale siirrettiin puhdistukseen ja sen jälkeen oli tarkoitus poistaa valun ylä-
päähän jäävä ylimääräinen syöttöosa sahaamalla kappale poikki. Suomesta ei kuiten-
kaan löytynyt suoraan alihankkijaa, jonka saha olisi kyennyt 15 t painoisen ja yli 950
mm halkaisi] aisen kappaleen katkaisuun. Seuraavaksi yritettiin katkaisua liikuteltavalla
sahauslaitteistolla, johon oli vuokrattu Ruotsista 1200 mm halkaisijainen pyöröterä.
Mittojen puolesta tällä sahalla olisi kyetty katkaisemaan kyseinen kappale sahaamalla
katkaisukohtaa useammasta suunnasta. Sahan pyörityslaitteen mekaaninen kiinnitys sa-
hattavaan kappaleeseen osoittautui kuitenkin niin ongelmalliseksi, että sahauksesta oli
työturvallisuussyistä luovuttava. Tiedossa oli, että Ruotsissa on ainakin yksi konepaja,
jossa olisi riittävän suuri vannesaha, jolla vastaavanlaisia valukappaleita on menestyk-
sellisesti katkaistu. Valukappaletta ei kuitenkaan alettu kuljetella ympäriinsä, vaan ko-
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neistusalihankkijaksi valittu AP-Tela Oy Kokkolassa totesi katkaisun voivan tapahtua
myös sorvaamalla, joskin poistettava ainemäärä oli suuri ja valussa olevat aukot tekivät
sorvaamisen vaativaksi ja aikaa vieväksi operaatioksi. Koneistusvaihetta esittäviä valo-
kuvia ovat kuvat 33 - 34. Koneistuksen jälkeen tehdyissä mittatarkastuksissa sisäosalle
vaaditut mittatoleranssit todettiin saavutetun erinomaisesti eikä koneistajan mukaan to-
leranssien tai pinnanlaadun saavuttaminen aiheuttanut minkäänlaisia erikoistoimenpi-
teitä.

Valmistettu sisärakenne vastasi laadultaan pääpiirteissään niitä vaatimuksia, joita todel-
liseen käyttöön tarkoitetulta rakenteelta on suunnittelussa vaadittu. Heti valun jälkeen
suoritetussa aukkojen suoruuden tarkastuksessa osoittautui, että yksi reunalla oleva auk-
ko yhteensä 12:sta oli sen verran painunut seinämistään sisään, että suoruustarkastusta
varten valmistettu tuurna ei enää kulkenut vapaasti aukosta läpi. Tuurnan poikkileikkaus
oli 151x151 mm ja se on valmistettu vanerista mahdollisimman suoraksi (suoruustark-
kuus noin 1 mm). Kappaleen koneistuksen ja lyhennyksen jälkeen suoritetussa uudessa
tarkastuksessa tuurna ei edelleenkään mennyt yhdestä kanavasta läpi, vaikka sisäraken-
teen pituus oli koneistuksessa pienentynyt puolisen metriä. Polttoainenippujen neliö-
mäisen virtauskanavan sivun mitta on 140 mm ja yläpäässä olevan kahvan maksimi-
mitta on 151 mm. Käytössä olleet polttoainekanavat ovat jonkin verran käyristyneitä,
joten polttoaineen sijoitusaukkoihin on varattu reilut välykset.

Aukkojen pysymistä muuttumattomina valun aikana voidaan parantaa hitsaamalla va-
luun asennettavan teräsrakenteen RHS-putket kiinni toisiinsa lyhyemmin välein sekä
täyttämällä putket pelkän sideaineettoman hiekan sijasta furaanihiekalla tai muutoin lu-
jitetulla täytemateriaalilla, joka olisi valun aikana lujempaa ja paremmin seinämiä tuke-
vaa.

Valumateriaalin eheys oli prototyypin valussa ultraäänitarkastuksen ja pintatarkastusten
perusteella hyvä. Yläpäästä pois leikatussa syöttöosassa oli nähtävissä jonkin verran
pieniä huokosia, mutta varsinaisen käyttöön tulevan osan osuudelta materiaali oli tasa-
laatuista ja tiivistä.

