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LUT:N STRATEGINEN PROFIILI

LUTLUT

P t tt 1969 hdi tä t l t ti t k iik j t l dPerustettu 1969, yhdistänyt alusta asti tekniikan ja talouden

Valmistunut yli 8700 diplomi-insinööriä ja kauppatieteiden maisteria
sekä vajaa 400 tekniikan, kauppatieteiden ja filosofian tohtoriaj , pp j

Henkilökuntaa yli 930

Tutkinto-opiskelijoita noin 5000: tekniikka 75 %, kauppatieteet 25 %

Tekniikan opiskelijoista naisia  22 %, kauppatieteilijöistä 49 % 

Tutkinto-opiskelijoista ulkomaalaisia noin 250 (5 %)

Syksyllä 2009 aloittaneista opiskelijoista 16 % ulkomaalaisia
45:n eri kansallisuuden opiskelijoita

Elinikäinen oppiminen: täydennyskoulutuksen opiskelijoita 1485Elinikäinen oppiminen: täydennyskoulutuksen opiskelijoita 1485, 
avoimen yliopiston opiskelijoita 1566

LUT Energia 
Energiatekniikka | Sähkötekniikka | Ympäristötekniikka



PAINOPISTEALUEETPAINOPISTEALUEET

• Uusiutuvat energiavarat, älykkäät energiaverkot ja 
energiamarkkinat

• Tieteellinen laskenta ja virtuaalisuunnittelu
Vihreä energia ja 

teknologia Tieteellinen laskenta ja virtuaalisuunnittelu

• Vihreä kemiantekniikka ja materiaalitiede
teknologia

• Innovaatiot ja yritysten uudistuminen

• Maailmanlaajuiset arvoverkostot sekä yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuudet

Kestävä 
kilpailukyvyn 
l i

j pp

• Aineettomat voimavarat
luominen

Tieteen parhaat toimijat ilman rajoja• Tieteen parhaat toimijat ilman rajoja

• Ainutlaatuiset yhteiset koulutusohjelmat parhaiden 
toimijoiden kanssa

• Kansainvälinen asiantuntijuus ja verkosto osaaminen

Kansainvälinen 
Venäjä‐yhteyksien 

rakentaja • Kansainvälinen asiantuntijuus ja verkosto‐osaaminen 
yritysten ja teollisuuden hyväksi

rakentaja

”YHDESSÄ”YHDESSÄ

Tuotamme ratkaisuja ja ratkaisijoita 
maailmanlaajuisiin haasteisiinmaailmanlaajuisiin haasteisiin

Painopisteemme ovat monitieteisiä 
kokonaisuuksia

Menestymme yksiköiden ja tieteen 
rajapinnat ylittävällä tekemisellä

Teemme yhteistyötä yliopistomaailman ja 
liike-elämän kumppaneidemme kanssa

Toimintamme hyödyttää yhteiskuntaa 
kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.



LUT ENERGIA

LUT EnergiaLUT Energia

− Suomen suurin yliopistollinen energia-alan kouluttaja ja tutkija

Eurooppalaista huippututkimusta energiatuotantoon energiaverkkoihin ja− Eurooppalaista huippututkimusta energiatuotantoon, energiaverkkoihin ja 
-markkinoihin sekä energian käyttöön liittyvissä haasteissa

Energia sähkö ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat− Energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

− 200 asiantuntijaa
17 f i− 17 professoria

− 45 tutkijatohtoria / -opettajaa
− 130 diplomi-insinööriä / vuosi
− 12 TkT / vuosi
− 9 miljoonan euron tutkimusbudjetti / vuosi
− 4 miljoonan euron opetusbudjetti / vuosi

