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LYHENNELUETTELO 

ACC Accumulator, painevesisäiliö 

ACC Additional Containment Cooling, apujäähdytysjärjestelmä 

ACCU Accumulator, painevesisäiliö 

ADS Automatic Depressurization System, automaattinen 
paineenalennusjärjestelmä 

APR Advanced Power Reactor 

ASE Atomstroyexport 

BWR Boiling Water Reactor, kiehutusvesireaktori 

CFS Cavity Flooding System 

CMT Core Makeup Tank, hätälisävesisäiliö 

CVS Chemical and Volume Control System, vesikemian ja –tilavuuden 
säätöjärjestelmä 

DSCD Debris Spreading and Cooling Device, sydänsulan jäähdytyslaite 

ECCS Emergency Core Cooling System, hätäjäähdytysjärjestelmä 

EPR European Pressurised Reactor 

ERVCS External Reactor Vessel Cooling System, paineastian ulkopuolinen 
jäähdytysjärjestelmä 

EU-APWR Advanced Pressurised Water Reactor 

FD Fluidic Device, virtauksen säätölaite 

HMS Hydrogen Mitigation System, vedynpoistojärjestelmä  

IAEA International Atomic Energy Agency, kansainvälinen 
atomienergiajärjestö 

INERI International Nuclear Energy Research Initiative 

IRWST In-containment Refueling Water Storage Tank, latausallas 

IVR In-Vessel corium Retention, paineastian sisäpuolinen 
jäähdytysjärjestelmä 

KHNP Korea Hydro & Nuclear Power 

LHSI Low Head Safety Injection System, 
matalapainehätäjäähdytysjärjestelmä 

LOCA Loss-Of-Coolant Accident, jäähdytteenmenetysonnettomuus 
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MHI Mitsubishi Heavy Industry 

MHSI Medium  Head  Safety  Injection  System,  
keskipainehätäjäähdytysjärjestelmä 

PAR Passive Auto-catalytic Recombiner, autokatalyyttinen 
rekombinaattori 

PCS Passive Containment Cooling System, suojarakennuksen passiivinen 
jäähdytysjärjestelmä 

PHRS C Containment Passive Heat Removal System, suojarakennuksen 
passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä 

PHRS SG Steam Generator Passive Heat Removal System, höyrystimien 
passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä 

PRHR Passive Residual Heat Removal, passiivinen jälkilämmönpoisto 

PRHR HX Passive Residual Heat Removal Heat Exchanger, passiivinen 
jälkilämmönvaihdin 

PXS Passive Core Cooling System, sydämen passiivinen 
jäähdytysjärjestelmä 

RHRS Residual Heat Removal System, jälkilämmönpoistojärjestelmä 

RWSP Refueling Water Storage Pit, latausallas 

SIP Safety Injection Pump, hätäjäähdytyspumppu 

SIS Safety Injection System, hätäjäähdytysjärjestelmä 

SIT Safety Injection Tank, painevesisäiliö 

VVER Vodo-vodjanoi energetitšeski reaktor, painevesireaktori 
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Fennovoima, Fortum ja Teollisuuden Voima ovat vuosina 2008–2009 kukin 

jättäneet valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen ydinvoimalaitoksen 

rakentamisesta. Hakemuksissa esitellyt laitostyyppivaihtoehdot ovat Suomen 

nykyisten ydinvoimalaitosten tapaan kevytvesireaktoreita. Kevytvesireaktoreissa 

käytetään tavallista vettä sekä neutroneita hidastavana että polttoainetta 

jäähdyttävänä aineena. Laitostyyppivaihtoehdot ovat joko painevesireaktoreita 

(PWR, Pressurised Water Reactor) tai kiehutusvesireaktoreita (BWR, Boiling 

Water Reactor), ja ne ovat niin sanottuja kolmannen sukupolven laitoskonsepteja. 

