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Suomessa syntyy vuosittain noin 65 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta. Suunnitelmien mu-

kaan tämä jäte loppusijoitetaan Olkiluodon ydinvoimalan alueelle noin 450 metrin syvyyteen

louhittavaan ONKALO-loppusijoitustilaan. Loppusijotustilan rakenne pohjautuu ruotsalaiseen

KBS3-loppusijoitusratkaisuun. Loppusijoitusratkaisussa keskeisessä osassa on moniesteperiaate:

heikosti veteen liukeneva polttoaine, kupariset korroosiota kestävät polttoainekanisterit, bentoniit-

tisavi sekä kallioperä.

Merkittävin aineensiirtoa aiheuttava ilmiö kallioperässä on pohjaveden virtaus kallioperän mur-

rosvyöhykkeissä. Diffuusion ansiosta osa pohjaveteen liuenneesta aineksesta kulkeutuu ehyeen

kallioperään, jossa konvektiiviset aineensiirrot ovat huomattavasti murrosvyöhykkeitä heikompia.

Tälle ilmiölle on rakennettu laboratorio-oloissa analogia: WPDElab 3 -mittausjärjestely.

WPDElab 3 -mittausjärjestelyssä kivisen kairasydännäytteen pinnalle synnytetään hidas vesivir-

taus. Kiven toiseen päähän injektoidaan lyhyt pulssi radioaktiivista monotritioitua vettä (HTO).

Tämän jälkeen pulssi alkaa muuttamaan muotoaan konvektio-diffuusio -yhtälön mukaisesti. Kiven

toisesta päästä kerätään näytteenvaihtajaa käyttäen vettä, jonka HTO-pitoisuus mitataan neste-

tuikelaskurilla. Kun ulos tulevan veden HTO-pitoisuus piirretään ajan funktiona, saadaan aikaan

pulssin läpäisykäyrä.

WPDElab 3 -mittausjärjestely mallinnettiin Finite Element menetelmään perustuvalla kaupallisella

COMSOL Multiphysics -ohjelmistolla. Erityistä haastetta simulointiin aiheutti kivisen kairasy-

dännäytteen pinnan rosoisuus sekä kairaustekniikasta aiheutunut pintakerroksen rikkonaisuus.

Näitä molempia ilmiöitä kyettiin mallintamaan asettamalla kairasydännäytteen pintakerrokseen

sen ehyttä keskiosaa suurempi diffuusiokerroin.

Diffuusiokertoimen kertaluokaksi kairasydännäytteen keskiosille saatiin 10−15 m2/s. Tulos on yhte-

nevä muiden WDPE-mittausten kanssa (toistaiseksi julkaisematon aineisto).
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Tekijä — Författare — Author

Työn nimi — Arbetets titel — Title
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With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk.

-John von Neumann
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Luku 1

Johdanto

Vuonna 2010 Suomen alueella oli varastoituna noin 1870 tonnia käytettyä
ydinpolttoainetta [1]. Tämän lisäksi Suomessa syntyy tällä hetkellä vuosit-
tain noin 65 tonnia käytettyä ydinpolttoainetta [1]. Ennusteiden mukaan
käytettyä ydinpolttoainetta tullaan Suomessa tuottamaan vähintään 5600
tonnia vaikka uusia reaktoreita, kuten Olkiluoto 4:ää tai Loviisa 3:a, ei ra-
kennettaisi [2].

Reaktorista pois ottamisen jälkeen käytetty ydinpolttoaine on erittäin
voimakkaasti radioaktiivista. Voimakkaan radioaktiivisuuden takia polttoai-
netta on jäähdytettävä muutaman vuosikymmenen ajan. Suomessa käytetyn
ydinpolttoaineen jäähdyttäminen hoidetaan säilyttämällä käytettyä polttoai-
netta suurissa vesialtaissa. Näitä vesialtaita on sekä Loviisan että Olkiluodon
ydinvoimala-alueilla [2]. Muualla maailmassa on lisäksi yleisessä käytössä niin
kutsuttu kuivasäilytysmenetelmä, jossa käytettyä ydinpolttoainetta säilyte-
tään suurissa teräskanistereissa. Suurinpana ongelmana näissä molemmissa
menetelmissä on vaatimus jatkuvaan ylläpitoon. Tämän takia maailmalla on-
kin tutkittu passiivisia mentelmiä käytetyn ydinpolttoaineen säilömiseksi jo
1950-luvulta alkaen. Suomessa tätä tutkimusta varten on perustettu vuonna
1995 yhtiö nimeltään Posiva Oy, jonka omistus jakautuu molempien tällä
hetkellä ydinvoimaloita Suomessa ylläpitävien yhtiöiden TVO Oyj:n ja For-
tum Oyj:n välille [3].

Radioaktiivisen jätteen upottaminen mereen kiellettiin kansainvälisellä
sopimuksella vuonna 1993 [4]. Ennen kieltoa ydinjätettä upotettiin meriin
useiden vuosikymmenien ajan. Erityisesti tätä harjoittivat Iso-Britannia ja
Neuvostoliitto. Kaikenkaikkiaan mereen niin sanotusti loppusijoitettiin 85
PBq radioaktiivisia materiaaleja [5]. Suomalaiset ydinvoima-alan toimijat ei-
vät osallistuneet radioaktiivisen jätteen hävittämiseen tällä tavoin.

Suomessa ydinjätettä varastoitiin pitkään voimalaitosalueilla. Matala- ja
keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilat valmistuivat Loviisan ydinvoimala-
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LUKU 1. JOHDANTO 4

alueelle vuonna 1992 ja Olkiluotoon 1998 [6]. Vuoteen 1995 asti Loviisan
ydinvoimalasta kuljetettiin käytetty ydinpolttoaine Venäjälle Majakin ydin-
polttoaineen jälleenkäsittelylaitokselle. Sen sijaan Olkiluodosta ei käytettyä
polttoainetta kuljetettu ulos maasta, vaan kaikki käytetty polttoaine on va-
rastoitu laitosalueella sijaitsevaan välivarastoon [2]. Nykyisin käytetyn polt-
toaineen kuljettaminen Majakiin ei ole mahdollista, sillä voimassa olevan
Ydinenergialain mukaan on kiellettyä kuljettaa suuria määriä ydinjätettä se-
kä pois Suomesta että Suomeen [7, 6§ ja 6§a]. Kielto ei koske VTT:n tutki-
musreaktorin tuottaman käytetyn polttoaineen palauttamista Yhdysvaltoi-
hin.

Tällä hetkellä maailmalla tutkitaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-
joittamista kallioperään joko syväkairattuihin reikiin (engl. deep bore hole)
tai syviin luolastoihin (engl. deep geological repository). Pisimmällä tutki-
muksessa on päästy Suomessa, jossa luoliin perustuva loppusijoitus alkanee
2020-luvun alussa [1]. Posiva Oy louhii parhaillaan ONKALO-nimistä luolas-
toa Olkiluodon alueelle noin 450 metrin syvyyteen [3]. Ruotsissa vastaavan
kaltainen projekti on ollut käynnissä vuodesta 1976.

Sekä Posivan että ruotsalaisen SKB:n (Svensk Kärnbränslehantering Ab)
loppusijoitusmenetelmä pohjautuu samanlaisiin moniesteperiaatteisiin, joita
myös Säteilyturvakeskus Suomessa edellyttää [8]. Ensimmäisennä etenemi-
sesteenä on käytetty ydinpolttoaine, joka itsessään on lähes veteen liukene-
matonta. Toinen este on ilmatiivis kuparikapseli, joka tutkimusten mukaan
kestää noin 100 000 vuotta ilman vuotoja. Kolmannen etenemisesteen muo-
dostaa bentoniittisavi ja viimeisenä esteenä on itse kallioperä [9]. Tätä mallia
kutsutaan KBS-3 -menetelmäksi (KärnBränsleSäkerhet-3).

Eräs loppusijoituksen turvallisuuden merkittävimpiä kysymyksiä on kal-
lioperässä tapahtuvat ilmiöt ja etenkin pohjaveden virtausten mukana kul-
keutuvat radioaktiiviset aineet. Merkittävä osa pohjaveden virtauksista kal-
lioperässä tapahtuu kallioperän murrosvyöhykkeissä. Mikäli radioaktiivisia
materiaaleja vapautuu loppusijoitusluolastosta pohjaveteen, niiden konsent-
raatio murrosvyöhykkeissä virtaavassa pohjavedessä kasvaa ehyessä kalliope-
rässä olevaa konsentraatiota suuremmaksi. Tällön radioaktiivista materiaalia
alkaa diffusoitumaan murrovyöhykkeistä ehyeen kallioperään. Ehyessä kallio-
perässä pohjaveden virtausnopeudet ovat murrosvyöhykkeitä huomattavasti
pienemmät. Tällöin radioaktiivisten aineiden leviäminen kallioperässä hidas-
tuu merkittävästi.

Tutkimusta varten on rakennettu kallioperän halkeamia simuloiva mit-
tausjärjestely WPDElab3 (Water Phase Diffusion Experiment in Laborato-
ry, vesifaasidiffuusiokoe laboratoriossa). WPDElab 3 -mittauksissa on tar-
koituksena määrittää kallioperän raossa virtaavan veden mukana liikkuvan
radioaktiivisten aineiden pulssin vuorovaikutusta ehjän kallioperän kanssa.
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Vastaavanlainen koejärjestely WPDE on ollut käynnissä ONKALOn tutki-
mustilassa.

Menetelmäksi tässä tutkielmassa on valittu FEM -pohjaisella (Finite Ele-
ment Method) ohjelmistolla Comsol Multiphysicsillä tehty simulaatio, jolla
laskettuja läpäisykäyriä verrattiin laboratorio-olosuhteissa tehtyyn läpäisy-
käyrämittaukseen. Simulaatiossa on käytettävä numeerisia menetelmiä siksi,
että käytetyt osittaisdifferentiaaliyhtälöt, Navier-Stokes ja konvektio-diffuusio,
ovat epälineaarisia. Tällöin näille yhtälöille on olemassa analyyttisia ratkai-
suja vain harvoissa erityistapauksissa ja vain yksinkertaisimmissa geomet-
rioissa.



Luku 2

Ydinjäte ja loppusijoitus

Ydinvoimalassa syntyvä jäte luokitellaan radioaktiivisuuden perusteella nel-
jään luokkaan: matala-, keski- ja korkea-aktiiviseen jätteeseen sekä valvon-
nasta vapautettuun jätteeseen. Jäteluokittelu perustuu materiaalin aktiivi-
suuspitoisuuteen. Joidenkin isotooppien tapauksessa valvonnasta vapautet-
tua jätettä on kaikki jäte, jonka aktiivisuuspitoisuus jää määrätyn rajan
alapuolelle [10, Liite A]. Muut isotoopit jaetaan kolmeen eri ryhmään, α-
säteilijöihin sekä heikkoihin ja merkittäviin γ- ja β-säteilijöihin. Osa ydinjä-
teen luokittelusta on taulukoituna pääpiirteissään taulukossa 2.1.

Taulukko 2.1: Ydinjätteen luokittelu aktiivisuuspitoisuuden perusteella. Hei-
kolla γ- ja β-säteilijällä tarkoitetaan 3H:ä, 14C:tä ja säteilyenergialtaan vas-
taavanlaista nuklidia. Merkittävällä γ- ja β-säteilijällä tarkoitetaan esimer-
kiksi 60Co:a, 137Cs:a ja säteilyenergialtaan vastaavanlaisia nuklideja. [10, Lii-
te B].

Jäteluokka Aktiivisuuspitoisuus
Valvonnasta vapautettu jäte

α-säteilijä alle 0,1 kBq/kg
Heikko γ- ja β-säteilijä alle 10 kBq/kg
Merkittävä γ- ja β-säteilijä alle 1 kBq/kg

Matala-aktiivinen jäte Enintään 1 MBq/kg
Keski-aktiivinen jäte 1 MBq/kg - 10 GBq/kg
Korkea-aktiivinen jäte yli 10 GBq/kg

6



LUKU 2. YDINJÄTE JA LOPPUSIJOITUS 7

2.1 Matala- ja keskiaktiivinen jäte
Merkittävä osa matala-aktiivisesta jätteestä syntyy vuosihuollon aikana. Jä-
te koostuu pääasiassa vuosihuollossa käytettävistä henkilösuojaimista, työ-
kaluista ja muusta tavanomaisesta teollisuusjätteestä, joka on kontaminoi-
tunut vuosihuollon aikana. Matala-aktiivista jätettä loppusijoitetaan Suo-
messa kahdessa paikassa: Fortum Oyj:n omistamassa Loviisa LILW-tilassa
(Low and Intermediate Level Waste, matala- ja keskiaktiivine jäte) sekä TVO
Oyj:n Olkiluoto LILW-tilassa [6].

Rakenteeltaan ja käytöltään Olkiluodon ja Loviisan tilat eroavat mel-
ko paljon. Loviisassa jätteellä täytetyt tynnyrit sijoitetaan vaakasuuntaisesti
louhittuihin sivukäytäviin noin 120 m syvyyteen. Loviisassa täytettyjä jätet-
tynnyreitä ei puristeta kokoon. Olkiluodossa jätteellä täytetyt tynnyrit puris-
tetaan kokoon ja loppusijoitetaan pystysuoraan lohittuhin siiloihin. Siilojen
yläpäät ovat noin 60 m ja alapäät noin 95 m maanpinnan alapuolella [11].

Keskiaktiivista jätettä syntyy normaalissa ydinvoimaloiden käytössä. Li-
säksi osa käytöstä poistettavien ydinvoimaloiden komponenteista luokitel-
laan keskiaktiiviseksi ydinjätteeksi. Keskiaktiivista jätettä on muunmuassa
erilaiset voimalan primääripiirien pumppuihin kertyvät sakat. Keskiaktiivi-
nen jäte loppusijoitetaan samoihin luoliin kuin matala-aktiivinen jäte [11].

2.2 Korkea-aktiivinen jäte

Kuva 2.1: Käytetyn ydinpolttoaineen
aktiivisuus ajan funktiona. Ydinpolt-
toainetta tulee säilyttää vähintään 100
000 vuotta. [3, Sivu 15]

Ydinvoimaloissa käytetään polttoai-
neena noin 5%:ksi rikastettua uraa-
nin isotoopia 235U . Loput noin 95%
polttoaineessa olevasta uraanista on
isotoopia 238U . Ydinpolttoaineessa
käytetään veteen hyvin niukkaliu-
koista uraanidioksidia UO2 [12].

Reaktorissa oleva uraanioksidi
on puristettu pelleteiksi, jotka ovat
kooltaan noin 10 mm × 8 mm sylin-
tereitä. Pelletit on päällystetty kaa-
sutiiviillä hyvin korroosiota kestä-
vällä zirkoniumkuorella. Nämä sylin-
terit on on koottu polttoainenipuik-
si käsittelyn helpottamiseksi. Nipuiksi pakkaamisen jälkeen niitä ei pureta
missään polttoainekierron vaiheessa.

Reaktorista pois ottamisen jälkeen 235U -pitoisuus on pudonnut noin
1%:iin kun taas erittäin radioaktiivisten tytärydinten määrä on noin 4%
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käytetyn polttoaineen massasta [1]. Käytetyn polttoaineen säteily on erit-
täin voimaksta. Metrin etäisyydellä polttoainekanisterista säteilyn annosno-
peus on 50 Sv/h. 10 000 vuodessa säteilytaso samalla etäisyydellä kuitenkin
putoaa merkittävästi ollen tällöin noin 0,3 mSv/h [13]. Tämäkin säteilytaso
on eritäin suuri, kun sitä vertaa esimerkiksi luonnon taustasäteilyyn (0.134 µ
Sv/h [14]) tai säteilytyöntekijöille sallittuun annokseen. Säteilytyöntekijöille
sallitaan viiden vuoden säteilyannoksen keskiarvoksi 20 mSv/a mutta yhte-
nä vuotena enintään 50 mSv/a [15]. Suomalaisten keskimääräinen vuotinen
säteilyannos on noin 3,2 mSv/a [16].

2.3 Loppusijoitusmenetelmiä
Käytetyn ydinpolttoaineen ja muiden radioaktiivisten materiaalien loppusi-
joittaminen on aloitettu vuonna 1946. Vuosikymmenien ajan ainoa käytetty
menetelmä on ollut mereen upottaminen. Suurimman osan meriin upottami-
sesta tekivät Iso-Britannia ja Neuvostoliitto.

2.3.1 Radioaktiivisen jätteen upottaminen valtameriin
Ydinjätettä loppusijoitettiin mereen lähinnä upottamalla se valtameren kes-
kiselänteille, jolloin se hautautuu hitaasti sedimentteihin (Kuva 2.2). Toinen
selvitetty vaihtoehto on ollut loppusijoitusreikien poraaminen merenpohjaan
öljynporauslauttamaisella laitteella (Kuva 2.2).

Kuva 2.2: 1. Ydinjätteen
upottaminen merenpohjaan,
2. ydinjätteen loppusijoitta-
minen kairattuihin reikiin.
Kuvan lähde: Posiva Oy

Vuosien 1946 ja 1993 välisenä aikana
oli yleistä, että radioaktiivinen jäte niin
sanotusti loppusijoitettiin upottamalla se
mereen. IAEA:n raporttien mukaan meriin
upotetiin yhteensä 85 PBq radioaktiivis-
ta materiaalia [5, sivu 13]. Kaikesta me-
riin upotetusta materiaalista noin 53% oli
matala-aktiivista kiinteää jätettä, mutta eri-
tyisesti Neuvostoliitto upotti merkittäviä
määriä, yhteensä yli 43% kaikesta meriin
upotetusta aktiivisuudesta, käytettyä ydin-
polttoainetta ja käytettyjä ydinreaktoreita.
Suurin osa meriin upotetuista radioaktiivi-
sista materiaaleista upotettiin joko Atlantin
koillisosiin (42 PBq) tai pohjoiselle Jääme-
relle (38 PBq).

Ongelmaksi menetelmässä muodostuu
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radioaktiivisen jätteen eristämisessä biosfääristä, sillä merien pohjiin upo-
tetut materiaalit pääsevät helposti leviämään merivirtojen mukana. Meri-
veteen liuenneet materiaalit päätyvät lopulta kasveihin ja sitä kautta ra-
vintoketjuun. Radioaktiivisen jätteen hävittäminen mereen upottamalla on
nykyisin kielletty kansainvälisillä sopimuksilla [4].