Valun tarttuminen teräsputkiprofiilien pintaan ei ole täydellistä. Erityisesti valun ylä-
päässä, jossa sulan paine on pienempi valun aikana, on valun ja putken liitoskohdassa
paikoitellen pieni rako. Lujuustarkastelujen perusteella ei näissä kohdin täydellistä me-
tallista liitosta vaaditakaan, koska koko rakenne on kuormitustilanteessa kaikissa suun-
nissa puristuksen alaisena, eikä neliöputki omassa kolossaan kuitenkaan pääse lom-
mahtamaan, joten se säilyy kuormaa kantavana poikkileikkauksen osana. Asiaa on sel-
vitetty ruotsalaisten toimesta raporteissa (Werme 1998) ja (Andersson 1998).
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KUVA 27. Valuun sisään tuleva hitsaamalla koottu teräsrakenne.

ÄZ/VA 2S. Teräsrakenteen alapää.
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KUVA 29. Muotin kokoamista kaavauskehistä.

, ••••'.-<••

30. Va/w tapahtuu vajaassa minuutissa.
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J i . Valukappale muotissa tapahtuneen jäähdytuksen ja muotin purkamisen jäl-
keen. Aukot ovat vielä valuhiekan täyttämiä.
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KUVA 32. Valukappale puhdistuksen jälkeen. Yhdessä aukossa on näkyvissä aukkojen
suoruusmittaukseen käytetty tuurna. Valukappaleen paino on noin 15 t. Valukappaleen
pinnassa näkyvät materiaalitestauksia varten valetut koesauva-aihiot.



50

• * • 1» ™ « - • . ' . ,

i i

- . . I .>, 3 •

i.-^-Jt.-f

KUVA 33. Valukappaleen yläpäässä olevan syöttöosan poisto sorvaamalla.
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KUVA 34. Valettu sisäosa koneistuksen jälkeen. Vain kansien ruuvinreiät puuttuvat täs-
sä vaiheessa. Pinnat kiiltävät sorvauksen jäljiltä ja painoa on enää noin 13 t.
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5.10 Teräskannet, tiivisteet, kaasuatmosfääri

Sisäosan molempiin päihin tulevat 50 mm paksuiset teräskannet tehdään vähintään lu-
juusluokka Fe 37 olevasta teräslevystä. Kannet ovat pyörähdyskappaleita ja ne voidaan
valmistaa yksinkertaisesti sorvaamalla riittävin mittatarkkuusvaatimuksin. Kanteen tulevat
ruuvinreiät ja muttereita varten tarpeelliset upotukset tehdään poralla ja/tai aarporalla. Kan-
sien ohjaus keskeisesti paikoilleen voidaan varmistaa kahdella kartiolla ohjaustapilla ja
kannen ulkoreunassa olevalla kartio-olakkeella, jota vastaava kartiopinta on koneistettu
valetun sisäosan molempiin päihin. Kannen konstruktiopiirustus on esitetty kuvassa 4 (lu-
vussa 2.2).

Teräskannen ja sisäosan välisen liitoksen tiivistys on tarpeellinen ulkovaipan kannen EB-
hitsauksen aikana. Kun kannen hitsaus suoritetaan tyhjiössä, on tämän tiivisteen estettävä
kapselin sisäosassa olevan kaasun vuotaminen hitsausprosessin aikana EB-hitsisauman
kautta ulos tyhjiökammioon. Mikäli vuotoa tapahtuu hitsauksen aikana, alenee EB-hitsin
laatu todennäköisesti kelvottomaksi. Tiivistekonstruktiota ei ole vielä lopullisesti suunni-
teltu, mutta erilaisia vaihtoehtoja on esitetty. Mikäli halutaan tehdä mahdolliseksi tiivisteen
tiiveyden tarkastus, on käytettävä kaksoistiivistettä. Kaksoistiiviste voisi olla esimerkiksi
kaksinkertainen O-rengas, joka on valmistettu kumista tai pehmeästä metallista. Kannen
reunalla ei kuitenkaan ole runsaasti tilaa tiivistejärjestelyjä varten, joten kaksoistiivisterat-
kaisu jouduttaisiin todennäköisesti tekemään ympyrämäisen tiivisteen sijasta monikulmion
muotoisena. Kaksoisratkaisu palvelisi ainoastaan tuviyskoestusmahdollisuutta, muttei se
lisäisi todellista varmuutta, kun tiivisteiden väliin menevää koestuspainekanavaa ei kuiten-
kaan pystyttäisi varmuudella sulkemaan tiiviyskokeen jälkeen. Periaatteeltaan toisenlaise-
na ratkaisuna on harkittu yksinkertaisemman mutta tekniseltä toteutettavuudeltaan var-
memman vulkanoituvan kumisen tasotiivisteen käyttöä. Tällaista ratkaisua ei voida tiiviys-
koestaa, mutta sen luotettavuus voitaneen mallikokeilla osoittaa niin suureksi, että mah-
dollisista vuodoista aiheutuvat hitsauksen epäonnistumiset eivät merkittävästi alentaisi
kapselointilaitoksen tuotantoa. Vertailun vuoksi on todettava, että jos kaksoistiiviste tode-
taan tiiviyskokeessa vuotavaksi, on senkin tilanteen korjaaminen kuumakammion olosuh-
teissa manipulaattoreilla hankala ja aikaa vievä toimenpide eikä korjauksenkaan (tiivistei-
den ja mahdollisesti kannen vaihdon) jälkeen voida olla varmoja uuden tiiviyskokeen on-
nistumisesta. Käytettävyyden kannalta erittäin varmatoiminen vulkanoituva kuminen taso-
tiiviste toimii periaatteessa kuin liima kannen ja sisärakenteen päädyn välissä.