LUT Energia 
Energiatekniikka | Sähkötekniikka | Ympäristötekniikka

j j



ENERGIAKETJUN HALLINTAENERGIAKETJUN HALLINTA

SÄHKÖVERKOT JA ENERGIAN KÄYTTÖENERGIAN
ENERGIAN LÄHTEET

SÄHKÖVERKOT JA ‐
MARKKINAT

ENERGIAN KÄYTTÖ,
TUOTANTOPROSESSIT

ENERGIAN
TUOTANTO

LUT Energian 
strategiset alueet:

Uusiutuva bioenergia
• biopolttoaineet
• talousstrategiset alueet:

Suurnopeustekniikka
• turbokoneet, ORC-voimalaitokset ja pumput
• erikoissähkökoneet

talous

Ydinenergiatekniikka
• kokeellinen turvallisuustutkimus
• uudet reaktorityypiterikoissähkökoneet

Sähkö‐ ja energiamarkkinat
• älykkäät sähköverkot
• sähkömarkkinat

uudet reaktorityypit

Ympäristötekniikka
• järjestelmien arviointi kestävyyden suhteen
• ympäristöinnovaatiot ja ympäristöjohtaminensä ö a a

Sähkökoneet ja ‐käytöt
• sähkökäyttöjen säätö ja diagnostiikka

konvertteritekniikka

y pä s ö o aa o ja y pä s öjo a e

Sähkön ja lämmön tuotantojärjestelmät
• päästötön sähköntuotanto
• tuuli-, aurinko- ja vesivoima, polttokennot• konvertteritekniikka

• kestomagneettitekniikka
• sähköautot

tuuli , aurinko ja vesivoima, polttokennot
• hajautetut energiajärjestelmät
• hiilen talteenotto ja varastointi

LUT YDINVOIMATEKNIIKAN 
LABORATORIO

− Suurin ydinvoimainsinöörien kouluttaja Suomessa

− Yhteensä opetuksessa ja tutkimuksessa noin 20 työntekijää, valmisteilla 
toinen professuuritoinen professuuri



LUT ENERGIAN

YDINVOIMATEKNIIKAN 
OPINTOPOLKU

YDINVOIMATEKNIIKAN 
OPINTOPOLKU LUT:SSA

• Nykyisellään valmistuu n. 10 DI/vuosi 
ydinvoimatekniikan syventävästä sivuaineesta

• Koulutettavien määrä on kaksin jopa• Koulutettavien määrä on kaksin‐, jopa 
kolminkertaistumassa

• Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa alkamassay y p

• LUT:n Ydinturvallisuuden tutkimusyksikön 
tutkimusprojektit liittyvät tieteelliseen jatko‐
koulutukseen → tohtoritutkinnot

• Teollisuuden ja viranomaisten palveluksessa on useita• Teollisuuden ja viranomaisten palveluksessa on useita 
LUT:n jatko‐opiskelijoita



YDINVOIMATEKNIIKAN
OPINTOPOLKU LUT:SSA

Energiatekniikan koulutusohjelmassaEnergiatekniikan koulutusohjelmassa
kaikilla pääaineena energiatekniikka

+ syventävä sivuaine ydinvoimatekniikka, jonka lukijoilla laajimmin 
ydinvoimatekniikan kursseja
‐ ydinvoimatekniikan kursseja muillakin energiatekniikan lukijoilla, 
joilla syventävä sivuaine esim. voimalaitosoppi tai virtaustekniikka

Ympäristö‐ tai sähkötekniikan, tuotantotalouden, kemian jne. 
koulutusohjelmatj

‐ sivuaine energiatekniikka sisältää ydinvoimatekniikan kursseja

Energiatekniikka YdinvoimatekniikkaEnergiatekniikka    Ydinvoimatekniikka

YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT (150 hlöä/v)
Fi i j f i Sät il ik t k t Y

PERUSOPINNOT
M t tiikk Fissio ja fuusio. Säteilyvaikutukset. 