2.3.2 Syväkairausmenetelmä
Yksi tutkituimmista ydinjätteen loppusijoitusmenetelmistä on syväkairaus-
menetelmä (engl. Deep Bore Hole). Syväkairausmenetelmän ideana on pora-
ta maankuoreen syvä reikä ja upottaa radioaktiiviset materiaalit sinne. Me-
netelmässä radioaktiivinen materiaali pakattaisiin kanistereihin ja kanisteri
pinottaisiin jopa 5000 m syvän reiän pohjalle (Kuva 2.3).

Kuva 2.3: Syväkairausmenetelmä.
Ydinjätekanisterit loppusijoitetaan
useiden kilometrien syvyyteen. Ka-
nistereiden väliin jäävä tila sekä
loppusijoitusalueen ja maanpinnan
välinen tila täytetään bentoniitilla
tai asfaltilla. Kuvan lähde: United
Kingdom Nirex Limited

Yhteen reikään voitaisiin pinota
kanistereita jopa useita kilometrejä
korkeiksi pinoiksi. Kanistereiden ja
kallion välinen tila voidaan täyttää
bentoniittisavella, jolloin kanisterit
ovat paremmin eristettyjä kalliope-
rästä. Loppusijoitusalueen ja maan-
pinnan välinen alue voidaan täyttää
esimerkiksi bentoniitilla tai asfaltilla
(Kuva 2.3).

Muihin menetelmiin kuten geo-
logiseen loppusijoitukseen verrat-
tuna syväkairausmenetelmässä on
etuna järjestelmän yksinkertaisuus.
Järjestelmä ei vaadi monimutkai-
sia sulkusuunnitelmia tai maanalai-
sissa käytävissä ydinjätekanistereita
liikuttavia robotteja. Haittapuolena
on se, että radioaktiivinen materi-
aali on lähes mahdotonta palauttaa
maanpinnalle. Materiaali loppusijo-
tetaan useiden kilometrien etäisyy-
delle. Suuresta etäisyydestä johtuen
radioaktiiviseen materiaaliin on lähes mahdoton päästä käsiksi [17].

Yhtenä haasteena syväkairausmenetelmässä on vaadittava poraustekniik-
ka. Useita kilometrejä syvien reikien poraaminen on lähes liukuhihnatyötä,
mutta loppusijoitusta varten riittävän leveitä reikiä ei kyetä vielä poraamaan
[17].
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2.3.3 Geologinen loppusijoitus
Geologinen loppusijoitus (engl. Deep geological repository) on tällä hetkel-
lä lupaavin menetelmä käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen
jätteen loppusijoittamiseksi [18]. Perusperiaate menetelmässä on syvän luo-
laston louhiminen jätteen varastoimiseksi. Menetelmän toimivuuden kannal-
ta on erittäin tärkeää, että loppusijoituspaikka valitaan huolellisesti. Toisin
kuin syväkairaiusmenetelmässä, geologisessa loppusijoituksessa ydinjäte va-
rastoidaan vain muutamien satojen metrien syvyyteen [18]. Mikäli alueen
kallioperässä on paljon murrosvyöhykkeitä, voi ydinjäte kulkeutua pohjave-
sivirtausten mukana kallioperässä ja päätyä lopulta biosfääriin. Etuna geo-
logisessa loppusijoituksessa on mahdollisuus palauttaa ydinjäte hallitusti ta-
kaisin maanpinnalle [19].

Kuva 2.4: Olkiluodon matala- ja kes-
kiaktiivisen jätteen loppusijoitustila.
Lähde: TVO Oyj

Suomessa menetelmä on jo tuo-
tantokäytössä matala- ja keskiaktii-
visen jätteen loppusijoituksessa sekä
Olkiluodossa (Kuva 2.4) että Lovii-
sassa [11]. Näiden lisäksi Suomessa
rakennetaan korkea-aktiivista jätet-
tä varten ONKALO -nimistä luolas-
toa Olkiluodon alueelle. Mikäli han-
ke toteutuu aikataulussa, tulee sii-
tä maailman ensimmäinen tuotan-
tokäyttöön ehtinyt korkea-aktiivisen
jätteen loppusijoituslaitos [19].

Muista maista pisimmälle omas-
sa korkea-aktiivisen ydinjätteen lop-
pusijoitusratkaisussaan on päässyt
Ruotsi. Tällä hetkellä ruotsalainen SKB AB rakentaa omaa korkea-aktiivisen
jätteen loppusijoitusluolastoaan Pohjanlahden rannalla sijaitsevan Forsmar-
kin ydinvoimalan alueella [20]. Yhdysvallat puolestaan perui suunnitelman-
sa loppusijoittaa korkea-aktiivista jätettä Yucca-vuoren sisään Nevadan osa-
valtioon [21]. Muiden maiden osalta tutkimustyö ydinjätteen loppusijoitta-
miseksi on meneillään, mutta vielä ei ole tehty päätöksiä korkea-aktiivisen
ydinjätteen loppusijoittamisesta.

2.3.4 Muita menetelmiä
Ydinjätteen loppusijoitustutkimuksen alkuvaiheessa tutkittiin lukuisia mene-
telmiä. Eräs usein esitetty idea on loppusijoittaminen avaruuteen ampumal-
la. Ongelmana tässä on erityisesti korkea hinta sekä rakettien räjähtäminen
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laukaisujen yhteydessä. Yhdellä suurimmista raketeista Saturn V:llä voidaan
nostaa noin 50 tonnia materiaalia pois Maan gravitaatiokuopasta. Tällaisia
raketteja tarvittaisiin pelkästään Suomea varten yli sata. Esimerkiksi sukku-
laohjelmassa laukaisujen epäonnistumisprosentti oli noin 1%. Muunmuassa
näistä syistä ydinjätteen ampumista ulkoavaruuteen pidetään epärealistisena
vaihtoehtona [3, Sivu 14]

Kuva 2.5: Käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittaminen mannerjäätikköön.
1. Mannerjäähän porataan kolo, jo-
hon käytetty ydinpolttoaine lasketaan.
Lähde: Posiva Oy

Myös loppusijoitusta manner-
jään sisälle on tutkittu (Kuva 2.5).
Idea pohjautuu ydinjätteen omaan
radioaktiiviseen lämmöntuottoon. Pei-
teltäessä lumeen mannerjäätikön
päällä käytetty ydinpolttoaine al-
kaa sulattaa jäätä altaan ja pikkuhi-
jaa vajota alaspäin. Käytetty ydin-
polttoaine joko annettaisiin vajota
pohjalle saakka, tai se ankkuroitai-
siin vaijereilla haluttuun syvyyteen
[3, Sivu 14]. Tästä suunnitelmasta
on ainakin Suomen osalta luovut-
tu. Mannerjään liikkeiden ennusta-
minen pitkällä aikavälillä on mah-
dotonta, joten menetelmän turvalli-
suutta on erittäin vaikea arvioida. Ydinjätteen loppusijoittaminen manner-
jäätiköiden sisälle vaatisi lakimuutoksen; radioaktiivisen jätteen maastavienti
on Suomessa kiellettyä [7, 6 a §].



Luku 3

ONKALO-projekti

ONKALO pohjautuu ruotsalaiseen KBS-3 -loppusijoitusratkaisuun, joka on
peräisin ruotsalaiselta SKB AB:lta. Rakennetta on kehitetty Ruotsissa 1970-
luvulta lähtien. KBS-3 perustuu olennaisesti moniesteperiaatteeseen, jossa
ideana on käyttää useita sisäkkäisiä etenemisesteitä, jolloin yhden yksittäisen
esteen vuotaminen ei vaaranna koko laitoksen turvallisuutta. Muunmuassa
nykyinen Säteilyturvakeskuksen määräys edellyttää moniesteperiaatetta [8].

Kuva 3.1: ONKALO-projektin rakennusaikataulu. Suunnitelmien mukaan
laitos on valmis loppusijoitusta varten vuonna 2022. Valmistuessaan ONKA-
LO on maailman ensimmäinen tuotantokäyttöön päässyt korkea-aktiivisen
jätteen loppusijoituslaitos. Lähde: Posiva Oy

ONKALO-projekti alkoi jo 1980-luvulla. Tällöin tutkimuskohteena oli,
mitä teknologiaa käytetään sekä minne loppusijoituslaitos olisi mahdollista
perustaa [3]. Selvityksissä päädyttiin geologiseen loppusijoitukseen ja paikak-
si valikoitui Olkiluodon ydinvoimala-alue. Olkiluodon valitaa alueeksi puolsi-

12



LUKU 3. ONKALO-PROJEKTI 13

vat muunmuassa aluella valmiiksi olleet reaktorit sekä Olkiluodon kallioperä.
Tutkimusten mukaan alueen kallioperä on melko eheä ja vakaa [22, Luku 8.5].

Loppusijoituksen tutkimusvaihe on tällä hetkellä lopuillaan ja rakennus-
työt ovat käynnissä. Loppusijoituslupahakemus on tarkoitus jättää vuonna
2020 johon mennessä suurin osa tutkimuksesta on valmiina. Varsinainen lop-
pusijoitus alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2022 (Kuva 3.1). Loppusi-
joitus on tarkoitus saada päätökseen 2110-luvulla ja ONKALO poistettua
käytöstä vuoteen 2120 mennessä [22, Sivu 14]. Aikataulu saattaa venyä vielä
tästäkin, mikäli TVO Oyj tai Fortum Oyj rakentaa Suomeen lisää ydinreak-
toreita. Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -reaktorin käytettyä polttoainetta ei
toistaiseksi aiota loppusijoittaa ONKALOon.

3.1 ONKALOn rakenne
ONKALO on suunniteltu viranomaismääräyksissä edellytettyä moniesteperi-
aatetta noudattaen [8]. Tällöin yksittäisen osan vuotaminen ei vielä synnytä
ongelmia turvallisuudelle. Etenemisesteitä ovat itse käytetty ydinpolttoai-
ne, joka liukenee veteen huonosti. Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan
avaamattomina nippuina, joissa polttoaine on puristettu pelleteiksi ja pa-
kattu vesitiiviisiin zirkoniumkuoriin. Pelletit on pinottu teräsputkien sisään
ja sauvat on pakattu nipuiksi. Niput asetetaan sisäkkäisiin teräs- ja kupa-
rikanistereihin. Teräskanisterin tehtävänä on antaa mekaanista lujuutta ja
kuparikanisterin kemiallista kestävyyttä. Loppusijoituksessa kallioperän ja
kanisterin välinen tila on eristetty bentoniittisavella. Viimeisen etenemises-
teen muodostaa noin 450 m graniittia luolaston ja maanpinnan välissä (Kuva
3.2).

Kuva 3.2: ONKALOn rakenne ja moniesteperiaate. Etenemisesteistä ovat
huonosti veteen liukeneva polttoaine, hyvin korroosiota kestävä kuparikapse-
li, veden virtausta ehkäisevä ja kapselin kallioperästä eristävä bentoniittisavi
sekä Olkiluodon alueen tiivis kallioperä. Kuvan lähde: Posiva Oy
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3.1.1 Polttoaine
Ensimmäisen esteen muodostaa käytetty ydinpolttoaine sellaisenaan. Käy-
tetty ydinpolttoaine on pääosin uraanidioksidia UO2 [12]. Tämä oksidi on
erittäin niukkaliukoista. Tärkeä mekanismi, jolla niukkaliukoinen UO2 liuke-
nee veteen, on veden radiolyysissä syntyneet H2O2-radikaalit, jotka hapet-
tavat UO2:n runsasliukoisemmiksi yhdisteiksi [12].

Reaktoria varten polttoaineena käytettävä UO2 on puristettu pieniksi
noin 1 cm3 kokoisiksi pelleteiksi, jotka on päällystetty vesitiiviillä zirkonium-
kuorella. Päällystetyt pelletit on puolestaan pakattu teräksiseen vesitiivii-
seen putkeen. Putket on sidottu yhteen polttoainenipuiksi käsittelyn helpot-
tamiseksi (Kuva 3.3). Polttoainenippuja ei pureta missään polttoainekierron
vaiheessa, vaan käytetyt niput pakataan sellaisenaan kuparikapseleihin lop-
pusijoitusta varten.

Kuva 3.3: Ydinpolttoainetta. Polttoaine on puristettu pieniksi pelleteiksi. Pel-
letit on paketoitu polttoainesauvoiksi ja polttoainesauvat on koottu nipuiksi.
Kuvassa VVER-1500 -reaktorityypin polttoainenippu. Lähde: Fennovoima
Oy

3.1.2 Kuparikanisteri
Käytetyt polttoaineniput pakataan Kapselointilaitoksessa terästäytteisiin ku-
parisiin kanistereihin. Prosessissa kuparikanisterit sinetöidään vesitiiviiksi,
tarkastetaan ja lasketaan alas loppusijoitusluolastoon. Kaikki tämä on teh-
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tävä kauko-ohjatusti, sillä käytetyn ydinpolttoaineen säteily on erittäin voi-
makasta.

Kuva 3.4: Kupariputki ja teräsvahvike
Lähde: Posiva Oy

Kuparikanistereiden korroosiokes-
tävyys on muodostunut viime aikoi-
na keskusteluaiheeksi. Tällä hetkellä
ei ole täyttä varmuutta, kuinka pit-
kään kanisteritä pysyvät vesitiivii-
nä. On uskottu, että kanisterin pin-
ta passivoituu noin 2000 vuodessa,
mutta tästä ei ole täyttä varmuut-
ta. Vielä on epävarmaa, kuinka no-
peasti kupari hapettuu hapettomis-
sa oloissa [23, s. 49] Lisäksi mikro-
biologisten prosessien vaikutus kor-
roosioon on tuntematon [24]. Kuparikanisterien tulisi kuitenkin kestää vä-
hintään 100 000 vuotta.

3.1.3 Bentoniittisavi

Kuva 3.5: 1. Kapseli sijoitetaan tunne-
lin lattian reikään. 2. Reiän ja kapselin
välinen tila täytetään bentoniittisavel-
la. 3. Tunneli täytetään. Lähde: Posiva
Oy

Kuparikapseleiden jälkeen seuraa-
van etenemisesteen muodostaa ben-
toniittisavi. Bentoniittisavella on so-
vellutusta varten erittäin merkittävä
ominaisuus. Kostuessaan bentoniit-
tisavi paisuu jopa kymmenkertaisek-
si, mutta ei merkittävästi liukene ve-
teen. Bentoniittisavi muodostaakin
erittäin hyvän vesieristeen kupari-
kapselille. Bentoniittisavi myös suo-
jaa kuparikapselia kallioperän pie-
neltä liikkeeltä.

Kuparikapseli sijoitetaan lop-
pusijoitusluolastoon kairattuun pys-
tysuoraan koloon. Kuparikapselin ja
kallioperän väliin jäävä tila täyte-
tään bentoniittisavella ja lopuksi ko-
ko luolasto täytetään samalla savella.
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3.1.4 Luolasto
Loppusijoitusluolasto louhitaan 400-450 m syvyyteen. Luolasto levittäytyy
noin 2 km2 laajuiselle alueelle [25, sivu 32]. Kulku loppusijoitusluolaan on
mahdollista joko ajotunnelia pitkin tai hisseillä. Yhdellä hisseistä kuljete-
taan luolaston pohjalle ydinpolttoaineella täytetyt kuparikapselit. Pohjalla
luolasto jakautuu useiksi käytäviksi, joista jokaisen lattiaan porataan tiloja
yksittäisille kuparikapseleille (Kuva 3.6). Kaiken kaikkiaan luolastoon tul-
laan suunnitelmien mukaan loppusijoittamaan noin 2800 ydinjätekanisteria
[6].

Kuva 3.6: Loppusijoitusluolasto noin 100 000 vuoden kuluttua seuraavan jää-
kauden aikana. Luolasto levittäytyy Olkiluotoon noin 2 km2 laajuiselle alu-
eelle ja on louhittu 400-450 m syvyyteen. Kanisterit on sijoitettu vaakatasoon
louhittujen sivukäytävien lattioihin porattuihin reikiin. Lähde: Posiva Oy

Loppusijoitusluolaston tarkoituksena on toimia viimeisenä etenemisestee-
nä biosfäärin ja käytetyn polttoaineen välillä. Mikäli polttoaine pääsee liuke-
nemaan pohjaveteen, läpäisee kuparikanisterin sekä tunkeutuu bentoniitties-
teen läpi, kallion tehtävänä on hidastaa polttoaineen leviämistä. Kallioperäs-
sä ydinjäte leviää pääasiassa pohjaveden virtausten mukana. Merkittävä osa
pohjaveden virtauksesta tapahtuu kallioperän ohuissa murrosvyöhykkeissä.
WPDElab3 -mittausjärjestelyllä pyrittiin luomaan analogia murrosvyöhyk-
keessä virtaavaan veteen liuenneen aineen diffuusiosta murrosvyöhykkeestä
ehyeen kallioperään.



Luku 4

WPDE -mittaukset

Hypoteesin mukaan huokoinen kallioperä toimii eräänlaisena suodattimena,
joka viivästyttää radioaktiivisen aineen leviämistä murrosvyöhykkeessä vir-
taavan pohjaveden mukana. Vesivirtauksen mukana kulkevat radioisotoo-
pit diffusoituvat kiveen pulssista. Pulssin mentyä ohi isotoopit diffusoitu-
vat kiven huokosista takaisin vesivirtaukseen [26, Sivu 10]. Tämä käyttäy-
tyminen sekä viivästyttää pulssin saapumista että pitkittää sen kestoa ja
madaltaa maksimipitoisuuksia. WPDE (Water Phase matrix Diffusion Ex-
periment) ja WPDElab 3 -mittauksessa simuloidaan tätä käyttäytymistä.
WPDE-mittaukset suoritettiin Olkiluodossa Onkalossa olevassa tutkimusti-
lassa [27]. WPDElab 3 -mittaus suoritetaan laboratorio-oloissa. Tässä mit-
tauksessa on tarkoituksena todentaa Olkiluodossa suoritettavien kokeiden
tulokset.