Sisärakenteen pohjapäädyn kansi varustetaan myös tiivisteellä, mutta se asennetaan ja ko-
estetaan jo konepajassa, joten sen suhteen ei ole tarpeen varautua säteilyn alaisissa olo-
suhteissa tapahtuviin asennus- ja korjausoperaatioihin.

Kapseloinnin yhteydessä ennen kansien lopullista asennusta vaihdetaan sisärakenteen si-
sällä olevan tyhjän tilan kaasuatmosfääri ilmasta inertiksi kaasuksi, heliumiin tai argoniin,
mahdollisen sisäpuolisen korroosion minimoimiseksi. Vaihdettu kaasukin on ilmakehän
paineinen (1 bar abs), joten se ei pyri tunkeutumaan sieltä pois muulloin kuin kuparikan-
nen hitsauksen aikaisessa tyhjiössä, jolloin sisällön paine on 1 bar korkeampi kuin ympä-
ristön. Toisin sanoen teräskannen tiivisteeseen kohdistuu enimmillään 1 bar suuruinen si-
säpuolinen ylipaine ja sekin vain suhteellisen lyhyen ajan. Kuparikannen EB-hitsaus kestää
suunnilleen neljännestunnin. Hitsauksen jälkeen sisärakenteen ja kapselivaipan väliseen
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rakotilaan jää hitsauskammion tyhjiötä vastaava mitätön paine. Se kuitenkin täyttyy aikaa
myöten sisätilasta kannen tiivisteiden kautta diffundoituvalla inertillä kaasulla.

5.11 Kapselin kokoonpano, asennus ja käsittely

Kapselin eri komponentit valmistetaan eri reittejä ja siten eri tyyppiset komponentit val-
mistetaan ja tarkastetaan eri paikoissa. Samaten komponenttien kokoonpanokin voi osittain
tapahtua valmistuksen yhteydessä erikseen.

Sisäosa varustellaan kansien kiinnittämiseen tarvittavilla vaarnaruuveilla. Samaten sisä-
osan toisen pään reunoilla oleviin kahteen vastakkaiseen pyöreään reikään hitsataan kierte-
ytetyt tapit, joihin voidaan sisäosan nostojen ajaksi kiinnittää nostosilmukat. Näistä silmu-
koista kiinnitettynä sisäosa voidaan nostaa pystyasentoon.

Koneistuksen jälkeen tarkastettuun sisäosaan kiinnitetään alapään kansi tiivisteineen. Kan-
si kiristetään muttereilla ja kannen tiiviys testataan. Samaten yläpään kansi valmistellaan ja
varustetaan tiivisteellä, mutta kantta ei asenneta vielä paikalleen.