Ydinvoimaloiden toiminta ja turvallisuus.
Y
D
I
N

‐Matematiikka
‐ Fysiikka
‐ Energiatekniikan
perusteet

PERUSOPINNOT (70 hlöä/v)
Ydintekniikan ja reaktorifysiikan perusteet
LWR‐laitosten suunnitteluperiaatteet

N
T
U
R

AINEOPINNOT
‐ Teknillinen 
termodynamiikka

p

Polttoaineen lämmönsiirto

LAAJAT OPINNOT (30 hlöä/ )

R
V
A
L

termodynamiikka
‐ Lämmönsiirto
‐ Voimalaitostekn.
‐ Virtaustekniikka

LAAJAT OPINNOT (30 hlöä/v)
Reaktorifysiikkaa ja ‐kinetiikkaa,

laitosrakenteet, polttoainekierto sekä 
uudentyyppiset  reaktorit

L
L
I
S

SYVENTÄVÄT 
OPINNOT
Lämpö ja

yypp

SYVENTÄVÄT OPINNOT (15 hlöä/v)
Reaktorifysiikan ja

S
U
U
S

‐ Lämpö‐ ja 
virtaustekniikan 
numeeriset 
menetelmät

Reaktorifysiikan ja 
termohydrauliikan mallinnus

Säteilysuojelu  Vastaavan johtajan pätevyysLuotettavuustekniikka

‐ Turbotekniikka



YDINVOIMATEKNIIKAN 
JATKO-OPINTOPOLKU LUT:SSA

• LUT Energian jatko opintojaksoja mm• LUT Energian jatko‐opintojaksoja mm.
• Monifaasivirtausten mallinnuskurssit
• Numeerinen mallinnus
• Lämmönsiirron kesäkoulu
• Tieteellinen kirjoittaminen
• Ympäristötekniikan jatko‐opinnot

• Kansallinen ydinturvallisuuskurssi YK (n 70 hlöä/v)• Kansallinen ydinturvallisuuskurssi YK (n.70 hlöä/v)
• YTERA 2012‐2015 (Suomen Akatemia): Aalto, HY, LUT

• Seminaarit, esim. GEN IV
• EU‐yhteistyö: ENEN, SNETP, kansainväliset kurssit 

LUT ENERGIAN

YDINVOIMATEKNIIKAN 

TUTKIMUSTUTKIMUS



YDINVOIMATEKNIIKAN TUTKIMUSYDINVOIMATEKNIIKAN TUTKIMUS

Laajimmin ydinenergiaa tutkiva yliopisto Suomessa− Laajimmin ydinenergiaa tutkiva yliopisto Suomessa 

− Suuret kansainvälisen tason tutkimuslaitteistot
− hyödynnetään koti- ja pohjoismaisessa (LUT, VTT,  Aalto, KTH) sekä EU- ja OECD-y y j p j ( , , , ) j

yhteistyössä  - mm. 2010 yli kymmenessä VTT:n laskennallisessa projektissa 

− Infrastruktuurin parannushankkeena menossa mittausinstrumentoinnin modernisointi 
vastaamaan nykyisiä mittausdatan laatuvaatimuksiavastaamaan nykyisiä mittausdatan laatuvaatimuksia
− dataa CFD-sovellusten kehittämiseen

− Yksikkö toimii STUK:n teknisenä tukiorganisaationa
− tutkimus pääasiassa VYR:n SAFIR-tutkimusohjelmassa
− ydinvoimaloiden lisensiointianalyysiohjelmien validointi kokeisiin perustuen, kuten 

ydinenergialaki vaatii

− Kyky suunnitella ja rakentaa laitteistot myös turvallisuusjärjestelmien suoraksi 
kehittämiseksi/testaamiseksi kokein 
− voimalaitosten ja laitostoimittajien toimeksiantoja