Kuva 4.1: WPDE-mittausten perusidea. Laitteen toisesta päästä syötetään
sisään tunnetun muotoinen pulssi veteen liuotettua radioaktiivista merkkiai-
netta. Pulssi liikkuu virtauskanavassa olevan virtauskentän mukana. Merk-
kiaine diffusoituu kivessä ja virtauskanavassa. Nämä ilmiöt muuttavat ulos-
tulopulssin muotoa [27].

17
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4.1 Mittausjärjestelyn rakenne
Tutkimuksessa käytetty mittausjärjestely (Kuva 4.2) rakentuu 800mm pitui-
sesta 22mm sisäsäteisestä putkesta, jonka sisällä on saman pituinen 21mm
säteinen kivinen sylinteri. Kiven ja putken välisessä raossa on tasainen (20
µl/min) virtaus, joka on synnytetty peristalttisella pumpulla (Ismatec ISM
945). Virtaaman suuruutta tarkkailtiin tietokoneeseen LabVieW-ohjelmiston
avulla kytketyllä vaa’alla (Mettler Toledo AT400). Putken alapäähän injek-
toitiin tilavuudeltaan 5 ml pulssi β-aktiivisia radioaktiivisia merkkiaineita
(HTO ja 36Cl). Tällä virtausnopeudella pulssin tilavuus vastaa ajassa noin
1500 sekuntia. Kivisylinterin läpi tullut vesi kerättiin näytteenvaihtajan (Te-
ledyne ISCO RetRiever 500) avulla 4,8 ml näytteiksi. Näytteiden radioiso-
tooppipitoisuudet mitattiin nestetuikelaskennalla (Hidex 300 SL).

Kuva 4.2: WPDElab 3 -mittauksen järjestely. Vesivaraston massaa tarkkail-
tiin tietokoneeseen kytketyllä vaa’alla. Perislalttipumppu syöttää virtaus-
kentän kivisylinteriin. Virtauskentän mukaan injektoidaan pulssi, ja ulos-
tulopulssi kerättiin näytteenvaihtajalla. Ulostulopulssin aktiivisuus mitattiin
nestetuikeilmaisimella.

Merkittävin ongelma WPDElab-mittauksen toiminnassa on virtausken-
tän määrittäminen. Kivisylinteri on kiillottamaton ja sisältää merkittävissä
määrin poran synnyttämiä epätasaisuuksia. Näistä epätasaisuuksista johtuen
virtauskenttä voi olla paikallisesti huomattavasti voimakkaampi, kuin mitä
keskimääräinen nopeus v ≈ 2, 5 · 10−6m/s



LUKU 4. WPDE -MITTAUKSET 19

4.1.1 Kivisylinterin rakenne
Kivisylinteri rakentui kairasydännäytteestä (pituus 800 mm, säde (21±0.3)
mm) sekä muoviputkesta (pituus 800 mm, sisäsäde 22 mm), jonka molem-
missa päissä oli muoviset virtauskentänohjaimet (Kuvat 4.3 ja 4.4). Virtaus-
kentänohjaimien tarkoituksena oli ohjata peristalttipumpulla synnytetty vir-
taus ohuesta kapillaarista (säde 100 µm) mahdollisimman tasaisesti sylinterin
muoviputken ja kairasydännäytteen väliseen virtauskanavaan.

Virtauskentänohjaimessa kairasydännäyte lepäsi kolmen muovisen tasasi-
vuisen kolmion päällä (Kuva 4.3). Tasasivuisten kolmioiden kärjet sijaitsivat
7,5 mm päässä ohjaimen keskipisteestä symmetrisesti. Kolmioiden kärkikul-
mien suuruudet olivat 55◦. Virtauskentänohjaimien ja kairasydännäytteen
päiden väliin astetttiin muoviset levyt estämään diffuusiota.

Kuva 4.3: Virtauskentänohjaimen geometria. Ohjaimessa kivinen kairasydän-
näyte lepäsi kolmen tasakylkisen kolmion varassa. Kolmioiden kärkikulmat
olivat 55◦ ja kolmioiden kärjet olivat 7,5 mm etäisyydellä ohjaimen keskipis-
teestä. Kolmiot oli sijoitettu symmetrisesti.

Kuva 4.4: Kivisylinteri. Putken molemmissa päissä oli kuvan 4.3 mukaiset
virtauskentänohjaimet.
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4.2 Nestetuikeilmaisin
Nestetuikeilmiö perustuu ionisoivan säteilyn aiheuttamien viritystilojen pur-
kautumiseen tietyssä orgaanisissa aineissa, esimerkiksi antraseenissa (C14H10)
tai stillbeenissa (C14H12) [28]. Viritystilojen purkautumisessa synnytyy foto-
neja. Kun tällainen fotoni törmää fotokatodiin, siitä irtoaa fotoelektroni. Fo-
toelektronia kiihdytetään voimakkaassa sähkökentässä ja ohjataan dynodil-
le. Kun eletroni osuu dynodille, siltä irtoaa ryöppy eletroneja. Tämä ryöppy
ohjataan useiden dynodien kautta anodille (Kuva 4.5). Jokaisella dynodilla
ryöpyssä olevien elektronien määrä kasvaa [29, Luku 2].

Ionisoivan säteilyn säteilykvantin (α- tai β-hiukkanen tai γ-fotoni) ener-
gia on verrannollinen tuikeaineen emittoimien UV-fotonien lukumäärän kans-
sa. Näin ollen valomonistinputken fotokatodilta irtoavien elektronien määrä
riippuu säteilykvantin energiasta. Tästä johtuen anodille saapuvan elektro-
niryöpyn synnyttämän virtapiikin voimakkuus riippuu säteilykvantin ener-
giasta.

Kuva 4.5: Nestetuikeilmaisimen toimintaperiaate. Säteily virittää tuikeainet-
ta, joka emittoi fotoneja. Fotonit irrottavat katodista elektroneja, joiden virta
monistetaan fotomonistinputkella [28].

4.3 Virtauskenttä WPDElab 3 -mittauksessa
Virtauskenttä WPDElab 3 -mittausjärjestelyyn synnytettiin peristalttisel-
la pumpulla. Merkittävimpänä ongelmana virtauskentän määrittämisessä on
virtauskanavan geometria. Kairasydännäytteen säteen epätarkkuudesta joh-
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tuen virtauskanavan leveydessä on noin 30 % vaihtelu. Lisäksi kairasydän-
näyte ei välttämättä ollut täysin suorassa kivisylinterin sisällä.

4.3.1 Reynoldsin luku WPDElab 3 -mittauksessa
Kun Navier-Stokes -yhtälö kirjoitetaan dimensiottomassa muodossa (5.12),
saadaan yhtälön toisen termin, ∇2v⃗′, kertoimeksi luku, joka kuvaa virtaus-
kentän turbulenttisuutta [30]. Tämä luku tunnetaan yleisesti nimellä Rey-
noldsin luku Re [30], joka määritelmänsä mukaan on

Re =
lvρ

µ
(4.1)

Virtausta voidaan pitää laminaarisena, kun Reynoldsin luku on pieni,
Re ≪ 1 [30]. Kun yhtälöön (4.1) sijoitetaan veden tiheys ρ = 1000 kg/m3,
viskositeetti µ = 1,002 mPa · s, veden virtausnopeus v ≈ 2,5· 10−6 m/s ja raon
karakteristinen koko l ≈ 1 mm, saadaan Reynoldsin luvuksi Re ≈ 0,002 ≪
1. Tällöin virtauskenttää kivisylinterissä voidaan pitää hyvällä tarkkuudella
laminaarisena.

4.3.2 Virtauskenttän kanavoituminen

Kuva 4.6: Virtauskentän kanavoitumi-
nen. Kokeessa virtauskanavaan lisät-
tiin fluoresoivaa ainetta ja koe kuvat-
tiin UV-valossa. Huomataan, että vir-
tauskenttä on voimakkaasti kanavoi-
tunut .

WPDElab 3 -mittausjärjestelyssä
käytetty kivinen kairasydännäyte oli
porattu melko epätasaisesti. Kaira-
sydännäytteen säde oli 21 ± 0,3 mm.
Tällöin kiven ja putken väliin jää-
vän virtauskanavan leveydeksi jää 1
± 0,3 mm. Koska virtauskentän tu-
lee olla nolla sekä kiven että putken
pinnalla, voi virtauskenttään syntyä
erittäin voimakasta kanavoitumista.

Virtauskentän kanavoitumista tut-
kittiin lisäämällä virtaukseen fluo-
resoivaa merkkiainetta. Kun put-
kea kuvattiin UV-valossa, huomat-
tiin, että virtauskenttä oli voimak-
kaasti kanavoitunut. Tämä virtaus-
kentän kanavoituminen aiheutti merkittäviä ongelmia WPDElab 3 -
mittausjärjestelyn mallintamisessa.
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FEM ja rajakerrosongelmat

5.1 Mikä on FEM?
Finite Element Method (FEM) on 1940-luvulla kehitetty laskenta-algoritmi
osittaisdifferentiaaliyhtälöiden reuna-arvo-ongelmien ja integraaliyhtälöiden
ratkaisemiseksi [31, 32]. FEM on laskentamenetelmänä laajassa käytössä
teknologiateollisuudessa erityisesti lujuuslaskennan, sähkömagnetismin, läm-
mönsiirron ja virtausmekaniikan ongelmien ratkaisuissa.

FEM-ongelman ratkaisu pähkinänkuoressa

1. Ratkaistava ongelma muutetaan variaatiointegraaliksi.

2. Ratkaisugeometria diskretisoidaan Mesh-funktiokannaksi Vh. Tällöin
etsitty likiarvoratkaisu on Mesh-kannan alkioiden lineaarikombinaatio.

3. Pilkotaan variaatiointegraali Mesh-kannan mukaiseti ja lasketaan saa-
dut integraalit numeerisesti.

4. Kootaan integraalien ratkaisut ja halutut reunaehdot matriisiyhtälöksi.

5. Ratkaistaan saatu lineaarinen yhtälöryhmä numeerisesti.

5.2 Finite Element ja Poisson-yhtälö
Finite Element menetelmä voidaan johtaa tyypillisimmille klassisen fysii-
kan osittaisdifferentiaaliyhtälöille (Poisson-yhtälö: ∇2u = f(r⃗), aaltoyhtälö:

22
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∇2u = c−2 ∂2
t u ja diffuusioyhtälö ∇2u = −D∂t u) analyyttisesti [33]. Se-

kä aaltoyhtälö että diffuusioyhtälö yksinkertaisuu Poisson-yhtälöksi statio-
naarisissa tilanteissa. Siksi tässä luvussa esitellään, miten näistä yhtälöistä
yksinkertaisin, Poisson-yhtälö, voidaan ratkoa Finite Element menetelmällä.{

−∇2u(r⃗) = f(r⃗) kun r⃗ ∈ Ω

u(r⃗) = 0 kun r⃗ ∈ ∂Ω
(5.1)

Poisson-yhtälön variaatio-ongelma voidaan johtaa analyyttisesti [33, Lu-
ku 1.4]. Ratkaisuksi Poisson-yhtälön (5.1) variaatio-ongelmalle saadaan

a(u, v) = (f, v) (5.2)
missä v on variaatio-ongelman minimoiva funktio ts. variaatio-ongelman

ratkaisu, joka on jatkuva määrittelyalueessa ja v:n derivaatat ovat paloittain
jatkuvia. Tässä on käytetty lyhennysmerkintöjä{

a(u, v) =
∫
Ω
∇u · ∇vdx

(f, v) =
∫
Ω
fvdx

(5.3)

Ongelman yksinkertaistamiseksi siirrymme tarkastelemaan tasoa. Ongel-
man minimoivan funktion v ∈ V numeeriseksi ratkaisemiseksi määritellään
ensin V :n äärellisdimensioinen aliavaruus Vh ∈ V . Tämän aliavaruuden mää-
rittelemiseksi ratkaisugeometria Ω on ensin diskretisoitava. Diskretisointi voi-
daan tehdä valitsemalla mikä tahansa mielivaltainen pistejoukko N , jonka
alkiot voidaan yhdistää toisiinsa verkolla siten, että verkon siirtymät eivät
leikkaa (Kuva 5.1). Tällöin alue Ω saadaan diskretisoitua joukoksi kolmioita
Th = K1, ..., KM , joille pätee Ω = K1 ∪K2 ∪ ...∪KM missä M on kolmioiden
lukumäärä [33, Luku 1.4].

Kuva 5.1: Geometrian diskretisointi pisteillä Ni. Pisteiden avulla voidaan
geometria kolmioida siten, että kolmiot Ki eivät leikkaa toisiaan. Kuvan läh-
de: [33]
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Määritellääm uusi parametri: mesh-parametri h, siten että

h = max
K∈Th

diam(K) (5.4)

Tässä yhtälössä diam(K) kuvaa kolmion K pisimmän sivun pituutta.
Kun tätä mesh-parametria verrataan koko geometrian suhteelliseen kokoon,
voidaan arvioida, kuinka hyvä mesh-kanta on ja pitäisikö pisteiden Ki mää-
rää lisätä. Aliavaruus Vh voidaan nyt määritellä joukkona

Vh = {v : v jatkuvaΩ:ssa, v|K lineaarinenK ∈ Th:ssa, v = 0 kunΓ = 0}
(5.5)

Tässä yhtälössä (5.5) notaatio v|k rajaa v:n siten, että aliavaruus Vh si-
sältää kaikki sellaiset K:ssa paloittain lineaariset funktiot, jotka katoavat
Γ:ssa. Funktion v ∈ Vh määritteleviksi parametreiksi voidaan valita funk-
tion v arvot geometrian diskretisointia varten valituissa pisteissä Ni, missä
i = 1, ...,M kuitenkin siten, että v = 0 rajalla Γ. Nyt voidaan määritellä
ratkaisun kantafunktio ϕj ∈ Vh, missä j = 1, ...,M .

ϕj(Ni) = δij =

{
1 kun i = j

0 kun i ̸= j
(5.6)

Kuva 5.2: Ratkaisun kantafunktion ϕi visualisointi. Ongelman ratkaisu on
nyt kantafunktion alkioiden lineaarikombinaatio. Kuvan lähde [33]

Nyt yhtälön (5.6) avulla voidaan päätellä [33, Luku 1.4], että funktiolle
v(x) ∈ Vh voidaan johtaa esitys

v(x) =
M∑
j=1

ηjϕj, ηj = v(Nj), kaikilla x ∈ Ω ∪ Γ (5.7)
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Nyt variaatio-ongelma (5.2) voidaan kirjoittaa muodossa

a(uh, v) = (f, v) (5.8)
Yhtälö (5.8) voidaan kirjoittaa lineaarisena yhtälöryhmänä [33, Luku 1.2]

Aξ = b (5.9)
Yhtälössä (5.9) termit A, ξ ja b on määritelty siten että, A = (ai,j) =

(a(ϕi, ϕj)), ξ = (ξi) = (uh(Ni)) ja b = (f, ϕi). Nyt yhtälön (5.1) ratkaisulle u
voidaan laskea likiarvo uh pisteissä Ni. Ongelman ratkaisu on tällöin muotoa
ξ = A−1 · b.

5.3 Virtauskenttä
Virtauskentät voidaan yleisesti laskea käyttämällä Navier-Stokes -yhtälöä
[30]

ρ

(
∂v⃗

∂t
+ v⃗ · ∇v⃗

)
= −∇p+∇ · T + f (5.10)

Yhtälössä (5.10) T on stressitensori ja f on ulkoinen pakkovoima [30].
Kun laskettava fluidi on homogeenista ja kokoonpuristumatonta, voidaan
jännitystermi ∇·T kirjoittaa muodossa ∇·T = µ∇2v⃗. Tällöin Navier-Stokes
-yhtälö saadaan muotoon [30]

ρ

(
∂v⃗

∂t
+ v⃗ · ∇v⃗

)
= −∇p+ µ∇2v⃗ + f (5.11)

Tämä yhtälö (5.11) voidaan vielä muokata dimensiottomaan muotoon
[30]

(
∂v⃗ ′

∂t
+ v⃗ ′ · ∇v⃗ ′

)
= −∇p ′ +

µ

ρLV
∇2v⃗ ′ + f ′ (5.12)

Tässä yhtälössä (5.12) ∇2v⃗ -termin kerroin kuvaa systeemin turbulentti-
suutta. Kerroin µ/ρLV tunnetaan yleisesti nimellä Reynoldsin luku.
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5.3.1 Navier-Stokes -yhtälö ja FEM
Virtausmekaniikkaa kuvaa yleisesti Navier-Stokesina tunnettu yhtälö (5.10).
Lukuisissa FEM-ohjelmistoissa on valmiiksi sisäänrakennettuna algoritmit
Navier-Stokes -yhtälön ratkaisemiseksi.

Navier-Stokes voidaan kokoonpuristumattomassa tilanteessa käyttäen mer-
kintätapaa (5.3) saattaa muotoon [34, s. 10]

(∂ t v, ϕ) + a(v, ϕ) + n(v, v, ϕ) + b(p, v) = (f, ϕ) (5.13)
Yhtälössä (5.13) on käytetty lyhennysmerkintöjä

a(u, v) = µ(∇u,∇v)

n(u, v, w) = (u · ∇v, w)

b(p, v) = −(p,∇ · v)
(5.14)

Kokoonpuristumattoman Navier-Stokesin variaation johto on käsitelty
teoksessa Finite Element Methods for the Incompressible Navier-Stokes Equa-
tions (R. Rannacher 1999)

Nyt yhtälö (5.13) voidaan diskretisoida Mesh-kannan avulla ja ratkaista
numeerisesti.