Kapselin ulkovaippa valmistellaan konepajatyönä siihen asti, että se on koneistettu ja toi-
sen pään kansi on hitsattu paikoilleen sekä kaikki määrätyt tarkastukset on tehty. Toisenkin
pään kuparikansi koneistetaan valmiiksi ja kannen sekä lieriön hitsattavat pinnat valmis-
tellaan hitsausta varten. Tämän jälkeen kuparivaippa asennetaan kuljetusta ja käsittelyä
varten tätä tarkoitusta varten suunniteltuun kuTjetuskehikkoon, joka tukee kuparivaippaa
kuljetusten ja nostojen aikana. Hman kuljetuskehikkoa kuparivaippaa ei voi nostaa pysty-
asentoon, koska siihen on kannen puuttuessa hyvin vaikea tarttua vahingoittamatta pehme-
ää lieriötä.

Esivalmistellut sisäosa ja kuparivaippa kuljetetaan samaan paikkaan, jossa tapahtuu osien
asentaminen sisäkkäin. Kuparivaippa asetetaan kehikossaan pystyasentoon konepajahallis-
sa. Sen jälkeen nosturilla tartutaan sisäosan yläpäässä oleviin kahteen nostosilmukkaan ja
nostetaan sisäosa pystyasentoon. Molemmista osista puuttuu tässä vaiheessa yläpään kan-
net, mutta alapään kannet ovat paikoillaan, tiiviinä ja tarkastettuina. Sisäosa nostetaan ylös
ja asetetaan nosturilla pystyasennossa olevan kuparivaipan sisään. Asennuksen jälkeen si-
säosaan kiinnitetyt nostosilmukat irroitetaan ja poistetaan. Kappaleiden halkaisijoiden ni-
mellinen halkaisijoiden välys on 2 mm, joten asennuksen pitäisi tapahtua hankaluuksitta.
Ruotsalaiset ovat ensimmäisissä kokeiluissaan käyttäneet 3,5 mm nimellisvälystä, jolla
asennus on käytännössä tapahtunut hankaluuksitta. Heidänkin arvionsa mukaan 2 mm vä-
lys lienee riittävä. Välystä on pyrittävä minimoimaan, koska se rajoittaa kuparivaippaan
tulevia plastisia tai virumalla tapahtuvia muodonmuutoksia loppusijoituksen jälkeen siinä
vaiheessa, kun ulkoinen paine kasvaa huomattavaksi ja alkaa painaa kuparivaipan välystä
kiinni. Asennustarkastuksen jälkeen sisäkkäin asetetut sisäosa ja kuparivaippa kuljetetaan
säältä suojattuna kuljetuskehikossaan kapselointilaitokselle, jossa se varastoidaan kehikos-
saan. Tässä vaiheessa yläpään molemmat kannet ovat irti. Ne asennetaan paikoilleen vasta
kuumakammiossa tapahtuneen polttoaineen asennuksen jälkeen. Juuri ennen kapseloinnin
aloittamista kuparilieriön ja kannen hitsattavat pinnat puhdistetaan sitruunahapolla oksidi-
kerroksesta, jotta EB-hitsauksen onnistumisella olisi parhaat edellytykset.
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5.12 Ruotsin SKB:n kapselivalmistusteknologian kehitystilanne

SKB:n (Svensk Kärnbränslehantering AB) kapselinvalmistusteknologiasta on julkaistu
laaja ja kattava raportti (Andersson 1998). Sen mukaan ruotsalaiset ovat tehneet vuosina
1996-98 esimerkiksi kuparivaippoja 10 kpl levystä taivuttamalla ja hitsaamalla, 1 kpl Ehr-
hardt-prosessilla ja 3 kpl pursottamalla. Kuparikansia on tehty kuumapuristamalla
(takomalla) ja koneistamalla 42 kpl. Vastaavasti rautaisia sisäosia on tehty teräsvalusta 1,5
kpl ja pallografiittivalusta 8 kpl. Sisäosan kansia on tehty 3 kpl teräslevystä koneistamalla.