LASKENNALLINEN TUTKIMUSLASKENNALLINEN TUTKIMUS

M i i tii ii ä ht i t ö ä VTT k- Monin osin tiiviissä yhteistyössä VTT:n kanssa

- Virtauslaskennassa  esim. CFD-laskennan ja APROS-
sovellusten osalta (LUT:lla käytössä myös TRACE)sovellusten osalta (LUT:lla käytössä myös TRACE)

Suomen Akatemian NETNUC projektissa mallinnettu- Suomen Akatemian NETNUC-projektissa mallinnettu 
Pebble Bed –reaktoria

Ensimmäinen virtauslaskennan- Ensimmäinen virtauslaskennan 

kanssa yhdistetty Serpent-sovellus

(Serpent on VTT:n kehittämä Monte Carlo(Serpent on VTT:n kehittämä Monte Carlo -

-tyyppinen reaktorifysiikkaohjelma)



Kokeellisen tutkimuslaitteiston 
perusparannus

R h itt ji SAFIR j S Ak t i i f h k- Rahoittajina SAFIR ja Suomen Akatemian infrahanke

- Uuden hallin perusvarustelu

V h itt i t t i i j itt t- Vanhan mittausinstrumentoinnin ja mittausten 
käsittelyjärjestelmän uusiminen

Uuden tyyppisten mittausjärjestelmien hankinta- Uuden tyyppisten mittausjärjestelmien hankinta, 
ensimmäisenä PIV 

Kuva Lauri Pyy diplomityöKuva, Lauri Pyy, diplomityö

LUT:n PACTEL laboratorioLUT:n PACTEL-laboratorio

16.5.2012 21



TUTKIMUSTILATTUTKIMUSTILAT
- Kunnostettu halli 2011 

helmikuussa käyttöönhelmikuussa käyttöön

- Halliin siirretty mm. 
toimeksiantona tehty y
Loviisan (Fortum) 
hätäjäähdytyksen  
paineakkujen 
uusirakenteisten 
sulkupallojensulkupallojen 
tiiveystestauslaite sekä 
uusimpana rakennettu p
TVO:n Olkiluoto 1&2:n 
sydämen 
pinnankorkeuden 
tutkimuslaitteisto KOHO

Tutkimusesimerkkinä tuore väitösTutkimusesimerkkinä tuore väitös

Tähä it k l i tt L ti P i t 10 k l 29 täTähän esitykseen lainattu Lectio Precursoriasta 10 kalvoa 29:stä.

Filmit eivät valitettavasti netissä toimi.

Koko väitöskirja saatavissa http://www.doria.fi/handle/10024/74850



Lectio Praecursoria:

Lauhdutusaltaan suoran 
kontaktilauhtumisen CFD-mallinnuskontaktilauhtumisen CFD mallinnus

käyttäen erottuneen virtauksen 
lauhtumismallejalauhtumismalleja

Vesa Tanskanen
Lappeenrannan teknillinen yliopistopp y p

LUT Energia

Lauhdutusaltaat
kiehutusvesireaktoreissa

Ki h t i kt id (BWR) i ää i ttä i ältä ät jäähd t ii it t− Kiehutusvesireaktoreiden (BWR) primäärivettä sisältävät jäähdytyspiirit ovat 
pienikokoisia, joten reaktorin suojarakennus voidaan suunnitella kompaktiksi.

− Pienikokoinen suojarakennus on helpompi rakentaa tiiviiksi ja 
paineenkestäväksi…

− …mutta toisaalta paisuntatilan vähäisyyden vuoksi mahdollista nopeaa 
paineennousua on haastavampaa hallita.

• Jotta pienikokoinen suojarakennuskonstruktio olisi hyväksyttävä, tehokas 
paineenalennus on varmistettava, jottei suojarakennuksen eheys vaarantuisi p , j j y
onnettomuustilanteessa ja radioaktiivista päästöä syntyisi.

• Kaikissa nykyisissä BWR:ssä nopea paineenalennus on toteutettu 
lauhdutusaltaiden avulla, joilla suurikin purkautuva höyrymäärä saadaanlauhdutusaltaiden avulla, joilla suurikin purkautuva höyrymäärä saadaan 
lauhdutettua nopeasti vedeksi.