5.4 Diffuusio ja konvektio
Aineen siirtoilmiöt voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: diffuusioon ja kon-
vektioon. Diffuusio ilmiönä pohjautuu termodynamiikan nollanteen pääsään-
töön, jonka mukaan kaikki pitoisuuserot (lämpötila, ainemäärä...) pyrkivät
spontaanisti tasoittumaan. Diffuusiota voidaan stabiilissa tilanteessa kuvata
Fickin ensimmäisellä lailla, josta diffuusion aiheuttamaksi ainemmäärävuoksi
saadaan

j⃗diffuusio = −D∇c (5.15)
Diffuusiossa ainevuo j⃗ on siis suoraanverrannollinen pitoisuuden gradient-

tiin ∇c sekä diffuusiokertoimeen D. Konvektio aineensiirtoilmiönä tarkoittaa
mekanismia, jossa ainemäärä siirtyy ulkoisen virtauskentän v⃗ mukana. Näin
tapahtuvaa ainemäärän vuota voidaan kuvata yhtälöllä

j⃗konvektio = cv⃗ (5.16)
Fickin toinen laki saadaan johdettua, kun oletetaan mukaan jatkuvuusyh-

tälö, jonka mukaan pisteessä olevan ainemäärän muutos on pisteeseen tule-
van, siitä lähtevät ja siinä syntyvän ainemäärän summa.
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∂c

∂t
−∇ · j⃗ = 0 (5.17)

Kun nämä yhtälöt (5.15, 5.16 ja 5.17) yhdistetään, saadaan konvektio-
diffuusio -yhtälö

∂c

∂t
= ∇ · j⃗ = ∇ · (−D∇c+ cv⃗) (5.18)

5.4.1 Diffuusio huokoisessa materiaalissa
Jotta konvektio-diffuusio -yhtälöä (5.18) voitaisiin käyttää merkkiaineen i
pitoisuuskentän ci(r⃗) laskemiseen myös kiven sisällä, on määriteltävä efektii-
vinen diffuusiokerroin Deff . Eräs määritelmä tälle on

Deff =
ϵδ

τ
D0 = kD0 (5.19)

Tässä yhtälössä (5.19) termit ϵ, δ ja τ kuvaavat huokoisuutta, rakenne-
tekijää (engl. constrictivity) sekä mutkittelevuutta (engl. tortuosity). Suh-
teellinen diffuusiokerroin k kuvaa vapaan ja huokosdiffuusion suhdetta. Huo-
koisuus määritellään yleisesti materiaalissa olevien huokosten ja materiaalin
koko tilavuuden välisenä suhteena (Kuva 5.3).

ϵ =
Vp

Vm

(5.20)

Muiden termien kohdalla yksinkäsitteisen määritelmän rakentaminen on
mahdotonta. Eräs tapa määritellä mutkittelevuus on käyttää molekyylin kul-
keman fysikaalisen matkan ja näennäisen matkan suhdetta (Kuva 5.3).

τ =
Le

L
(5.21)

Rakennetekijä kuvaa huokosrakennetta tilanteessa, jossa diffuusiopolku
(Kuva 5.3) ei ole tasapaksu. Rakennetekijä kuvaakin lähteestä riippuen joko
reitin leveimmän ja kapeimman osan leveyksien tai reitin keskileveyden ja
kapeimman osan leveyden välistä suhdetta.

δ =
dmin

dmax

tai dmin

dmean

(5.22)
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Kuva 5.3: Huokoisessa materiaalissa diffuusiokerroin D on muutettava efek-
tiiviseksi diffuusiokertoimeksi Deff . Efektiiviseen diffuusiokertoimeen vaikut-
taa kappaleen huokoisuus ϵ sekä huokosten geometriaparametrit δ ja τ . Ku-
vien lähde: [35, 36]

5.4.2 Konvektio-diffuusio -yhtälö ja FEM
Konvektio-diffuusio -yhtälö voidaan muuntaa FEM-laskentaa varten variaa-
tiomuotoon useilla eri tavalla. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat [33, Lu-
ku 9]:

1. Standardi Galerkin

2. Klassinen artificiaali diffuusio

3. Virtaviivadiffuusio

4. Epäjatkuva Galerkin

5. Aika-epäjatkuva virtaviivadiffuusio

Tässä luvussa keskitytään konvektio-diffuusio -yhtälön virtaviivadiffuusio-
muotoiluun. Kun konvektio-diffuusio -yhtälö (5.18) kerrotaan puolittain tes-
tifunktiolla u+δuβ ja integroidaan puolittain, voidaan yhtälö kirjoittaa muo-
dossa [33, Luku 9.7.2]

−Dδ(∇2c, uβ) +D(∇c,∇u) + (cβ + c, u+ δvβ) = (f, u+ δuβ) (5.23)

Tässä yhtälössä (5.23) on käytetty lyhennysmerkintöjä cβ = v⃗ · ∇c ja
uv = v⃗ ·∇u. Termi f kuvaa konsentraatiokentän c lähteitä ja nieluja. Nielut-
tomassa ja lähteettömässä kentässä pätee f = 0. Parametri δ voidaan valita
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vapaasti kuitenkin siten, että δ = 0 kun D/|v⃗| ≥ h, missä h on geometriaa
diskretisoidessa muodostunut mesh-parametri.

Kuva 5.4: Finite Element menetelmällä ratkottu merkkiaineen kulkeutumi-
nen WPDElab 3 -mittauksessa. Merkittävin osa merkkiaineesta kulkee vir-
tauskanavassa veden mukana. WPDElab 3 -mittauksessa suurin osa tulok-
sista tuleekin pääpulssin jälkeisestä ”hännästä.”

5.5 Comsol Multiphysics ja laskenta-algoritmit
Comsol Multiphysicsissä on sisäänrakennettuna lukuisia numeerisia algorit-
meja lineaaristen stationaaristen ja aikariippuvien yhtälöryhmien ratkaise-
mikseksi.

5.5.1 Epälineaarisista ongelmista
Finite Element menetelmä soveltuu sellaisenaan melko huonosti epälineaaris-
ten differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen. Ongelmaksi muodostuu ennen-
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kaikkea differentiaaliyhtälöä vastaavan variaatiointegraalin määrittäminen.
Epälineaarisia yhtälöitä ratkaistaessa ongelma pitääkin usein linearisoida ja
ratkaista iteroidusti esimerkiksi Newtonin menetelmällä [37]

u⃗i+1 = u⃗i −
f⃗

′
(u⃗)

f⃗(u⃗)
(5.24)

Tällöin on valittava hyväksyttävä ratkaisutoleranssi ϵ. Toleranssi käytän-
nössä kuvaa kahden peräkkäisen iteraatiaskeleen tulosten erotuksen itsei-
sarvoa ts. iterointi voidaan lopettaa, kun kaksi peräkkäistä ratkaisua ovat
riittävän lähellä toisiaan

|u⃗i+1 − u⃗i| < ϵ (5.25)

Kuva 5.5: Newtonin menetelmä vuokaaviona. Valitaan alkuarvo u⃗i=0 ja rat-
kaistaan iteraatioaskel i + 1. Jos ratkaisut i ja i + 1 ovat riittävän lähellä
toisiaan, ongelma on ratkaistu. Jos eivät ole, lasketaan seuraava askel [37].

Joissain tilanteissa ongelma on mahdollista pilkkoa useampaan erilliseen
ongelmaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi differentiaaliyhtälöryhmät,
joissa k:nen yhtälön ratkaisu riippuu n:nen yhtälön ratkaisusta, mutta ei
päinvastoin. Eräs esimerkki tällaisesta yhtälöstä on{

x′(t) = x2 + g

y′(t) = x+ y2
(5.26)

Yhtälöparista (5.26) voidaan ratkaista x(t) ilman y(t):n ratkaisua, mutta
y(t):n ratkaisuun vaditaan x(t):n ratkaisu. Tällaiset ongelmat voidaan rat-
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kaista segregoidulla Newton-mentelmällä. Tällöin ratkaistaan ensin xi+1(t)
ja käytetään tätä ratkaistaessa yi+1(t):tä

Kuva 5.6: Segregoidun Newtonin menetelmän vuokaavio. Etuna tällä me-
netelmällä verrattuna tavalliseen Newton-menetelmään on pienempi tarve
tietokoneen työmuistille [37].

5.5.2 Matriisien kääntäminen
GMRES (Generalized Minimal RESidual method) -algoritmi on eräs itera-
tiivinen algoritmi lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisun likiarvon löytämisek-
si. Lineaariset yhtälöryhmät on helpoin ratkaista suorilla menetelmillä, ku-
ten laskemalla kerroinmatriisin käänteismatriisin Gaussin eliminointimene-
telmällä. Tämä muuttuu laskennallisesti hyvin raskaaksi, kun kerroinmatrii-
sin koko kasvaa, sillä kyseessä on O(n3)-raskas ongelma. GMRES-algoritmi
on eräs GCR-algoritmin (Generalized Conjugate residual Method) variaatio
[38, 39].

GCR-algoritmi Olkoon ratkaistava yhtälö Ax⃗ = b⃗, missä A ∈ Rn×n

ja x⃗, b⃗ ∈ Rn. Määritellään kaksi apuvektoria: x⃗ k+1 = x⃗k + αkp⃗k ja r⃗ =
b⃗ k −Ax⃗ k. Kun valitaan alkuarvovektori x⃗ 0 ja r⃗ 0 = p⃗ 0, saadaan alkuarvoiksi
apuvektoreille r⃗ 0 = p⃗ 0 = b⃗−Ax⃗ 0. Liitetään nämä alkuarvot GCR-algoritmiin
ja saadaan k:nnelle askeleelle [38, 39]:

1. αk =
(p⃗ k)

T r⃗ k

(p⃗ k)TAp⃗ k

2. x⃗ k+1 = x⃗k + αkp⃗k
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3. r⃗ k+1 = r⃗k − αkAp⃗k

4. βk =
(Ap⃗ k)

T r⃗ k+1

(Ap⃗ k)T p⃗ k

5. p⃗ k+1 = r⃗ k+1 − βkp⃗ k

Laskenta voidaan lopettaa, kun on löydetty kaksi riittävän lähellä toisiaan
olevaa ratkaisua x⃗k ja x⃗k−1.

Arnoldin iteraatio Ennen GMRES-algoritmin käsittelyä on syytä tutus-
tua Arnoldi-iteraatioon. Tässä algoritmissa on tarkoituksena laskea matriisin
lineaarisen yhtälön Ax⃗ = b⃗:n kerroinmatriisi A ∈ Rn×n k:s Arnoldi-vektori
v⃗k.

Valitaan alkuarvo x⃗0, josta seuraa r⃗0 = b⃗−Ax⃗0. Tällöin voidaan määritellä
β = ||r0|| ja v⃗1 = r⃗0/β Kun indeksi k = 2, 3, ..., voidaan iteratiivisesti laskea
k:s Arnoldi-vektori v⃗k [38, 39].

1. hi,j = (Avj, vi), i = 1, 2, ..., j

2. v̂j+1 = Av⃗j −
∑j

i=1 hi,j v⃗i

3. hj+1,j = ||v̂j+1||

4. v⃗j+1 =
v̂j+1

hj+1,j

Nyt voidaan koota matriisi Hk = (hi,j) ja ortonormaali kanta Vk =
[v⃗1, v⃗2, ..., v⃗k].

GMRES-algoritmi GMRES-algoritmissa käytetään hyväksi Arnoldin ite-
raation tuloksia. Otetaan Arnoldin iteraatiolla lasketut matriisi Hk ja Arnol-
din vektoreista muodostettu kanta Vk. Etsitään sellainen y⃗k, joka minimoi
funktion f(y⃗k) = ||βe⃗1 −Hky⃗k||, missä e⃗1 = [1 0 0...0] Nyt voidaan laskea k:s
iteraatio x⃗k = x0 + Vky⃗k yhtälön Ax⃗ = b⃗ likiarvoratkaisulle x⃗ [38, 39].

5.5.3 Aikariippuvuudesta
Comsol Multiphysicsissä on mahdollista käyttää aikariippuvissa ongelmissa
kanta erilaista aika-askeleen dynamisointimenetelmää: Generalized-alpha ja
Backward Differentation formula -algoritmeja. Tätä työtä varten valittiin
Generalized-alpha-algoritmi [40, 41].

Olkoon lineaarinen matriisiyhtälö
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MẌ + CẊ +KX = F⃗ (t) (5.27)
Tässä yhtälössä (5.27) M , C ja K ovat massa-, vaimennus- ja jäyhyys-

matriisit ja F⃗ (t) systeemiin vaikuttava voima. Matriisi X(t) kuvaa systeemin
tilaa hetkellä t ∈ [0, tn]. Olkoon systeemin alkutila

X(0) = D0

Ẋ(0) = V0

Ẍ(0) = A0 = M−1(F (0)− CV0 −KD0)

(5.28)

Ainoastaan harvoille differentiaaliyhtälöille on olemassa analyyttiset rat-
kaisut. Diskretisoimalla aika-askeleen voimme ratkaista systeemin aikakehi-
tyksen. Mikäli systeemin aikakehityksen tarkasteluaika on pitkä ja on oletet-
tavissa, että systeemin kehitys ei ole ajan suhteen lineaarista, voidaan aika-
kehitys diskretisoida dynaamisesti Genenralized-alpha-algoritmilla [40, 41].

Generalized-alpha -algoritmi Olkoon yhtälön (5.27) ratkaisun saama
arvo alkuarvoilla (5.28) ajanhetkellä t = tn X(tn) = Dn ja ratkaisun de-
rivaattojen arvot Ẋ(tn) = Vn ja Ẍ(tn) = An. Olkoon kiihtyvyystermi Ẍ
ajanhetkellä tn+1 Ẍ(tn+1) = An+1. Generalized-alpha -aloritmi määritellään
[40, 41]


Dn+1 = Dn +∆Vn +∆t2

((
1

2
− β

)
An + βAn+1

)
Vn+1 = Vn +∆t((1− γ)An + γAn+1)

MAn+1−αm + CVn+1−αf
+KDn+1−αf

= F (tn+1−αf
)

(5.29)

Yhtälössä (5.29) käytetyt lyhennysmerkinnät ovat
Dn+1−αf

= (1− αf )Dn+1 + αfDn

Vn+1−αf
= (1− αf )Vn+1 + αfVn

An+1−αm = (1− αm)An+1 + αmAn

tn+1−αf
= (1− αf )tn+1 + αf tn

(5.30)

Ongelmaksi algoritmissa muodostuu yhtälöiden (5.29) ja (5.30) vapaiden
parametrien β, γ, αf ja αm määrittäminen. Valitsemalla parametrit β ja
γ sopivasti ja kiinnittämällä αm = 0 saadaan aikaiseksi HHT-α -menetelmä
[42]. Jos valitaan αf = 0 ja valitaan β ja γ sopivasti, saadaan aikaiseksi WBZ-
α -menetelmä [43]. Valittaessa αf = αm = 0 Generalized-alpha -menetelmä
yksinkertaistuu Newmark-algoritmiksi [44].
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Generalized-alpha -menetelmässä parametrit valitaan β, γ, αf ja αm siten,
että [40, 41] 

β =
1

4
(1− αm + αf )

2

γ =
1

2
− αm + αf

αm =
2ρ∞ − 1

ρ∞ + 1

αf =
ρ∞

ρ∞ + 1

(5.31)

Yhtälöryhmässä (5.31) termi ρ∞ kuvaa korkeataajuuksisten muutosten
vaimennusta. Vaatimuksena parametrin arvolle on ρ∞ ∈ [0, 1] [40, 41].

5.6 Rajakerrosten mallintaminen
WPDElab 3 -mittausjärjestelyn mallintamisessa haasteena oli erityisesti vesi-
kivi -rajapinnan käsittely. Kairaustekniikasta johtuen kiven pinta oli epäta-
sainen sekä oli syytä olettaa, että kiven pintarakenne oli rikkoutunut. Epäta-
saisuuden vaikutusta virtauskenttään tutkittiin yksinkertaisella Monte-Carlo
-simulaatiolla. Pintarakenteen rikkonaisuuden vaikutusta diffuusio-ominai-
suuteen mallinnettiin kerrosrakenteilla.

5.6.1 Diffuusio rikkonaisen kiven pinnalla

Kuva 5.7: SEM-kuva poran
synnyttämistä halkeamiasta.
Kuvan lähde: [48].

Kairasydännäytettä porattaessa irti kallio-
perästä näytteen pintaan saattaa syntyä
halkeamia. Osa halkemista syntyy pelkäs-
tään poranterän rikkomana, osan syntymi-
nen johtuu kairasydämen jännityksen pur-
kautumisesta [45, 46, 47]. Tämän lisäk-
si pelkkä poran pyörimisliike synnyttää ki-
veen ylimääräisen jännityksen, joka kohdis-
tuu erityisesti kiven pintakerroksiin [46].

Kiven efektiiviseen diffuusioon vaikut-
taa ennenkaikkea halkeamien ja huokosien
määrä sekä koko ja muoto (5.19). Porates-
sa syntyneet halkeamat saattavat ulottua jo-
pa satojen mikrometrien syvyyteen (Kuva 5.7). Mikrohalkeamien vaikutus-
ta diffuusio-ominaisuuksiin voidaan mallintaa esimerkiksi kerrosrakenteilla.
Kerrosrakenteissa kiven pintaan lisätään ohuita kerroksia, joissa diffuusioker-
toimet ovat tässä tapauksessa suurempia kuin varsinaisessa ehyessä kivessä.
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5.6.2 Virtauskenttä karhealla pinnalla
Navier-Stokes -yhtälöä ratkaistaessa reunaehdot on asetettava siten, että rat-
kaisuna oleva virtauskenttä on jatkuva. Virtaavan fluidin ja paikallaan pysy-
vän kiinteän aineen tapauksessa rajapinnalle ∂Ω on siis asetettava reunaeh-
doksi v⃗(r⃗) = 0⃗ kun r⃗ ∈ ∂Ω. Ongelmalliseksi virtauskentän laskemisessa muo-
dostuu kiven pinnan karheus. Kivi oli porattu poralla, jonka tarkkuus oli 0,3
mm. Kun virtauskanavan oli tarkoitus olla noin 1 mm levyinen, synnyttää
tämä merkittäviä ongelmia virtauskentän laskemisessa.

Virtauskentän keskimääräistä käyttäytymistä karkean pinnan lähistöllä
voidaan mallintaa Monte-Carlo -menetelmällä. Matlabin rand-funktiota apu-
na käyttäen luotiin yhteensä 50 satunnaista geometriaa Comsol Multiphysics
-ohjelmistolle. Navier-Stokes -yhtälö ratkottiin erikseen jokaiselle geometrial-
le. Kuvassa (5.8) on eräs laskennassa käytetyistä geometrioista.

Kuva 5.8: Eräs geometrioista virtauskentän laskemiseksi. Alaosan karhea pin-
ta tuotettiin Matlabin satunnaislukugeneraattorilla. Pinnan karhean alueen
paksuus oli 200 µm ja vapaan alueen paksuus 1000 µm. Vesi virtasi vaaka-
suorassa vasemmalta oikealla. Molemmilla reunoilla virtauskenttä asetettiin
nollaksi.