Kuparivaipan ja -kansien hitsaamista EB-hitsausmenetelmällä SKB on tutkinut ja kehittä-
nyt yhteistyössä englantilaisen hitsausinstituutin (TWI) kanssa jo pari vuosikymmentä.
Kokeilut on tehty koko ajan TWI:n omilla laitteilla ja ohjelmaan on sisältynyt myös lait-
teistojen kehittämishankkeita, koska instituutti on myös laitevalmistaja. Pitkän kehitystyön
tuloksena SBK on tällä hetkellä päätynyt kuparivaipan hitsaamisessa seuraavaan ratkaisu-
malliin: lieriön pituusliitokset hitsataan tavanomaisella EB-hitsauslaitteella tyhjiössä vaa-
kasäteellä ja kapselien kannet hitsataan erikoishitsauslaitteella matalapaineisessa suojakaa-
sussa vaakasuoralla tai osittain kallistetulla säteellä. Matalapaineisen suojakaasuatmosfaa-
rin etuina on nähty siitä aiheutuva hitsin juuren leveneminen ja pyöristyminen, sisäkapse-
lista tai kapselivaippojen välistä purkautuvien kaasujäämien haittojen minimointi sekä hit-
sausprosessin nopeuttaminen. Tyhjiön muodostaminen suureen hitsauskammioon on hit-
sausprosessin eniten aikaa vievä vaihe. Hitsauskammion tyhjiöllä tarkoitetaan 10"4 - 10~2

mbar ilmanpainetta ja matalapaineisella suojakaasuatmosfaärilla 10"1 - 100 mbar kaasun-
painetta.

Kapselin kansien hitsaamisen opettelemiseksi SKB on rakentanut täydellisen hitsauslabo-
ratorion, jossa voidaan kannen hitsausta harjoitella todenmukaisissa olosuhteissa polttoai-
neen aiheuttamaa säteilyä lukuunottamatta. Laboratorio on valmistunut 1998 ja se sijaitsee
Oskarshamnin kaupungissa. Laboratoriossa voidaan kokeilla myös hitsauksen rikkomatto-
mia tarkastusmenetelmiä (monikanavainen ultraääni- sekä röntgentomografialaitteisto) se-
kä itse hitsaukseen ja kapselin käsittelyyn liittyviä työkaluja ja laitteita. Laboratorion hit-
sauslaitteessa käytetään tyypillisesti 75 kW tehoa, 220 kV kiihdytysjännitettä ja 200 - 300
mm/min hitsausnopeutta. Laboratorion hitsauslaitteiston on kehittänyt ja toimittanut TWI.
Toistaiseksi laitteistolla on hitsattu vasta 2 kantta, mutta suunnitelmien mukaan vuoteen
2001 mennessä olisi hitsattu 100 kpl kansia ja hitsausmenetelmä olisi kehitetty niin toistet-
tavaksi, että se voitaisiin siirtää teolliseen tuotantoon. Valmistusteknologia on SKBrllä
yleisesti ottaen varsin samanlaista kuin suomalaistenkin tekemissä kokeissa ja niissä esiin-
tyvät ongelmat ovat luonnollisesti usein saman tyyppisiä.

f Ji»ll
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6 MASSATUOTANTO- JA LAATU NÄKÖ KO H DAT

Tässä raportissa kuvattuihin loppusijoituskapseleihin voidaan sijoittaa 12 kappaletta polt-
toainenippuja. Loppusijoituskapselien kokonaistarve Suomessa voidaan laskea nykyisille
ydinvoimalaitosyksiköille sen mukaan, kuinka pitkä käyttöikä niille ennustetaan. Lisäksi
voidaan arvioida mahdollisten uusien Suomeen rakennettavien ydinvoimalaitosyksiköiden
aiheuttama kapselien lisätarve. Taulukossa 4 on esitetty ydinvoimalaitostemme erilaisiin
käytössäolo-olettamuksiin perustuvat kapselitarpeet. Kapseleita tarvitaan nykyisten ydin-
voimalaitostemme käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen perustapauksessa noin 1400
kpl, jos näitä laitoksia käytetään 40 vuotta ja noin 2200 kpl, jos laitoksia käytetään 60
vuotta. Mikäli maahamme tulevaisuudessa rakennetaan esim. 2 uutta noin 1500 MW:n
sähkötehoista ydinvoimalaitosta, tarvitaan loppusijoituskapseleita lisää noin 2260 kappa-
letta olettaen, että uusia laitoksia voidaan käyttää nykyaikaisille laitoksille tyypillisesti 60
vuotta.

Taulukko 4. Loppusi]oitettavaksi tulevat polttoaine- ja kapselimäärät erilaisissa voima-
laitosten käytössäolo-olettamuksissa.