Lectio Praecursoria
13.4.2012



Lauhdutusaltaat
kiehutusvesireaktoreissa

General Electric:n suojarakennustyypit.

Tässä työssä keskitytään mallintamaan kontaktilauhtumista  ASEA‐ATOM, GE MARK 
I‐II, KWU ‐tyyppisille pystysuoran alaspuhallusputkiston tapauksille. 

Lectio Praecursoria
13.4.2012

Lauhdutusaltaat
kiehutusvesireaktoreissa

JäähdytteenmenetysonnettomuudessaJäähdytteenmenetysonnettomuudessa 
(LOCA) suuri määrä höyryä vapautuu 
reaktorista suojarakennukseen 
päähöyrylinjan katketessa. Höyryä p y y j y y
vapautuu myös, jos reaktoripainesäiliön 
painetta pitää alentaa käyttäen 
varoventtiilejä (SRV).j ( )

• Aluksi lauhdutusaltaaseen iskeytyy 
laajenevan höyryn ajamana vettä ja 
lauhtumattomia kaasuja 
alaspuhallusputkista ja kuivatilasta.
• Suora kontaktilauhtuminen alkaa 

Hahmotelma Olkiluoto 1&2:n 
ASEA ATOM mallisesta BWR

höyryn saapuessa altaaseen.
• Lauhtumismoodi muuttuu 
höyrypitoisuuden kasvaessa ja altaan 
d lä t ä

Lectio Praecursoria
13.4.2012

ASEA‐ATOM‐mallisesta BWR 
suojarakennuksesta

veden lämmetessä.



Suora kontaktilauhtuminen
lauhdutusaltaissa ja POOLEX kokeet

L hd t lt it t tkitt− Lauhdutusaltaita on tutkittu 
kokeellisesti maailmalla jo 
jonkin verran (USA, Saksa, 
R otsi Korea Japani)Ruotsi, Korea, Japani). 
Ruotsin Marviken oli 
tunnetuin näistä laitteistoista.

P i ii− Parina viime 
vuosikymmenenä kokeita on 
tehty mm. Sveitsissä 
(PANDA laitteisto) ja(PANDA-laitteisto) ja 
Lappeenrannassa (POOLEX 
ja PPOOLEX-laitteistot).

L k i i t POOLEX k k i t− Lukuisista POOLEX-kokeista
tässä työssä on tarkasteltu 
kahta.

POOLEX l i i
PPOOLEX‐laitteisto

Lectio Praecursoria
13.4.2012

POOLEX‐laitteisto

Suora kontaktilauhtuminen
lauhdutusaltaissa ja POOLEX kokeet

Lauhtuminen tasaisella rajapinnalla 
(STB‐31)

Chugging – lauhtuminen
(STB‐11 ~ STB‐28)

Lectio Praecursoria
13.4.2012



CFD-laskenta erottuneen virtauksen
lauhtumismalleilla

STB‐31 tapauksessa käytettiin tavanomaistaSTB 31 tapauksessa käytettiin tavanomaista 
karteesista tihennettyä hilaa.

STB‐28 tapauksessa parhaan tuloksen tuotti 
ll i kä ä ii i hilpallomainen käyräviivainen hila 

Lectio Praecursoria
13.4.2012

Tuloksia, STB-28 tapaus, p

Korkean 
turbulenssitason 

3D,Hughes‐Duffey, Nept.Exp. STB‐28‐4

tapauksissa Hughes‐
Duffey:n
Lauhtumismalli 

Bubble size 
0 63 Hz

tuotti realistisen 
kuplakokojakauman 
ja chugging

d distribution 

Experiment 
STB‐28‐4

Exp. 
STB‐
28‐4

2D‐axi.
Hughes‐
Duffey, 
Nept.1.07 Hz

0.63 Hztaajuuden.

‐> Malli arvioi 
l ht i d

2D‐axi. 
Hughes‐
Duffey, Nept.

lauhtumisnopeuden 
ko. tapauksessa 
lähelle oikeaa.