Laskennassa käytettiin kuvan (5.8) kaltaisia geometrioita. Geometrioissa
rosoisen alueen paksuutena käyettiin 200 µm ja vapaan alueen paksuute-
na 1000 µm. Systeemiin asetettiin laminaarinen sisäänvirtaus geometrioiden
(Kuva 5.8) vasemmanpuoleiselle tasaiselle sivulle sekä ulosvirtaus vastaavas-
ti oikeanpuoleisille sivuille. Virtauskenttä määriteltiin nollaksi sekä rosoisella
pinnalla alareunassa että tasaisella pinnalla yläreunassa.
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Kuva 5.9: Virtauskenttä eräässä geometriassa. Huomataan, että virtausno-
peus jakautuu epäsymmetrisesti ja karhealla alueella virtaus lähestyy nolla
huomattavasti nopeammin kuin tasaisella sivulla.

Navier-Stokes -yhtälö laskettiin yhteensä 50:ssä satunnaislukugeneraat-
torin avulla luodussa geometrissa, joissa rosoinen pinta oli satunnainen. Vir-
tauskentistä huomattiin, että kenttä lähestyy nollaa karhean pinnan lähis-
töllä eri tavalla kuin tasaisella pinnalla ts. karhean pinnan lähistöön syntyy
alue, jossa vesi ei juurikaan virtaa (Kuva 5.9).

Jokaisesta 50:stä geometriasta laskettiin keskimääräinen nopeus yhteensä
120 vaakasuuntaisella janalla, joiden väliset etäisyydet olivat 10 µm. Keskiar-
voistamalla saadut tulokset ja laskemalla tulosten hajonta saatiin laskettua
virtausnopeuden profiili y-suuntaisella leikkauksella (Kuva 5.10).

Kuva 5.10: Virtauskentän keskimääräinen nopeusprofiili. Kuvasta huoma-
taan, että virtauskentän profiili ei ole symmetrinen, vaan rosoisen reunan lä-
heisyydessä (välillä -200-0 µm) virtauskenttä heikkenee eksponentiaalisesti.
Virtauskanavassa ja tasaisen reunan läheisyydessä (välillä 0-1000 µm) vir-
tauskenttä käyttäytyy parabelisesti kuten tavallinen putkivirtaus.

Tulosten perusteella virtauskenttä ei ole symmetrinen. Kentän nopeus-
profiili (Kuva 5.10) heikkenee eksponentiaalisesti rosoisen pinnan läheisyy-
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dessä. Virtauskanavan keskellä sekä tasaisen pinnan läheisyydessä kentän
nopeusprofiili käyttäytyy parabelisesti kuten tavallisessa putkivirtauksessa.

Eräs lähestymistapa siirtoilmiöiden mallintamiseksi tällaisissa tilantessa
on luoda laskentamalliin ohut kerros paikoillaan olevaa vettä karhean pinnan
läheisyyteen. Käytännön tasolla tämä voidaan tehdä luomalla laskentageo-
metriaan ohut rakenne, asettamalla virtauskentän tässä rakenteessa nollaksi
sekä merkkiaineen diffuusiokertoimen samaksi kuin, mitä se olisi vedessä.
Ongelmana tässä tavassa on se, tapa luo geometriaan rakenteita, joiden suh-
teellinen koko verrattuna geometrian muihin rakenteisiin on merkittävästi
pienempi. Tällöin tähän rakenteeseen on tehtävä muita rakenteita huomat-
tavasti hienompi Mesh-verkko. Toisena vaihtoehtona on asettaa merkkiai-
neen konsentraatiolle erilainen reunaehto rajapinnalla, joka ottaa huomioon
ohuen rakenteen ilman laskenta-ajan merkittävää kasvua.



Luku 6

COMSOL-laskentamallien
dokumentaatiot

COMSOL Multiphysics 5.1 on eräs lukuisista ohjelmoistoista, joilla voidaan
laskea osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeerisia ratkaisuja Finite Element
menetelmällä [49]. Numeeriseen ratkaisuun tarvitaan varsinaisen yhtälön li-
säksi laskentageometria sekä ratkaisun reunaehdot. Tässä luvussa tarkastel-
laan WPDElab 3 -mittausjärjestelyn mallintamista Navier-Stokes (5.10) ja
konvektio-diffuusio -yhtälöiden (5.18) avulla.

COMSOL-laskentamallin rakentamisen työvaiheet ovat:

1. Ratkaisugeometrian luominen. COMSOL Multiphysicsillä voidaan rat-
koa yhtälöitä nolla-kolme-ulotteisissa ja yksi- tai kaksiulotteisissa sy-
linterisymmetrisissä geometrioissa [49, Luku 7].
Geometria voidaan piirtää joko COMSOL Multiphysicsin omalla CAD-
piirto-ohjelmistolla tai tuoda muista CAD-ohjelmistoista kuten Au-
toCAD:sta.

2. Ratkaistavien yhtälöiden ja ratkaisun reunaehtojen valinta. COMSOL
Multiphysicsissä on valmiiksi ohjelmoituna tärkeimmät fysiikkaan liit-
tyvät osittaisdifferentiaaliyhtälötä. Näiden yhtälöiden ratkaisuja var-
ten ohjelmistossa on valmiina teknillisissä sovellutuksissa yleisimmät
reunaehdot.
COMSOLissa on myös mahdollista kirjoittaa yhtälöt tai reunaehdot
itse. Lisäksi on mahdollista rakentaa malleja, joissa ratkotaan differen-
tiaaliyhtälöryhmiä [49, Luku 1].

3. Materiaaliparametrien valinta. Materiaaliparametrit, kuten nesteen ti-
heys tai viskositeetti, voitaan joko tuoda COMSOLin materiaalikirjas-

38
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tosta tai vaihtoehtoisesti materiaaliparametrit voi määrittää itse [49,
Luku 9].

4. Mesh-kannan rakentaminen. COMSOL Multiphysicsillä on mahdollista
muodostaa laskentageometrian Mesh-verkko (Kuva: 5.1) käyttämällä
muutamia erilaisia monikulmioita [49, Luku 8].

5. Ratkaisutyypin valinta. COMSOL Multiphysicsillä voi ratkoa differen-
tiaaliyhtälöitä joko stationaarisissa tai aikariippuvissa tapauksissa. Li-
säksi ohjelmistolla voi laskea yhtälöiden ominaisarvot tai -taajuudet
[49, Luku 19].

Tässä työssä tarkastellaan Laminar Flow [49, Luku 13] ja Transport of Di-
luted Species -ympäristöjen [49, Luku 12] käyttöä Navier-Stokes ja konvektio-
diffuusio -yhtälöiden ratkaisemisessa 2D-sylinterisymmetrisissä ja kolmiulot-
teisissa tilanteissa.

6.1 Laminar Flow -ympäristön käyttö
Laminar Flow -ympäristöä voi käyttää Navier-Stokes -yhtälön ratkaisemi-
seen laminaarisissa tapauksissa [49, Luku 13.2.1]. Ympäristössä ratkotaan
stationaarista yhtälöä{

ρ(u⃗ · ∇)u⃗ = ∇ · [−p⃗l + µ(∇u⃗+ (∇u⃗)T ] + F⃗

ρ∇ · u⃗ = 0
(6.1)

Yhtälössä (6.1) termi u⃗ kuvaa fluidin virtauskenttää sekä p fluidin pai-
netta. Yhtälöä johdettaessa on oletettu laminaarinen kokoonpuristumaton
virtaus. Tässä yhtälössä ρ kuvaa fluidin tiheyttä ja µ viskositeettia. Para-
metrien arvot voidaan tuoda COMSOLin materiaalikirjastosta tai määritellä
itse.

6.1.1 Reunaehdot
Navier-Stokes -yhtälöä (6.1) ratkaistaessa on määriteltävä reunaehdot. Tässä
työssä käytettiin COMSOLista löytyviä valmiita reunaehtoja Inlet, Outlet ja
Wall [49, Luku 13].

Mallissa käytetyt reunaehdot:

• Inlet-reunaehdossa tarkentavina määreinä käytettiin Laminar inflow
-ehdon Flow rate -tarkennusta. Tällöin reunaehdolla on mahdollista
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luoda sisääntuloon laminaarinen virtauskenttä, jonka voimakkuuden
määrää sisään virtaavan fluidin virtaama [49, Luku 13.2.7].

• Outlet-reunaehdossa tarkentavana määreenä oli Pressure-ehto ja lisä-
määreenä Suppress backflow. Tällä reunaehdolla voitiin pakottaa ulos-
tulovirtaus laminaariseksi siten, että ulostulosta ei ole mahdollista vir-
rata fluidia sisään [49, Luku 13.2.8].

• Wall-reunaehdossa määreenä käytettiin No slip -ehtoa. Tällä reunaeh-
dolla saatiin luotua seinärakenteita, siten että virtauskenttä pakotettiin
kuolemaan rajapinnalla [49, Luku 13.2.6].

Taulukko 6.1: Navier-Stokes -yhtälöä ratkaistaessa käytetyt reunaehdot [49,
Luvut 13.2.6-8]. Reunaehtojen vapaat parametrit ovat taulukoituna (Tauluk-
ko 6.2)

Reunaehto Yhtälö
Inlet Lentr∇t · [−p⃗l + µ(∇tu⃗+ (∇tu⃗)

T ] = −pentrn⃗

Outlet [−p⃗l + µ(∇u⃗+ (∇u⃗)T ] · n⃗ = −p̂0 · n⃗
Wall u⃗ = 0⃗

Taulukko 6.2: Taulukon 6.1 vapaat parametrit ja käytetyt arvot [49, Luvut
13.2.6-8]. Virtauskenttään vaikuttaa vapaiden parametrien lisäksi systeemin
geometria.

Reunaehto Parametri Arvo
Inlet Lentr 1 m

V0 20 µl/min
Outlet p0 0 Pa
Wall - -
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6.2 Transport of Diluted Species -ympäristön
käyttö

Transport of Diluted Species -ympäristöä [49, Luku 12] käytettiin konvektio-
diffuusio-yhtälön ratkaisemiseksi. Transport of Diluted Speciesillä voi ratkoa
yhtälöä 

∂ci
∂t

+∇(−Di∇ci) + u⃗ · ∇ci = Ri

N⃗i = −Di∇ci + u⃗ci

(6.2)

Tässä työssä yhtälölle käytettiin lisämääreenä Convection-ehtoa [49, Lu-
ku 12.2.2]. Tämän ehdon avulla voitiin konvektiivinen aineensiirto toteuttaa
siten, että virtauskenttänä voitiin käyttää Laminar Flow -ympäristön avulla
lasketun yhtälön (6.1) ratkaisua.

Mallinnettavien systeemien geometrioissa oli alueita, joissa aineensiir-
to tapahtuu konvektion ja diffuusion yhteisvaikutuksella sekä alueita, jois-
sa oli pelkkää diffuusiota. Tämä ratkaistiin käyttämällä kahta rinnakkaista
Transport Properties -nodea. Toinen node asetettiin kuvaamaan konvektio-
diffuusio-yhtälöä siten, että virtauskenttänä käytettiin Laminar Flow -ym-
päristöllä laskettua Navier-Stokesin (6.1) ratkaisua. Toista nodea käytettiin
ratkomaan pelkkää diffuusiota asettamalla virtauskenttä u⃗ = 0⃗.

6.2.1 Reunaehdot
Konvektio-diffuusio-yhtälön ratkaisun reunaehtoina käytettiin COMSOL Mul-
tiphysicsiin valmiiksi ohjelmoituja reunaehtoja No Flux, Inflow, Outflow,
Thin Diffusion Barrier ja Thin Impermeable Barrier [49, Luku 12].

Mallissa käytetyt reunaehdot:

• No Flux -reunaehdolla pakotettiin aineen pitoisuusvuo N⃗ kuolemaan
mallin ulkoreunoilla [49, Luku 12.2.5].

• Inflow-ehdossa käytettiin lisäehtona Consentration constraint -ehtoa.
Tällä ehdolla voitiin sisäänmenokanavassa oleva merkkiainekonsentraa-
tio asettaa ajan funktiona [49, Luku 12.2.6].

• Outflow-ehdolla toteutettiin merkkiaineen virtaaminen ulos mallista
[49, Luku 12.2.7].
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• Thin Diffusion Barrier -reunaehtolla voitiin mallintaa diffuusiota ohui-
den geometristen rakenteiden läpi [49, Luku 12]. Käyttämällä tätä reu-
naehtoa voitiin rakentaa kalvomaisia rakenteita ilman, että laskenta-
aika merkittävästi kasvoi.

• Thin Impermeable Barrier -reunaehdolla voitiin rakentaa mallin sisäl-
le rajapintoja, joiden yli merkkiaineen pitoisuusvuo N⃗i voitiin asettaa
nollaksi [49, Luku 12].

Taulukko 6.3: Konvektio-diffuusio-yhtälön ratkaisun reunaehdot [49, Luku
12]. Reunaehtojen vapaat parametrit ovat taulukoitu (Taulukko 6.4).

Reunaehto Yhtälö
Inflow ci = c0,i

Outflow −n⃗ ·Di∇ci = 0

No Flux −n⃗ · N⃗i = 0

Thin Diffusion Barrier −n⃗ ·Ds,i∇ci,u =
Ds,i

ds
(ci,u − ci,d)

−n⃗ ·Ds,i∇ci,u =
Ds,i

ds
(ci,d − ci,u)

Thin Impermeable Barrier −n⃗ · N⃗i,u = 0

−n⃗ · N⃗i,d = 0

Taulukko 6.4: Taulukon 6.3 vapaiden parametrien arvot. Diffuusiokertoimia
Ds,i ja ohuiden kerroksien paksuuksia ds voitiin käyttää sovitusparametreina

Reunaehto Parametri Arvo
Inflow c0,i (t < 1500[s])
Outflow − −
No Flux − −
Thin Diffusion Barrier Ds,i sovitusarvo

ds sovitusarvo
Thin Impermeable Barrier − −
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6.2.2 Diffuusiokertoimien asettaminen
Laskentamalli sisälsi kaikenkaikkiaan neljä toisistaan riippumatonta erilais-
ta diffuusiotilannetta: diffuusio vedessä, diffuusio virtaus-kivi -rajapinnalla,
diffuusio kivi-vesi -rajapinnalla sekä diffuusio kiven sisällä.

Virtaus-kivi -rajapinnalla mallinnettiin kiven epätasaisesta pinnasta ai-
heutuvaa virtauskentän eksponentiaalista kuolemista (Kuva 5.10). Rajapin-
ta toteutettiin Thin Diffusion Barrier-reunaehdolla. Tällä ehdolla voitiin
mallintaa ohut kerros paikoillaan olevaa vettä, jossa ainesiirto tapahtuu dif-
fuusiolla.

Paikallaan oleva vesi - kivi -rajapinnalla mallinnettiin kairauksessa synty-
neitä pintavaurioita (Kuva 5.7). Rajapinnalle voitiin asettaa joko Thin Dif-
fusion Barrier -reunaehto kuvaamaan ohutta pintavauriota, tai luoda geo-
metrian avulla syvemmälle ulottuva vaurio ja määritellä tälle alueelle oma
diffuusiokerroin.

Merkkiaineen diffuusiokertoimena vedessä käytettiin arvoa Dw = 2,02 ·
10−9 m2/s [50]. Merkkiaineen diffuusiokerroin Di sekä kivessä että syvälle
ulottuvassa louhintavauriossa määriteltiin käytännön syistä siten, että Di =
ki,Ω′ · Dw, missä ki,Ω′ < 1. Suhteellinen diffuusiokerroin ki,Ω′ voitiin asettaa
toisistaan riippumatta kaikille alueille Ω′.

6.3 2D sylinterisymmetriset mallit
Työssä tutkittiin kahta erilaista 2D-sylinterisymmetristä mallia: sileä ja kar-
heapintainen kivi. Diffuusion kannalta tämä epätasaisuus voidaan mallintaa
kiven pinnassa olevana ohuena kerroksena, jossa diffuusiokerroin on merkit-
tävästi muuta kiveä suurempi.

Kaksiulotteinen sylinterisymmetrinen kivi virtauskenttineen mallinnet-
tiin 800 mm × 22 mm suorakulmiona, jonka toisella laidalla oli 1 mm le-
veä kerros. Suorakulmio piirrettiin COMSOLin Rectangle-työkalulla, johon
virtauskanava tehtiin Layers-lisävalinnalla. Sylinterisymmetrisessä geomet-
riassa oletettiin kaikkien muuttujien kulmaderivaattojen katoavan ts. ∂v⃗/∂θ
= ∂c/∂θ = 0.

Kaksiulotteisessa geometriassa virtauskentän ja merkkiaineen sisääntulo-
kanavaksi valittiin alareuna (Kuva 6.1). Reunaehdoiksi alareunaan asetettiin
taulukoiden (6.4) ja (6.2) mukaisilla parametrien arvoilla virtauskentälle In-
let- ja merkkiaineelle Inflow-reunaehdot (Taulukot 6.1 ja 6.3).

Geometrian yläreunan (Kuva 6.1) ulostulokanavaan asetettiin reunaeh-
doiksi virtauskentälle Outlet- ja Outflow-reunaehdot (Taulukot 6.1 ja 6.3).
Vapaiden parametrien arvoina käytettiin taulukoiden (6.4) ja (6.2) mukaisia
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arvoja.
Sekä kiven pintaan että virtauskanavan ulkoreunaan asetettiin virtaus-

kentälle Wall-reunaehto (Taulukko 6.1). Konvektio-diffuusio-yhtälölle reu-
naehdoksi koko geometrian ulkoreunoille No flux -reunaehto (Taulukko: 6.3).

Kuva 6.1: Kaksiulotteinen sylinterisymmetrinen geometria. Virtausta varten
sisääntuloon asetettiin Inlet-ehto ja pulssia varten Inflow-ehto. Ulostuloon
asetettiin Outlet ja Outflow-ehdot. Ehtojen parametrit asetettiin taulukoiden
(6.4) ja (6.2) mukaisesti.

2D-malli sileäpintaisella kivellä Merkkiaineen diffuusiokerroin vedessä
asetettiin kirjallisuusarvoin mukaisesti Dw = 2,02 · 10−9 m2/s [50]. Diffuusio-
kertoimelle kiven sisällä asetettiin arvo Di,kivi = ki,kivi · Dw, missä ki,kivi on
merkkiaineen suhteellinen diffuusiokerroin. Ainoana rajoitteena suhteelliselle
diffuusiokertoimelle on ki,kivi < 1.