TAPAUS

Perustapaus: nykyi-
siä laitoksia käyte-
tään 40 vuotta

Varaus: nykyisiä
laitoksia käytetään
60 vuotta

Lisävaraus: 2 uutta
enintään 1500 MW
voimalaitosta, joita
käytetään 60 vuotta

Olkiluoto
(tU)

1845

2694

2694

Loviisa
(tU)

757

1304

1304

Uudet
yksiköt
(tU)

0

0

4800

Yhteensä
(tU)

2602

3998

8798

Kapselitarve
laitostyypeit-
täin (kpl)

872 + 526
+ 0
= 1398

1276 + 906
+ 0
= 2182

1276 + 906
+ 2260
= 4442

Loppusijoitustoiminta on suunniteltu aloitettavaksi Suomessa vuonna 2020 ja se jatkuu
vähintään 20 vuotta viimeisenä käynnistä poistettavan laitoksen jälkeen. Tästä aiheutuu,
että loppusijoitustoiminnan toteutusvaiheen kokonaispituus on noin 20 - 70 vuotta riip-
puen siitä, mikä taulukon 4 vaihtoehdoista toteutuu. Eri vaihtoehdoissa loppusijoitettavien
kapselien keskimääräisiksi lukumääriksi vuosittain tulee noin 50 - 80 kpl. Kapselointilai-
tos on esisuunniteltu enintään 100 kapselin vuosikapasiteetille.

Suuruusluokaltaan 50 - 80 kapselin tuottaminen vuosittain on merkittävä tuotantopanos ai-
nakin Suomen kansallisessa metalli- ja konepajatuotannossa. Sisäosien valuun tarvitaan
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rautaa 1 2001 vuodessa ja kuparivaippojen valmistamiseen tarvitaan hapetonta kuparia
noin 800 t vuodessa, josta tosin palaa kierrätykseen noin 250 t. Uutta teollisuutta ei kuiten-
kaan Suomeen tarvittavien loppusijoituskapselien valmistamisen takia ei ole tarpeen pe-
rustaa, vaan nykyistenkin tuotantolaitosten kapasiteetti riittää. Esimerkiksi 1 200 t rautava-
lu vuodessa merkitsisi vajaan 5%:n osuutta VALMETin Rautpohjan valimon nykyisestä
25 000 t vuosittaisesta valuruotannosta ja vastaavasti 800 t hapettoman kuparin tarve vas-
taisi vain vajaan 3%:n osuutta Outokumpu Poricopperin hapettoman kuparin valanteiden
30 000 t vuosituotannosta. Luonnollisesti suurtuotantoa varten tuotantolaitosten kannatta-
nee hankkia joitakin kapselien valmistustarpeeseen paremmin soveltuvia laitteistoja. Näin
ollen 50 - 80 kapselin valmistaminen vuosittain ei olisi suomalaisellekaan alan teollisuu-
delle kovin suuri toimitus.

Kun kapselituotanto siirtyy loppusijoitustoiminnan alkaessa sarjatuotantoon, voidaan val-
mistuksen laatua helposti nostaa. Sarjatuotannossa voidaan käyttää tätä tarkoitusta varten
erityisesti valmistettuja työkaluja ja koneita sekä esim. materiaalin valmistuksessa tai
muovauksessa voidaan käyttää erikseen optimoituja valmistusprosesseja, jolloin loppu-
tuotteen laatu helposti paranee prototyyppivaiheen tuotantolaadusta, jossa eri työvaiheet
joudutaan toteuttamaan mahdollisimman vähäisillä laitteistoinvestoinneilla ja olemassa
olevilla työkaluilla ja valmistusprosesseilla.

Sarjatuotantoon siirryttäessä voidaan todennäköisesti ottaa käyttöön esim. kuparivaipan
valmistusprosessina jokin putkenvalmistusmenetelmä, joka vaatii suuret ja kalliit laitteet,
mutta joilla saadaan tuotetuksi suuria määriä nopeasti ja alhaisilla yksikkökustannuksilla.
Sarjatuotannossa on myös mahdollista virittää tuotantoprosessi niin, että laatu kohoaa huo-
mattavasti yksittäistuotantoa korkeammalle, tuotteiden hylkäysosuus pienenee ja työvarat
ja muu materiaalin hukka esivalmisteista saadaan optimoiduksi minimiinsä.
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7 NYKYINEN REFERENSSIKAPSELf SEKA NÄKYMIÄ KEHITYSSUUNNI-
TELMISTA