Chugging frequencyLectio Praecursoria
13.4.2012



Tuloksia STB 28 tapausTuloksia, STB-28 tapaus

Hughes Duffey STB 28 NEPTUNE CFD

Lectio Praecursoria
13.4.2012

Hughes‐Duffey, STB‐28, NEPTUNE_CFD

Yhteenveto (Vesa Tanskanen)Yhteenveto (Vesa Tanskanen)

Tä ä äitö t ö ä lli tt CFD llä l i t l k i k ht− Tässä väitöstyössä on mallinnettu CFD:llä lupaavin tuloksin kahta 
lauhdutusaltaiden lauhtumismoodia:

* Vakaan rajapinnan kontaktilauhtumista (STB-31 POOLEX koe)
* Ch gging la ht mista (STB 28 POOLEX koe)* Chugging-lauhtumista (STB-28 POOLEX koe)

− Vakaan rajapinnan tapauksessa Lakehal et al. (2008b) ’surface divergence’ 
malli antoi parhaan tuloksen.
Chugging tapauksessa Hughes & Duffey (1991) malli tuotti yllättävän hyvän− Chugging-tapauksessa Hughes & Duffey (1991) malli tuotti yllättävän hyvän 
tuloksen, mikäli CFD:n numeriikkaa tuettiin käyttämällä

* Kokoonpuristuvan virtauksen ratkaisijaa ja höyrytaulukoita
* Kuplan muotoja mukailevaa käyräviivaista hilaa (pieni koppimäärä ja* Kuplan muotoja mukailevaa käyräviivaista hilaa (pieni koppimäärä ja 

pieni rajapinnan diffuusio)
− Työssä sovellettiin hahmontunnistusta kokeista saadun videomateriaalin 

analysointiinanalysointiin
Mahdollista saada vertailukelpoista kvantitatiivista dataa 

lauhtumisnopeuden arvioimiseksi vanhoistakin kokeista.

Lectio Praecursoria
13.4.2012



POLITIIKKAA

Miten em väitöstyö rahoitettiin?Miten em. väitöstyö rahoitettiin?

EU j ktit NURESIM j NURISP l i l i t di t k iik− EU:n projektit NURESIM ja NURISP yleiseurooppalaisten ydintekniikan 
laskentaohjelmistojen kehittämiseksi (koordinaattori CEA, LUT:lla vain jokunen 
htkk per vuosi)

− SAFIR-projektiosia POOLEX-koelaitteistotutkimuksiin liittyen

− Suomen Akatemian kestävän energian tutkimusohjelman SusEn projektiSuomen Akatemian kestävän energian tutkimusohjelman SusEn projekti 
NETNUC 2008-2011, uudentyyppiset ydinreaktorit (GEN IV) LUT, 
Aalto ja VTT

− Viimeistely: Suomen Akatemian laskennallisen virtaustekniikan tohtorikoulu

► pieninä palasina leipä maailmalla

− YTERAn oletti tuovan selkeät 4 vuoden tohtorikoulutuspaikat yht. 7 hengelle, 
mutta OKM poisti korvamerkityn tohtorikoulutusrahoituksen jo 2013 alkaen.



YTERAn jatko…mutta: 
http://www.aka.fi/Tiedostot/
Tiedostot/Liitetiedostot/Tohtorikoulutus_
joulukuu_2011.pdf

YHTEENVETOYHTEENVETO

− Kiinnostuneita opiskelijoita riittää 

− Haasteita riittää

− Töitä tehdään

− Tukea toivotaan – sekä henkistä että konkreettisempaa

− Johtopäätökset paneelikeskustelussa?

KIITOS!