2D-malli karheapintaisella kivellä Kaksiulotteiseen malliin lisättiin epä-
tasaisuus käyttämällä Thin Diffusion Barrier -ehtoa (Taulukko 6.3) virtaus-
kanavan ja kiven välissä (Kuva 6.1). Epätasaisen kerroksen paksuutta voitiin
säätää ds-parametrilla. Merkkiaineen diffuusioikertoimena karhealla alueella
Di,pinta käytettiin diffuusiokerrointa vedessä Di,pinta = Dw.

Epätasaisen kerroksen paksuudeksi valittiin 5 · 10−4 m. Merkkiaineen
diffuusiokertoimeksi vedessä Dw valittiin kirjallisuusarvo Dw = 2,02 · 10−9

m2/s [50]. Muutoin mallissa käytettiin samoja reunaehtoja kuin sileän kiven
tapauksessa.
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6.4 Kivisylinterin kolmiulotteinen malli
Kivisylinterin kolmiulotteisen mallin tarkoituksena oli mallintaa kivisylinte-
rin (Kuva 4.2) toiminta siten, että malli vastaisi mahdollisimman hyvin jär-
jestelyn geometriaa. Kivisylinteriä mallintaessa geometriana käytettiin lait-
teelle piirrettyä kolmiulottesta CAD-mallia (Kuvat 4.3 ja 4.4).

Malli rakennettiin samoilla reunaehdoilla kuin kaksiulotteinen sileäkivi-
nen malli (Luku 6.3.) kuitenkin sillä erotuksella, että kairasydännäytteen
ja virtauskentänohjamien (kuva 4.3) väliselle pinnalle asetettiin Transport of
Diluted Species -ympäristön ehto Thin Impermeable Barrier -reunaehto (Tau-
lukko 6.3). Tällä reunaehdolla voitiin estää merkkiaineen diffuusio kiven ja
virtauskentänohjaimessa olevan veden välillä.

6.5 Virtauksen kanavoitumien lukumäärä
Geometrinen malli kanavoidun virtauksen laskemiseen rakennettiin COM-
SOL Multiphysicsin 3D-geometriaympäristössä. Laskentageometriat raken-
nettiin Work Plane -projektioilla, joita voitiin venyttää kolmiulotteiseksi Ext-
rude-työkalulla [49, Luku 7.5]. Geometrioihin voitiin tällöin rakentaa haluttu
määrä virtauskanavia (Kuva 6.2).

Virtauskentän kanavoituminen rakennettiin määräämällä Laminar Flow
-ympäristön ratkaisualueeksi kuvan (6.2) siniset alueet. Virtaus kanavien reu-
noilla määriteltiin nollaksi käyttämällä Wall-reunaehtoa (Taulukko 6.1). Ai-
neensiirrolle määriteltiin ulkoreunoille reunaehdoksi No flux -reunaehto (Tau-
lukko: 6.3)

Pulssi ja virtauskenttä määriteltiin kuten 2D-sylinterisymmetrisessä mal-
lissa. Sisääntuloon asetettiin reunaehdoiksi Inlet ja Inflow -reunaehdot (Tau-
lukot 6.3 ja 6.1). Vastaavasti ulostuloon asetettiin Outlet ja Outflow -reunaehdot
(Taulukot 6.3 ja 6.1). Vapaasti säädettävät parametrit asetettiin taulukoiden
(6.4) ja (6.2) mukaisesti.

Merkkiaineen i diffuusiokertoimeksi vedessä asetettiin Di = Dw = 2,02 ·
10−9 m2/s [50]. Vesifaasi sijaitsi punaisella sekä sinisellä alueella (Kuva 6.2).
Diffuusiokertoimeksi kivessä (harmaa alue) asetettiin Di,kivi = ki,kivi · Dw,
missä suhteelliselta diffuusiokertoimelta kivessä vaadittiin ki,kivi < 1.
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Kuva 6.2: Geometrian 2D-projektio kanavoituneen virtauksen laskemiseen:
A yksi kanavoituminen, B kaksi kanavoitumista sekä C kolme kanavoitumis-
ta. Virtauskanava: sininen alue, paikallaan oleva vesi: punainen alue, kivi:
harmaa alue. Virtauskanavat sijoitettiin kuvan tavalla symmetrisesti.

Taulukko 6.5: Virtauskentän kanavoitumien lukumäärän laskemiseen käyte-
tyt sovitusparametrit.

Parametri Selite Arvo
Dw Diffuusiokerroin vedessä 2,03 m/s2
Di,kivi Diffuusiokerroin kivessä ki,kivi · Dw

m Virtauskanavien lukumäärä Vapaa parametri
α Virtauskanavan avauskulma Vapaa parametri

Taulukon (6.5) termi ki kuvaa kiven huokoisuudesta ja huokoisuuden geo-
metrisista rakenteista johtuvaa efektiivistä diffuusiota yhtälössä (5.19). Ter-
mi ki voidaankin kirjoittaa muodossa ki = ϵδ/τ .

6.6 Kaksi virtauskanavaa
Kahden virtauskanavan tapauksessa tutkittiin tarkemmin kolmea erilaista
tapausta:

1. Karheapintainen kivi. Malli rakennettiin lisäämällä Thin Diffusion Bar-
rier -reunaehto (Taulukko 6.3) kiven ja virtaavan veden väliin.

2. Sileäpintainen kivi louhintavauriolla. Louhintavaurio luotiin lisäämällä
geometriaan kiven pintaan ohut kerros, jolle diffuusiokerroin määritel-
tiin suuremmaksi kuin ehyelle kivelle.

3. Karheapintainen kivi louhitavauriolla. Pinnan karheus toteutettiin Thin
Diffusion Barrier -reunaehdolla.
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Virtauskentän mallintaminen toteutettiin samalla tavoin kuin luvussa
(6.5). Virtauskenttä kiinnitettiin nollaksi virtauskanavan reunoilla käyttä-
mällä Wall-reunaehtoa sekä sisään- ja ulostulot toteutettiin Inflow ja Outflow
-reunaehdoilla (Taulukko 6.1). Myös merkkiaineen kuljetus ratkottiin samoil-
la reunaehtoilla kuin luvussa (6.5). Merkkiaineen kulkeutuminen ulos mallis-
ta estettiin No Flux -reunaehdolla. Merkkiaineen virtaus sisään ja ulos mal-
linnettiin Outlet ja Inlet -reunaehdoilla. Pinnan karheutta ja pinnan lähei-
syydessä olevaa huokosrakenteen rikkonaisuutta mallinnettiin Thin Diffusion
Barrier -reunaehdolla (Taulukko 6.3).

6.6.1 Karheapintainen kivi
Karheapintainen kivi mallinnettiin lisäämällä Thin Diffusion Barrier -reuna-
ehto kiven ja virtaavan veden väliselle rajapinnalle (Rajapinta 2, Kuva 6.3)
kahden virtauskanavan tilanteessa. Tämä lisäsi malliin kaksi uutta paramet-
ria: karhean pinnan paksuuden ds,i ja diffuusiokertoimen karhealla pinnal-
la Di,pinta. Diffuusiokerroin Di,pinta kiinnitettiin diffuusiokertoimeksi vedessä
Di,pinta = Dw.

Kuva 6.3: Laskentageometrian projektio karheapintaisen kiven tapauksessa.
Virtauskanavien avauskulma: α, Kivi: harmaa alue, Virtauskanava: sininen
alue, Paikallaan oleva vesi: punainen alue, Rajapinta 1: paikallaan oleva vesi
- kivi -rajapinta, Rajapinta 2: virtaava vesi -kivi -rajapinta.
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Taulukko 6.6: Karheapintainen kivi. Käytetyt mallinnusparametrit.

Parametri Selite Arvo
Dw Diffuusiokerroin vedessä 2, 03m/s2

Di,kivi Diffuusiokerroin kivessä ki · Dw

Di,pinta Diffuusiokerroin pinnassa 2 Dw

α Virtauskanavan avauskulma Vapaa parametri
ds,i Karhean pinnan paksuus 5 · 10−4 m
ki Suhteellinen diffuusiokerroin kivessä Vapaa parametri

Simulaatiossa jäi jäljelle kaksi vapaata parametria; Suhteellinen diffuuker-
roin kivessä: ki sekä Virtauskanavan avauskulma α. Virtauskanavan avaus-
kulma säädettiin siten, että simuloidun pulssin maksimi osui ajassa samaan
kohtaan mitatun maksimin kanssa. Suhteellista diffuusiokerrointa ki voitiin
tällöin käyttää simuloidun pulssin muodon muokkaamiseen.

6.6.2 Kivi louhintavauriolla
Louhintavaurio mallinnettiin kahdella erilaisella tavalla. Ensimmäisessä ta-
pauksessa kiven pinta oletettiin sileäksi ja toisessa tapauksessa epätasaiseksi.
Molemmat tapaukset rakennettiin samanlaisella geometrialla (Kuva 6.4).

Kuva 6.4: Kivi louhintavauriolla. Sininen alue: vesivirtaus, punainen alue:
paikallaan olevaa vettä, keltainen alue: syvyydelle d ulottuva louhintavaurio,
harmaa alue: eheä kivi, rajapinta 1: virtaava vesi - kivi -rajapinta, rajapinta
2: paikoillaan oleva vesi - kivi -rajapinta

Kahden eri mallin ainoa ero oli rajapinnan 1 (Kuva 6.4) reunaehto. Si-
leän kiven tapauksessa rajapinnalle 1 asetettiin Thin Diffusion Barrier -
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reunaehto, siten että diffuusiokertoimeksi asetettiin Di,r1 = ki,r1 · Dw. Epäta-
saisen kiven tapauksessa diffuusiokertoimeksi asetettiin diffuusiokerroin ve-
dessä ki,r1 = 1.

Sileäpintainen kivi Sileäpintainen kivi rakennettiin kuvan (6.4) mukaisel-
la geometrialla. Louhintavauriota mallinnettiin kaksikerrosrakenteella. Raja-
pinnoille 1 ja 2 asetettiin reunaehdoksi Thin Diffusion Barrier. Diffuusio-
kertoimet asetettiin siten, että diffuusiokerroin pieneni lähestyttäessä kiven
keskiosaa ts. ki,r1 = ki,r2 > ki,k > ki,h.

Taulukko 6.7: Simulaatioparametrit sileäpintaisen louhintavaurioisen kiven
mallintamiseksi.

Parametri Selite Arvo
Dw Diffuusiokerroin vedessä 2,03 m/s2
Di,h Diffuusiokerroin kivessä ki,h · Dw

α Virtauskanavan avauskulma Vapaa parametri
Di,r Diffuusiokerroin pinnan louhinta-

vauriossa
ki,r · Dw

Di,k Diffuusiokerroin syvälle ulottu-
vassa louhintavauriossa

ki,k · Dw

d1&2 Pinnan louhintavaurion paksuus 5 · 10−4 m
d Syvän louhintavaurion paksuus 10 · 10−4 m
ki,h Suhteellinen diffuusiokerroin ki-

vessä
Vapaa parametri

ki,k Suhteellinen diffuusiokerroin sy-
vässä louhintavauriossa

Vapaa parametri

ki,r Suhteellinen diffuusiokerroin pin-
nan louhintavauriossa

Vapaa parametri

Malliin jäi jäljelle yhteensä neljä vapaata sovitusparametria: Virtaus-
kanavan avauskulma α sekä suhteelliset diffuusiokertoimet ehyessä kivessä
ki,h, pinnan louhintavaurion ki,r sekä syvälle ulottuvassa louhintavauriossa
ki,k. Näistä parametreista virtauskanavan avauskulma vaikuttaa ensisijaises-
ti pulssin maksimin paikkaan ja suhteelliset diffuusiokertoimet pulssin muo-
toon.
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Karheapintainen kivi louhintavauriolla Karheapintaisen kiven malli
rakennettin likimain samalla tavoin kuin sileäpintaisen. Ainoana erona oli
virtaavan veden ja kiven pinnan välisen reunaehdon asettaminen. Karhea-
pintaiselle kivelle asetettiin rajapinnalle 1 (Kuva 6.4) Thin Diffusion Barrier
-reunaehto siten, että diffuusiokertoimeksi asetettiin diffuusiokerroin vedes-
sä ts. ki,r1 = 1. Muutoin diffuusiokertoimet asetettiin samankaltaisesti toisin
sanoen ki,r2 > ki,k > ki,h.

Taulukko 6.8: Simulaatioparametrit karheapintaisen louhintavaurioisen kiven
mallintamiseksi.

Parametri Selite Arvo
Dw Diffuusiokerroin vedessä 2,03 m/s2
Di,h Diffuusiokerroin ehyessä kivessä ki,h · Dw

α Virtauskanavan avauskulma Vapaa parametri
Di,r1 Diffuusiokerroin karhealla pinnalla Dw

Di,r2 Diffuusiokerroin pinnan louhinta-
vauriossa

ki,r2 · Dw

Di,k Diffuusiokerroin syvälle ulottuvas-
sa louhintavauriossa

ki,k · Dw

d1 Karhean pinnan paksuus 5 · 10−4 m
d2 Pinnan louhintavaurion paksuus 5 · 10−4 m
d Syvän louhintavaurion paksuus 10 · 10−4 m
ki,h Suhteellinen diffuusiokerroin ehy-

essä kivessä
Vapaa parametri

ki,k Suhteellinen diffuusiokerroin sy-
välle ulottuvassa louhintavauriossa

Vapaa parametri

ki,r2 Suhteellinen diffuusiokerroin pin-
nan louhintavauriossa

Vapaa parametri

Malliin jäi jäljelle yhteensä neljä vapaata simulaatioparametria: Virtaus-
kanavan avauskulma α sekä suhteelliset diffuusiokertoimet kivessä ki,h, sy-
välle ulottuvassa louhintavauriossa ki,k sekä pinnan louhintavauriossa ki,r2 .
Virtauskanavan avauskulman α:n avulla pulssin maksimi säädettiin oikeaan
kohtaan. Suhteellisia diffuusiokertoimia ki,h, ki,k ja ki,r2 käytettiin pulssin
muodon muokkaamiseen vastaamaan mittaustuloksia.
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6.7 Solver-asetukset
Navier-Stokes -yhtälön (6.1) ratkaisu on riippumaton konvektio-diffuusio -
yhtälön (6.2) mukaisesta ainemäärän siirrosta. Tämän lisäksi virtauskenttä ei
riipu ajasta. Virtauskenttä voitiin siis ratkaista erikseen stationaarisesti [49,
Luku 19.2.5] Tätä ratkaisua voitiin käyttää hyväksi laskettaessa konvektio-
diffuusio -yhtälön ratkaisua.

Merkkiaineen siirtoa kuvaava yhtälö (6.2) ratkottiin aikariippuvana. Se
ratkaistiin käyttämällä aikariippuvan solverin [49, Luku 19.2.6] dynaamista
aika-askelta aikavälillä t ∈ [1, 2·107] s. Aika-askeleen dynamisointi hoidettiin
Generalized-alpha -algoritmilla [40] [41]. Tämä algoritmi osoittautui erittäin
tehokkaaksi. Konvektio-diffuusio -yhtälö kyettiin ratkaisemaan käyttäen noin
kahta sataa aika-askelta.

6.7.1 Stationaariset solver-asetukset
Navier-Stokes -yhtälö (6.1) ratkottiin iteratiivisesti täysin kytketyllä (engl.
Fully Coupled) ratkaisijalla (kuva 5.5). Sallituksi suhteelliseksi maksimivir-
heeksi asetettiin ϵ = 0,001. Käänteismatriisit laskettiin GMRES-algoritmilla
(Luku 5.5.2). Kaikenkaikkiaan differentiaaliyhtälön ratkaisuun vaadittiin nel-
jä iteraatiota.

6.7.2 Aikariippuvat solver-asetukset
Konvektio-diffuusio -yhtälö (6.2) ratkaistiin ratkottiin iteratiivisesti täysin
kytketyllä (engl. Fully Coupled) ratkaisijalla (kuva 5.5). Sallituksi suhteel-
liseksi maksimivirheeksi asetettiin ϵ = 0,001. Käänteismatriisit ratkottiin
GMRES-algoritmilla (Luku 5.5.2). Aika-askeleiden dynamisointiin käytet-
tiin Generalized-alpha -algoritmia [40] [41] (Luku 5.5.3). Amplification for
high frequency -asetuksena käytettiin arvoa ρ∞ = 0,55 (5.31).

6.8 Tulosten tallentaminen COMSOLilla
Tulosten tallentamiseen käytettiin COMSOL Multiphysicsissä olevaa Boun-
dary Prope -ominaisuutta [49, Sivu 307]. Tällä Boundary Prope -ominaisuudella
voitiin laskea merkkiaineen konsentraation integraali ulostulokanavan yli jo-
kaisella aika-askeleella. Tällöin jokaisesta simulaatiosta voitiin tallentaa tu-
loksena ainoastaan simuloitu läpäisykäyrä .csv-muodossa.



Luku 7

Laskentamallien tulokset

COMSOL Multiphysicsiä käyttäen laadittiin luvun 6 mukaiset laskentamal-
lit. Laskentamalleilla simuloituja pulssien läpäisykäyriä verrattiin WPDElab
3 -mittausjärjestelyn tuloksiin. Käyttäen hyväksi Matlabin trapz-funktiota
voitiin mittaustulokset ja laskentamallien tulokset normittaa yhteismitalli-
seksi siten, että sekä mitatun läpäisykäyrän että simuloitujen läpäisykäyrien
aikaintegraali tarkasteluajan yli laskettuna asetettiin yhdeksi.

Kaksi- ja kolmeulotteisia malleja tarkasteltiin sen toteamiseksi, että vir-
tauskentän on oltava kanavoitunut (Kuvat 4.6, 7.1, 7.2, 7.3). Kanavoituminen
huomattiin erityisesti simuloitujen pulssien ja mitatun pulssin maksimien vä-
lisestä suurehkosta aikaerosta. Lisäksi mitattu pulssi alkaa nousemaan huo-
mattavasti simuloituja aikaisemmin.