Tämänhetkisen näkemyksen ja kokemuksen mukaan massatuotantoon tarkoitettu loppu-
sijoituskapseli valmistetaan seuraavista materiaaleista, komponenteista ja mainituilla
kokeilluilla valmistustekniikoilla:

® Kapselin sisäosa on lujuuden, ydinreaktion alikriittisyyden, lämmönjohto- ja sä-
teilysuojauskyvyn optimoimiseksi valittu valmistettavaksi massiivisesta rautava-
lusta, jonka materiaalivalinta on suoritettu siten, että sitkeysominaisuuksia mak-
simoidaan ja valussa tapahtuvaa kutistumista ja muodon vääristymistä minimoi-
daan. Prototyypin valmistus osoitti, että sisäosan valmistamisessa ei enää ole
merkittäviä ratkaisemattomia ongelmia.

• Kapselin tiiviydestä ja korroosiosuojauksesta vastaava ulkovaippa valmistetaan
tiukoilla puhtausvaatimuksilla hapettomasta kuparista, seinämänpaksuus valitaan
loppusijoitusolosuhteissa vallitseviin korrodoitumisnopeuksiin nähden erittäin
konservatiivisesti. Lieriön optimaalinen valmistusmenetelmä on joko kuuma-
valssatuista levyistä taivuttamalla ja hitsaamalla valmistaminen tai, erityisesti
suuremmissa sarjoissa valmistettaessa, vetämiseen tai pursotukseen perustuva
putkenvalmistusmenetelmä, jossa kuumamuokkauksella aikaansaadaan hitsitön
lieriö, jonka materiaalin raekoko on kohtuullisen pieni. Kuparikansien valmistus
tapahtuu kuumapuristuksella, jolloin materiaalin mikrorakenteessa päädytään lie-
riötä vastaavaan laatutasoon. Kansien kiinnitys lieriöön tehdään elektronisuihku-
hitsausmenetelmällä. Vaihtoehtoisena liitosmenetelmänä saattaa olla kitkahit-
sausmenetelmä pyörivää tappia käyttäen, mikä tekniikkana tosin on vasta kehi-
tyksensä alkuvaiheessa (friction stir welding). Kuparivaipan prototyyppivalmis-
tus on suoritettu käyttäen levyjen taivutusta ja hitsausta, jolloin saatiin asetetut
vaatimukset tyydyttävästi täyttävä kuparivaippa. Massatuotantoa varten kupari-
vaipan valmistusmenetelmiä on vielä tarpeen kehittää, jotta työvaiheiden määrää
voidaan vähentää ja kustannustehokkuutta pystytään kohottamaan.

• Materiaalien ja itse kapselikomponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon tul-
laan soveltamaan laadunvarmistus- ja tarkastusmenettelyjä siten, että asetettujen
vaatimusten täyttyminen olisi luotettavaa.

Ylläkuvatuin periaattein suunniteltu kapselikonstruktio laatuvaatimuksineen on määri-
telty tämän raportin luvussa 2 sekä vielä yksityiskohtaisemmin ja perusteluineen viit-
teessä (Raiko & Salo 1999).

Nykyisen kapseliratkaisun valmistusmenetelmiksi on esitelty ne menetelmät, joiden
käyttökelpoisuus on tähän mennessä suoritetuissa valmistuskokeissa osoitettu riittäväk-
si. Ensimmäisenkin täysimittakaavaisen kapselin valmistusdemonstraatio Suomessa on
tätä raporttia kirjoitettaessa vielä osittain kesken, joten on luonnollista, että valmistusko-
keista saatava lisätieto ja -kokemus ohjaavat edelleenkin valmistusprosessien suunnitte-
lua ja valintaa.
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Tulevista kehitysnäkymistä voitaneen olettaa, että kapselin valmistusmateriaalien valin-
nan suhteen ei ole enää näkyvissä suurempia muutoksia, mutta kapselin valmistustek-
niikka ja muotoilun yksityiskohdat saattavat kokemuksien karttuessa vielä merkittävästi-
kin muuttua. Myös itse kapselointilaitteiston ja -tapahtuman yksityiskohtaisemman
suunnittelun tuloksena saattaa kapselikonstruktioon tulla pienehköjä muutostarpeita yk-
sityiskohtiin.
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