Kaksiulotteisten mallien ja kolmiulotteisen mallin pohjalta laadittiin mal-
lit kanavoituneille virtauksille. Näistä malleista havaittiin, että virtauskana-
vien lukumäärällä on suuria vaikutuksia läpäisykäyrien muotoihin (Kuvat
7.4, 7.5 ja 7.6). Tuloksista havaittiin, että virtausta kanavoimalla saatiin
läpäisykäyrän maksimi siirrettyä oikeaan kohtaan. Myös pulssien leveydet
saatiin vastaamaan paremmin mitattuja tuloksia.

Kanavoidun virtauksen mallia voitiin kehittää ottamalla huomioon kaira-
sydännäytteen valmistuksessa syntyneet louhintavauriot (Luku 5.6). Louhin-
tavauriot rakennettiin simulaatioon olettamalla, että merkkiaineen diffuusio-
kerroin ei olekaan vakio koko kiven tilavuudessa, vaan että diffuusiokerroin
kiven pinnassa on huomattavasti suurempi kuin kiven sisällä.

7.1 Kaksiulotteiset mallit
Kaksiulotteiset mallit rakennettiin luvun 6.3 mukaisesti. Molemmat mallit,
sileäpintainen ja karheapintainen kivi, simuloitiin käyttäen yhtä suuria dif-

52



LUKU 7. LASKENTAMALLIEN TULOKSET 53

fuusiokertoimia sekä kivessä että vedessä. Erona näillä malleilla oli kiven ja
virtaavan veden väliseen rajapintaan asetettu reunaehto. Sileäpintaisen ki-
ven tapauksessa oletettiin merkkiaineen pitoisuuden olevan jatkua, mutta
karhealle kivelle rajapinnassa käytettiin luvun 6.3 mukaisesti Thin Diffusion
Barrier -reunaehtoa (Taulukko 6.3).

Taulukko 7.1: Kaksiulotteisissa malleissa käytetyt diffuusiokertoimet. Simu-
laatiotulokset ovat piirrettynä kuvissa (sileäpintainen: 7.1, karheapintainen:
7.2)

Suhteellinen Diffuusiokerroin Väri kuvaajissa
diffuusiokerroin (m/s2)
10−3 2,02 · 10−12 Vihreä
10−4 2,02 · 10−13 Violetti
10−5 2,02 · 10−14 Keltainen
10−6 2,02 · 10−15 Punainen

Kaksiulotteisten mallien tuloksista huomataan, että pulssin maksimi tu-
lee noin 70 h myöhässä (Kuvat 7.1 ja 7.2). Tuloksista huomataan lisäksi, että
pinnan karheus ei merkittävästi vaikuta simulaatioiden lopputuloksiin. Täs-
tä johtuen voidaan päätellä, että havainnot virtauskentän kanavoitumisesta
pitävät paikkansa (Kuva 4.6). Mittauksessa käytetty veden tilavuusvirtaama
pysyi hyvällä tarkkuudella vakiona, joten virtauskentässä tapahtuvat muu-
tokset eivät voi selittää ongelmaa.

Kuva 7.1: Kaksiulotteisen mallin läpäisykäyrästö. Kuvasta huomataan, että
pulssi maksimi tulee noin kertaluokan myöhässä, ja pulssien muodot eivät
muistuta mittaustuloksia.
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Kuva 7.2: Kaksiulotteisen mallin läpäisykäyrästö karheapintaiselle kivelle.
Kuvasta huomataan, että pulssi maksimi tulee noin kertaluokan myöhässä,
ja pulssien muodot eivät muistuta mittaustuloksia.

7.2 3D-malli
Kolmiulotteinen malli rakennettiin luvun 6.4 mukaisesti. Ainoana vapaana
parametrina mallissa oli merkkiaineen diffuusiokerroin kivessä ki,kivi. Dif-
fuusiokertoimelle käytetyt arvot on taulukoitu (7.2).

Taulukko 7.2: Kolmiulotteisessa mallissa käytetyt diffuusiokertoimet. Simu-
laatioiden tulokset ovat piirrettynä kuvaajassa (7.3).

Suhteellinen Diffuusiokerroin Väri kuvaajassa
diffuusiokerroin (m/s2)
10−3 2,02 · 10−12 Vihreä
10−4 2,02 · 10−13 Violetti
10−5 2,02 · 10−14 Keltainen
10−6 2,02 · 10−15 Punainen

Simulaation tuloksista (Kuva 7.3) huomataan, että läpäisykäyrän mak-
simi tulee merkittävästi (noin 150 h) myöhässä. Tämän perusteella voidaan
päätellä, että virtauskentän on oltava kanavoitunut. Tämän lisäksi huoma-
taan, että simuloitujen läpäisykäyrien muodot eivät millään tavoin vastaa
mitattua läpäisykäyrää. Tulokset ovat samankaltaisia 2D-mallien (Kuvat 7.1
ja 7.2) kanssa. Tämä johtuu siitä, että merkittävä osa laskentageometriasta
voidaan approksimoida sylinterisymmetriseksi. Ainoana erona geometrioissa
oli virtauskentänohjaimet (Kuva 4.3).
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Kuva 7.3: Kolmiulotteisen mallin läpäisykäyriä. Tuloksista huomataan, että
läpäisykäyrän muoto on erittäin kaukana kokeellisista tuloksista ja pulssi
tulee noin 150 h myöhässä. Tuloksista havaitaan, että virtauskentän on oltava
kanavoitu. Mallissa käytetyt diffuusiokertoimet ovat taulukoitu (Taulukko:
7.2).

7.3 Virtauksen kanavoitumien lukumäärä
Homogeenisen sileän kiven mallin avulla voitiin tutkia virtauskentän kana-
voitumisen vaikutusta tuloksiin. Mallista tehtiin kolme variaatiota: yksi, kak-
si ja kolme virtauskanavaa. Virtauskanavien yhteenlaskettuna avauskulmana
käytettiin 50◦. Virtauskanavat sijoitettiin symmetrisesti (Kuva 6.2). Käytetyt
diffuusiokertoimet on taulukoitu (Taulukko 7.3). Mallit rakennettiin luvussa
6.5 esitetyllä tavalla.

Taulukko 7.3: Virtauskentän kanavoitumien lukumäärän selvittämiseksi käy-
tetyt kertoimet. Simulaatioiden tulokset on piirretty (Kuvat 7.4, 7.5 ja 7.6).

Suhteellinen Diffuusiokerroin Simulaatio
diffuusiokerroin (m/s2)
10−3 2,02 · 10−12 Simulaatio 1
5 · 10−3 1,01 · 10−11 Simulaatio 2
10−4 2,02 · 10−13 Simulaatio 3
5 · 10−4 1,01 · 10−12 Simulaatio 4
10−5 2,02 · 10−14 Simulaatio 5
5 · 10−5 1,01 · 10−13 Simulaatio 6
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Kuva 7.4: Sileäpintaisen kiven läpäisykäyrä yhdellä 50◦ suuruisella virtauska-
navalla. Kuvasta huomataan, että kiven diffuusio-ominaisuudet eivät merkit-
tävästi vaikuta läpäisykäyrän muotoon tarkastellulla aika-alueella. Käytetyt
diffuusiokertoimet ovat taulukossa (7.3).

Yhdellä virtauskanavalla simulaation tuloksista katosi kokonaan tieto dif-
fuusiokertoimesta. Vaikka käytetyillä diffuusiokertoimilla oli eroa useita ker-
taluokkia, tällä ei nähty vaikutusta simulaatioiden tuloksiin tarkasteluaika-
na (Kuva 7.4). Kun verrataan kanavoidun virtauksen ja sylinterisymmetrisen
virtauksen (Kuva 7.1) läpäisykäyriä, huomataan, että kanavoimalla virtausta
voidaan muuttaa sekä maksimin paikkaa että läpäisykäyrän muotoa.

Kuva 7.5: Sileäpintaisen kiven läpäisykäyrä kahdella 25◦ suuruisella vir-
tauskanavalla. Huomataan, että kahden virtauskanavan tapauksessa kiven
diffuusio-ominaisuuksien vaikutus läpäisykäyrän muotoon alkaa noin 500-
1000 h kohdalla. Käytetyt diffuusiokertoimet ovat taulukossa (7.3).
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Kahden virtauskanavan tapauksessa huomataan, että diffuusiokertoimen
suuruus vaikuttaa merkittävästi läpäisykäyrien muotoon noin 500-1000 h
mittauksen aloittamisesta (Kuva 7.5). Huomataan myös, että kanavoimal-
la virtausta läpäisykäyrän maksimi on saatu siirrettyä melko lähelle mitat-
tua maksimia. Huomataan myös, että simuloitujen läpäisykäyrien muodoissa
on tiettyä samankaltaisuutta mitatun läpäisykäyrän kanssa.

Kuva 7.6: Sileäpintaisen kiven läpäisykäyriä kolmella 16,7◦ suuruisella vir-
tauskanavalla. Huomataan, että diffuusio-ominaisuudet alkavat vaikuttaa
käyrän muotoon vasta noin 900 h kohdalla. Käytetyt diffuusiokertoimet ovat
taulukossa (7.3).

Kolmen virtauskanavan tapauksessa huomataan, että diffuusiokertoimel-
la ei ole merkittävää vaikutusta läpäisykäyrän muotoon (Kuva 7.6). Dif-
fuusiokertoimen vaikutus alkaa vasta noin 900 h kohdalla. Simuloiduilla lä-
päisykäyrillä ei myöskään ole mitatun kaltaista selkeää maksimikohtaa.

Kanavoimalla virtauskenttää voidaan selkeästi muuttaa läpäisykäyrän
maksimin kohtaa, aikaistaa nousua sekä leventää käyrää. (Kuva 7.4, 7.5 ja
7.6). Tuloksista huomataan myös, että virtauksen kanavoitumien lukumää-
rällä on merkittävä vaikutus läpäisykäyrän muotoon. Simulaatioista ainoa,
jossa huomattiin diffuusiokertoimella olevan merkittävää vaikutusta, oli kah-
den kanavoituman simulaatio (Kuva 7.5).
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7.4 Kaksi virtauskanavaa
Virtauskanavoitumasimulaatioiden (Luku 7.3) perusteella voidaan päätellä,
että virtauskentässä on oltava kaksi kanavoitumaa (Kuva 7.5). Kahden vir-
tauskanavoituman tapauksessa luotiin tarkentavia simulaatiota, joissa huo-
mioitiin pinnan epätasaisuus (Luku 5.6.2) sekä porauksen aiheuttamat va-
hingot kiven pintarakenteisiin (Luku 5.6.1). Tarkentavia malleja rakennettiin
kolme erilaista: Karheapintainen kivi, Sileä kivi louhintavauriolla sekä Kar-
heapintainen kivi louhintavauriolla. Mallit laadittiin luvussa (6.6) kuvatuilla
tavoilla.

Karheapintainen kivi Laskentamalli karheapintaiselle kivelle rakennet-
tiin luvussa (6.6.1) esitetyllä tavalla. Virtauskanavien yhteenlaskettuina avaus-
kulmina käytettiin kahta 25◦ suuruista kulmaa. Kanavat sijoitettiin kuvan
(6.2) mukaisesti symmetrisesti. Malli rakennettiin luvussa (6.6.1) esitetyllä
tavalla. Käytetyt diffuusiokertoimet on taulukoitu (Taulukko 7.4).

Kuva 7.7: Karhean kiven läpäisykäyrä kahdella virtauskanavalla. Huoma-
taan, että kahden virtauskanavan tapauksessa kiven diffuusio-ominaisuudet
alkavat vaikuttaa läpäisykäyrän muotoon noin 500-1000 h kohdalla. Verrat-
taessa läpäisykäyriä sileän kiven tapaukseen (Kuva 7.5) ei huomata olennais-
ta eroa.

Kun verrataan tuloksia sileäpintaisen (Kuva 7.5) ja karheapintaisen ki-
ven (Kuva 7.7) välillä kahden virtauskanavan tapauksessa, huomataan, että
tulokset ovat likipitäen identtisiä. Tulosten perusteella voidaankin todeta,
että pelkällä karheapintaisuudella ei voida selittää mittaustulosten ja simu-
laatioiden tulosten välisiä eroja.
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Taulukko 7.4: Karheapintaisen kiven mallintamisessa käytetyt diffuusioker-
toimet. Simulaatioiden tulokset on piirretty kuvaajaksi (Kuva 7.7).

Suhteellinen Diffuusiokerroin Simulaatio
diffuusiokerroin (m/s2)
10−3 2,02 · 10−12 Simulaatio 1
5 · 10−3 1,01 · 10−11 Simulaatio 2
10−4 2,02 · 10−13 Simulaatio 3
5 · 10−4 1,01 · 10−12 Simulaatio 4
10−5 2,02 · 10−14 Simulaatio 5
5 · 10−5 1,01 · 10−13 Simulaatio 6

Sileäpintainen kivi louhintavauriolla Sileapintainen kivi louhintavau-
riolla mallinnettiin luvussa (6.6.2) esitetyllä tavalla. Virtauskanavien avaus-
kulmiksi asetettiin kaksi symmetrisesti sijoitettua α = 25◦ kulmaa. Mallissa
käytetyt diffuusiokertoimet on taulukoitu (Taulukko 7.5).

Kuva 7.8: Sileäpintainen kivi louhintavauriolla. Huomataan, että simulaa-
tioiden viisi ja kuusi tulokset osuvat melko hyvin yhteen mitattujen tulosten
kanssa. Virtauskanavien avauskulmina käytettiin 25◦. Käytetyt diffuusioker-
toimet ovat taulukossa (Taulukko 7.5).
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Taulukko 7.5: Sileäpintaisen louhintavaurioisen kiven mallinnuksessa käyte-
tyt suhteelliset diffuusiokertoimet (Kuva 7.8).

Simulaatio ki,pintavaurio ki,vaurio ki,kivi

Simulaatio 1 10−2 10−3 10−6

Simulaatio 2 5 · 10−2 5 · 10−3 10−6

Simulaatio 3 10−3 10−4 10−6

Simulaatio 4 5 · 10−3 5 · 10−4 10−6

Simulaatio 5 10−4 10−5 10−6

Simulaatio 6 5 · 10−4 5 · 10−5 10−6

Tuloksista (Kuva 7.8) huomataan, että simulaatioiden viisi ja kuusi tu-
lokset osuvat melko hyvin yksiin mitattujen tulosten kanssa. Tuloksista huo-
mataan myös, että simuloitujen läpäisykäyrien maksimit ovat aavistuksen
verran edellä mitattuja. Tämän perusteella voidaan päätellä, että virtaus on
kanavoitunut suuremmalla avauskulmalla.

Sama simulaatio voitiin toteuttaa eri parametreilla. Kun virtauskanavien
avauskulmina käytettiin kahta 37.5◦ kulmaa ja muutetaan suhteellisia dif-
fuusiokertoimia taulukon (Taulukko 7.6) mukaisesti saatiin simuloidut läpäi-
sykäyrät vastaamaan mittattua erittäin hyvin. Huomattiin, että simulaatio
viisi vastaa mitaatuja tuloksia erityisen hyvin.

Kuva 7.9: Sileäpintainen kivi louhintavauriolla. Simulaatioissa käytettiin tau-
lukon (Taulukko 7.6) mukaisia diffuusiokertoimia. Tuloksien perusteella si-
mulaatio numero viisi sopii mittaustuloksiin erittäin hyvin.
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Taulukko 7.6: Sileäpintaisen louhintavaurioisen kiven mallintamisessa käyte-
tyt diffuusiokertoimet (Kuva 7.9).

Simulaatio ki,pintavaurio ki,vaurio ki,kivi

Simulaatio 1 10−4 2 · 10−5 10−6

Simulaatio 2 10−4 1, 66 · 10−5 10−6

Simulaatio 3 10−4 9, 5 · 10−6 10−6

Simulaatio 4 10−4 9 · 10−6 10−6

Simulaatio 5 10−4 1.33 · 10−5 10−6

Simulaatio 6 10−4 1 · 10−5 10−6

Karheapintainen kivi louhintavauriolla Karkeapintainen kivi mallin-
nettiin luvussa 6.2.2 esitetyllä tavalla. Simulaatiossa käytettiin kahta sym-
metrisesti sijoitettua 25◦ kokoista avauskulmaan. Diffuusiokertoimina käy-
tettiin samoja arvoja kuin sileäpintaisen kiven tapauksessa (Taulukko 7.6).
Tulokset on esitetty kuvaajassa (Kuva 7.10).

Kuva 7.10: Karheapintainen kivi louhintavauriolla. Tuloksista huomataan,
että simulaatio viisi sopi erinomaisesti mittaustuloksiin. Simulaatiossa käy-
tetyt diffuusiokertoimet on taulukoitu (Taulukko 7.6.)

Kuvan (7.10) perusteella simulaatio viisi sopi mittaustuloksiin erittäin
hyvin. Huomattiin myös, että diffuusiokertoimilla laskettuna erilainen simu-
laatio, sileäpintainen kivi louhintavauriolla, antoi yhtä hyviä tuloksia (Kuva
7.9).
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7.5 Tulosten yhteenveto
Kaksiulotteisten mallien sekä kolmiulotteisen mallin perusteella voitiin tode-
ta, että virtauskentän on oltava kanavoitunut (Kuvat 7.1, 7.2 ja 7.3). Tulok-
sista huomattiin, että simuloitujen läpäisykäyrien maksimit olivat selkeästi
eri kohdassa kuin mitatun. Lisäksi simuloidut läpäisykäyrät ovat selkeästi
erimuotoisia kuin mitatun läpäisykäyrän maksimi.

Kanavoimalla virtausta huomattiin, että simuloidun läpäisykäyrän mak-
simia voitiin aikaistaa kaventamalla sallittua virtauskanavaa. Tämän lisäksi
havaittiin, että pelkkä virtauskanavien lukumäärä vaikutti voimakkaasti lä-
päisykäyrien muotoihin. Lisäksi virtauskanavien lukumäärä vaikutti siihen,
kuinka suuri vaikutus merkkiaineen diffuusiokertoimella kivessä oli käyrän
muotoon (Kuvat 7.4, 7.5 ja 7.6).

Kanavoimalla virtausta havaittiin, että kahden symmetrisen virtauskana-
van tapauksessa diffuusiokertoimella on merkittävä vaikutus läpäisykäyrän
muotoon (Kuva 7.5). Tämän johdosta kahden kanavoituman mallia päätet-
tiin kehittää eteenpäin. Tuloksista huomattiin, että kiven pinnan karheus ei
yksin selitä mittaustuloksia (Kuva 7.7). Kuitenkin karheapintaisella louhin-
tavaurioisella kivellä mittaustulokset voitiin selittää (Kuva 7.10). Toisaalta
karheus ei ollut vaadittu ominaisuus mittaustulosten selittämiseen (Kuva
7.9).

Simulaatioiden perusteella kiven pinnan on oltava vaurioitunut (Kuvat
7.9 ja 7.10). Tulosten perusteella ei kuitenkaan voitu päätellä, kuinka paljon
kiven pintakerroksen epätasaisuus ja porauksen aiheuttama rikkonaisuus vai-
kuttivat diffuusiokertoimeen muutaman sadan mikrometrin paksuisessa pin-
takerroksessa. Molemmilla tavoilla laskettuna parhaan tuloksen antoi kui-
tenkin sama diffuusiokerroinkombinaatio.

Tulosten perusteella diffuusiokerroin ehyessä kivessä oli kertaluokaltaan
10−15 m2/s. Tulos oli yhtenevä Olkiluodon ONKALOssa tehtyjen muiden
WPDE-mittausten kanssa (toistaiseksi julkaisematon aineisto).
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Johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiven diffuusio-ominaisuuksia. Vertaa-
malla mittauksia ja simulaatioita, huomattiin, että virtauskenttä on oltava
kanavoitunut (Kuvat 7.1, 7.2 ja 7.3) ja kiven diffuusio-ominaisuuksien on
oltava epähomogeenisiä (Kuvat 7.9 ja 7.10). Merkittävimpänä virheenä si-
mulaatioissa voitiin pitää diffuusiokertoimen määrittelyä paloittain vakiona.
Realistisemmassa tapauksessa diffuusiokerroin olisi asetettu jatkuvaksi funk-
tioksi siten, että diffuusiokerroin siirryttäessä pinnasta kohti keskijanaa olisi
lähestynyt eksponentiaalisesti ehyen kiven diffuusiokerrointa.

Tuloksista (Kuvat 7.9 ja 7.10) huomataan, että pintarakenteelle ei ole
olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Mitä todennäköisimmin kairasydännäyt-
teen pinnan läheisyydessä olevan kerroksen muuta kiveä huomattavasti kor-
keampi diffuusiokerroin johtuu yhtäaikaisesti sekä pinnan epätasaisuudesta
että pintakerroksen rikkoutumisesta. Molemmat näistä ilmiöistä kasvattavat
diffuusiokerrointa, mutta tulosten perusteella on mahdotonta kertoa, kumpi
ilmiöistä on voimakkaampi.

Virtauskenttää kiven sisällä voidaan mallintaa Darcyn lailla [51], mut-
ta tässä tutkimuksessa sen vaikutus oletettiin pieneksi. Virtausnopeudet ve-
sifaasissa olivat suuruusluokaltaan 10−6 m/s. Graniitin erittäin matalasta
hydrologisesta permeabiliteetista johtuen Darcyn lain avulla laskettu virtaus-
kenttä kiven sisällä olisi noin kymmenen kertaluokkaa pienempi. Virtausken-
tän laskeminen kiven sisällä voitiin siis jättää huomioimatta.

Ongelmana mittausjärjestelyssä oli liian lyhyt mittausaika. Ehyen kiven
diffuusio-ominaisuudet vaikuttavat ainoastaan läpäisykäyrän loppuosaan. Mit-
tausajan pidentäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. Kivisylinterin läpäis-
seen veden HTO-pitoisuus oli mittauksen loppuvaiheessa laskenut jo niin
matalaksi, että pitoisuuden määrittämiseen käytetyn nestetuikeilmaisimen
mittausalueen alaraja muodostui ongelmaksi. Toisin sanoen nestetuikeilmai-
simella ei kyetty mittaamaan pienempiä pitoisuukia luotettavasti. Ongelma
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oltaisiin voitu ratkaista käyttämällä suurempaa HTO-pitoisuutta pulssissa.
Koe kuitenkin suoritettiin C-tyypin laboratoriossa. C-tyypin laboratorioissa
on kiellettyä käsitellä suuria määriä radioaktiivisia materiaaleja, joten HTO-
pitoisuutta ei voitu kasvattaa [52, Luku 4.2].

Mittausaika WPDElab 3 -mittausjärjestelyllä oli liian pitkä kunnollisten
mittaussarjojen tekemiseen, noin 150 vuorokautta. Kasvattamalla virtaamaa
oltaisiin voitu mitata useita mittaussarjoja. Tällöin HTO:n diffuusiolla ki-
vessä olisi ollut pienempi merkitys mitattuihin läpäisykäyriin. Tämän lisäksi
laitteistoja oli käytettävissä vain yksi. Näistä syistä johtuen mittauspisteiden
lukumäärä jäi pieneksi eikä mittausta toistettu.

COMSOL Multiphysics osoittautui melko hyväksi välineeksi mittausjär-
jestelyn mallintamisessa. Ohjelmisto osoittautui helppokäyttöiseksi. Koska
malli rakennettiin kahden erittäin yleisesti käytetyn differentiaaliyhtälön,
Navier-Stokesin ja konvektio-diffuusion, varaan, löytyi ohjelmistosta erittäin
tehokkaita algoritmeja yhtälöiden ratkaisemiseksi. FEM:ssä on menetelmä-
nä eräs erittäin suuri heikkous tämän työn kaltaisissa ongelmissa. Finite ele-
ment menetelmässä ratkotaan differentiaaliyhtälöitä etukäteen määrätyssä
geometriassa, mutta eräs tämän työn ongelmista oli ratkaisugeometrian löy-
täminen. Ainoa tapa löytää tämä geometria oli tutkia iteratiivisesti eri geo-
metristen parametrien vaikutusta simuloituun läpäisykäyrään. Tämän joh-
dosta työssä jouduttiin tutkimaan noin tuhat erilaista geometristen ja dif-
fuusioparametrien kombinaatiota ratkaisun löytämiseksi.



Kiitokset

Suurin kiitos tästä Pro Gradu -tutkielmasta kuuluu ehdottomasti 1,3,7-tri-
metyyliksantiinille (C8H10N4O2). Kyseinen molekyyli oli korvaamattomana
apuna ja antoi voimaa niinä pimeinä, yksinäisinä ja unettomina öinä, joilloin
tätä kirjaa on pääasiassa kirjoitettu.

Toiseksi tärkein taho tämän Pro Gradu -tutkielman valmistumisessa on
luonnollisesti FT Mikko Voutilainen Radiokemian laboratoriosta. Ilman Mi-
kon apua tätä teosta tuskin olisi pystytty ikinä kirjoittamaan. Myös Maikki
HYRListä ansaitsee kiitokset. Ilman Maikkia en varmaankaan olisi koskaan
kiinnostunut ydinjätteen loppusijoittamisesta saati harkinnut uraa alalla.

Yliopistolla olen tutustunut niin moneen mahtavaan ihmiseen, että kaik-
kien luettelu tuskin olisi edes mahdollista. Muutama henkilö ansaitsee kui-
tenkin erityiset kiitokset: Don Terhi, Don Reko, Don Anton ja tuutorini Jyri.
Kiitos kaikille resonanssilaisille vuosilta 2008→ (ette te minusta näin helpol-
la pääse), Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimijoille vuosilta 2008-16,
HYAL:n ankoille vuosilta 2011-16, Matlu-aktiiveille 2010-16 sekä Hämäläis-
osakunnassa vuosina 2010-16 toimineille. Teidän kanssanne on ollut ilo työs-
kennellä. Kiitos mielenkiintoisista keskusteluista myös kaikille OH:lla vuosina
2008-16 ja Matlu-klusterilla 2009-16 opintojaan prokrastinoineille henkilöille.
Ilman teitä tutkinto olisi ehkä suoritettu nopeammin, mutta tuskinpa olisin
oppinut mitään.

Kiitokset vanhemmille ja muulle perheelle tuesta ja kannustuksesta opin-
toissa.

65



Kirjallisuutta

[1] Työ- ja elinkeinoministeriö: https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/kaytetyn
_ ydinpolttoaineen _ loppusijoitushankeen _ laitoshanke/kaytetty _
ydinpolttoaine, Viitattu 1.12.2014

[2] Säteilyturvakeskus: http://www.stuk.fi/ajankohtaista/ ukk/ ydinturval-
lisuus/ ydinjatteet/fi _ FI/ydinjate2/, Viitattu 1.12.2014

[3] Posiva Oy: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Ympäristövai-
kutusten arviointi, 1999

[4] International Maritime Organisation: Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter

[5] IAEA, Inventory of radioactive waste disposals at sea, IAEA-TECDOC-
1105, 1999

[6] V. Ryhänen, Management of Spent Fuel and Other Nuclear Waste in
Finland - Progress of the Programme since the 1970s, IAEA Workshop
on Building Partnership in Waste Disposal Programme Kuala Lumpur,
31 October – 2 November, 2011, TVO Oyj 2011

[7] Ydinenergialaki 11.12.1987/990

[8] Säteilyturvakeskus: Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön
turvajärjestelyistä MÄÄRÄYS STUK Y/3/2016

[9] Posiva Oy: Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään,
Tekniikkatutkimukset vuosina 1993 - 1996 Joulukuu 1996

[10] Säteilyturvakeskus, Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsitte-
ly ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto, Ydinturvallisuusohje (YVL) D.4,
15.11.2013

66



KIRJALLISUUTTA 67

[11] J. Tuunanen, P. Virtanen On-Site Disposal of Radioactive Waste as
a Part of Finnish Radioactive Waste Management System - 14547
WM2014 Conference, March 2 - 6, 2014, Phoenix, Arizona, USA

[12] R. Pehrman Oxidative dissolution of spent nuclear fuel under the
influence of ionizing radiation Report Series in Radiochemistry 30/2012,
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, La-
boratory of Radiochemistry, Helsinki 2012, ISBN 978-952-10-8146-0

[13] Posiva Oy, Mitä ydinjäte on?
http://www.posiva.fi/loppusijoitus/ydinjatehuolto/mita_ydinjate_on#
.VuacBfmLSM8, viitattu 14.3.2016

[14] Säteilyturvakeskus, Ilmatieteenlaitoksen mittausasema, 4.7.2014 kello
14-15 keskiarvo

[15] Säteilyturvakeskus, Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen, OHJE ST
7.2 / 8.8.2014

[16] Säteilyturvakeskus, http://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-
radioaktiivisuus/suomalaisen-keskimaarainen-sateilyannos, Viitattu
24.3.2016

[17] United Kingdom Nirex Limited, A Review of the Deep Borehole Disposal
Concept for Radioactive Waste, Nirex Report N/108

[18] Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-Operation and
Development, Moving Forward whit Geological Disposal of Radioactive
Waste, A Collective Statement by the NEA Radioactive Waste Mana-
gement Comitee (RWMC), ISBN 978-92-64-99057-9, OECD 2008, NEA
No. 6433

[19] IAEA, The use of scientific and technical results from underground re-
search laboratory investigations for the geological disposal of radioactive
waste IAEA-TECDOC-1243, 2001

[20] Svensk Kärnbränslehantering Ab, A repository for nuclear fuel that is
placed in 1.9 billion years old rock
http://www.skb.com/future-projects/the-spent-fuel-repository/, viitat-
tu 4.4.2016

[21] K. Silverstein, Nuclear Waste Will Never Be Laid To Rest At Yucca
Mountain, Forbes, AUG 24, 2013



KIRJALLISUUTTA 68

[22] Posiva Oy, Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentami-
nen, Arviointiselostus, Posiva Oy 2008

[23] Toimittanut: Työ- ja elinkeinoministeriö KYT 2010, Kansallinen ydin-
jätehuollon tutkimusohjelma 2006-2010, Loppuraportti Työ- ja elinkeino-
ministeriön julkaisuja, Energia- ja ilmasto 22/2011, Helsinki 2011, ISBN
978-952-227-541-7

[24] L. Carpen, VTT Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kuparikapselin
eri korroosiomuotoihin (MICCU) KYT2014 puoliväliseminaari 17.4.2013

[25] Posiva Oy Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto
- Synhesis 2012 POSIVA 2012-12, 2012

[26] M. Voutilainen, Characterization of Structure and Diffusion in Geolo-
gical Materials Reseach Report No. 12/2012, Department of Physics,
University of Jyväskylä, 2012

[27] M. Voutilainen, A. Poteri, K. Helariutta, M. Siitari-Kauppi, K. B. Nils-
son, P. Andersson, J. Byegård, M. Skålberg, P. Kekäläinen, J. Timonen,
A. Lindberg, P. Pitkänen, K. Kemppainen, J. Liimatainen, A. Hauto-
järvi, L. Koskinen, In-situ Experiments for Investigating the Retention
Properties of Rock Matrix in ONKALO, Olkiluoto, Finland – 14258
WM2014 Conference, March 2 – 6, 2014, Phoenix, Arizona, USA

[28] Toimittanut T. K. Ikäheimo Säteily ja ydinturvallisuus 1: Säteily ja sen
havaitseminen Säteilyturvakeskus, Helsinki 2002, ISBN 951-712-496-1

[29] Hamamatsu Photonics K.K, Editoral Chief: T. Hakamata Photomul-
tiplier Tubes, Basics and Applications Hamamatsu Photonics K.K.
Electron Tube Division

[30] T. Vesala, Helsingin yliopisto Ympäristöfysiikan perusteet - Johdatus
siirtoilmiöihin ja ilmakehän fysiikkaan. 2-3 uudistettu painos Report
Series in Aerosol Science No B6, Aerosolitutkimusseura ry, Helsinki 2010,
ISBN 978-952-5027-43-3

[31] A. Hrennikoff, Solution of problems of elasticity by the framework met-
hod. Journal of applied mechanics 8.4: 169–175. 1941

[32] R. Courant, Variational methods for the solution of problems of equi-
librium and vibrations. Bulletin of the American Mathematical Society
49: 1–23. doi:10.1090/s0002-9904-1943-07818-4. 1943



KIRJALLISUUTTA 69

[33] C. Johnson Numerical Solution of Partial Differential Equations by the
Finite Elemant Method Dover Publications inc. Mineola, New York,
ISBN 978-0-486-49600-3

[34] R. Rannacher Finite Element Methods for the Incompres-
sible Navier-Stokes Equations, Univeristy of Heidelberg, 1999,
http://www.numerik.uni-hd.de/Oberwolfach-Seminar/CFD-
Course.pdf, viitattu 10.2.2016

[35] Tortuosity & Solinst 101 Water Level Meter, Streamlines, The Monthly
Newsletter of GroundwaterSoftware.com, Vol. 9 No. 10, Environmental
Software Online, LLC

[36] H. Takahashi, Y. Seida, M. Yui , 3D X-ray CT and diffusion mea-
surements to assess tortuosity and constrictivity in a sedimentary
rock, diffusion-fundamentals.org The Open-Access Journal for the Basic
Principles of Diffusion Theory, Experiment and Application, 11 (2009)
89, pp 1-11, 2009

[37] W. Frei Improving Convergence of Multiphysics Problems COMSOL Ab,
23.12.2013, https://www.comsol.com/blogs/improving-convergence-
multiphysics-problems/, viitattu 2.3.2016

[38] S. Youcef, M. H. Schultz, GMRES: A Generalized Minimal Residual Al-
gorithm for Solving Nonsymmetric Linear Systems, SIAM J. ScI. STAT.
COMPUT. Vo|. 7, No. 3, July 1986

[39] P. N. Brown A Theoretical Comparison of the Arnoldi and GMREA
Algorithms SIAM J. ScI. STAT. COMPUT. Vol. 12, No. 1, pp. 58-78,
January 1991

[40] K.E. Jansen, C.H. Whiting, G.M. Hulbert A generalized-alpha method
for integrating the filtered Navier-Stokes equations with a stabilized finite
element method Comput. Methods Appl. Engrg. 190 (2000) 305-319.

[41] J. Chung, G.M. Hulbert, Time integration algorithm for structural dyna-
mics with improved numerical dissipation: The generalized-alpha method
Appl. Mech. 60 (1993), 371-375.

[42] H. M. Hilber, T. J. R. Hughes, R. L. Talor, Improved Numerical Dissipa-
tion for Time Integration Algorithms in Structural Dynamics, Earthqua-
ke Engineering and Structural Dynamics, 5:282-292, 1977.



KIRJALLISUUTTA 70

[43] W. L. Wood, M. Bossak, O. C. Zienkiewicz, An Alpha Modi-
fication of Newmark’s Method International Journal for Numerical
Methods in Engineering, Vol. 15, No. 10, 1980, pp. 1562-1566.
doi:10.1002/nme.1620151011

[44] N. M. Newmark, A method of computation for structural dynamics.
Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 85 (EM3) 67-94. 1959

[45] N.C. Davatzes, S. Hickman, Comparison of Acoustic and Electrival Ima-
ge Logs from the Coso Geothermal Field, CA PROCEEDINGS, Thir-
tieth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford Univer-
sity, Stanford, California, January 31-February 2, 2005 SGP-TR-176

[46] Y. Li, D.R. Schmitt, Drilling-induced core fractures and in situ stress,
Journal of Geophysical Research, Vol. 103, No. B3, Pages 5225-5239,
March 10, 1998

[47] L. Zhang, C. A. Currie, D. R. Schmitt, Drilling Induced Core Fractures
and Crustal Stress, GeoCanada 2010 – Working with the Earth 1

[48] G. Zhan, A. Patin, R. Pillai, R. Gilleylen, M. Castagna, In-Situ Analysis
of the Microscopic Thermal Fracture Behavior of PDC Cutters Using
Environmental Scanning Electron Microscope, 2014 IADC/SPE Drilling
Conference

[49] COMSOL AB COMSOL Multiphysics Reference Manual 5.1 2015

[50] M. Holz, S.R. Heil, A. Sacco Temperature-dependent self-diffusion coef-
ficients of water and six selected molecular liquids for calibration in accu-
rate 1H NMR PFG measurements Phys. Chem. Chem. Phys., 2000, 2,
4740-4742

[51] S. Whitaker, Flow in porous media I: A theoretical derivation of Darcy’s
law, Transport in Porous Media March 1986, Volume 1, Issue 1, pp 3-25

[52] Säteilyturvakeskus, Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä, OHJE ST
6.1 / 2.3.2016