Työssä esitellään periaatepäätöshakemuksissa mukana olevat 

painevesireaktorityypit; Atomstroyexportin (ASE) AES 2006, Korea Hydro & 

Nuclear Powerin (KHNP) APR1400, Arevan EPR sekä Mitsubishi Heavy 

Industryn (MHI) EU-APWR. Lisäksi tarkasteluun on otettu mukaan 

Westinghouse Electricin kolmannen sukupolven painevesilaitos AP1000. 

(Fennovoima 2009, Fortum Power and Heat Oy 2009, Säteilyturvakeskus 2009, 

Teollisuuden voima 2008.) 

Ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmät voidaan jakaa aktiivisiin ja 

passiivisiin järjestelmiin. Työssä keskitytään erityisesti esittelemään kyseisten 

laitostyyppien passiivisia turvallisuusjärjestelmiä. Aktiivisia järjestelmiä ovat 

turvallisuusjärjestelmät, jotka toimiakseen vaativat jonkin ulkoisen 

voimanlähteen. Passiiviset järjestelmät sen sijaan toimivat itsenäisesti, ilman 

ulkoista voimanlähdettä. Passiivisten järjestelmien käynnistys tapahtuu 

esimerkiksi paine- tai tiheyseron vaikutuksesta, mikä on luonnonkierron 

lähtökohta. Passiivisten turvallisuusjärjestelmien etuna aktiivisiin verrattuna on 

se, etteivät ne sisällä niin paljon liikkuvia ja huoltoa vaativia osia, minkä ansiosta 

järjestelmien käyttö on yksinkertaisempaa ja taloudellisempaa. 

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n (International Atomic Energy 

Agency) määritelmän mukaan passiivinen turvallisuusjärjestelmä on järjestelmä, 

joka koostuu kokonaan passiivisista osatekijöistä tai järjestelmä, joka käyttää 

1 JOHDANTO 
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aktiivisia tekijöitä hyvin rajoitetusti käynnistääkseen passiivisen toiminnon. IAEA 

jakaa passiiviset järjestelmät neljään luokkaan seuraavasti: 

 A-luokkaan kuuluvat järjestelmät eivät vaadi toimiakseen ulkoista 

signaalia, ulkoista käyttövoimaa, liikkuvia osia tai virtaavaa ainetta. Tähän 

luokkaan kuuluvia turvallisuusjärjestelmiä ovat esimerkiksi polttoaineen 

suojakuori ja reaktoripainesäiliö. 

 B-luokan passiiviset järjestelmät eivät vaadi ulkoista signaalia tai 

käyttövoimaa, eivätkä ne sisällä liikkuvia osia, mutta järjestelmissä on 

mukana virtaava aine. Esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä on reaktorin 

hätäjäähdytysjärjestelmä, jossa luonnonkierron avulla siirretään reaktorin 

tuottama jälkilämpö suoraan vesialtaaseen upotettuun lämmönvaihtimeen. 

 C-luokkaan kuuluvat järjestelmät eivät vaadi ulkoista signaalia tai 

käyttövoimaa, mutta ne sisältävät liikkuvia osia, ja voivat sisältää myös 

virtaavan aineen. C-luokkaan kuuluvat esimerkiksi reaktorin 

hätäjäähdytykseen käytetyt paineakut, jotka perustuvat venttiilin 

aukeamiseen primääripiirin paineen laskiessa, jolloin akkujen sisältämä 

booripitoinen vesi virtaa reaktorisydämeen painovoiman vaikutuksesta. 

 D-luokan passiiviset turvallisuusjärjestelmät vaativat käynnistyäkseen 

ulkoisen signaalin. Esimerkkinä reaktorin pikasulun toteuttavat 

säätösauvat, jotka putoavat reaktorisydämeen painovoimalla ulkoisen 

signaalin laukaisemana. (IAEA 2009, 2-3.) 

 

 

Kuvassa 1. on esitetty painevesireaktorityyppisen ydinvoimalaitoksen 

periaatteellinen toimintakaavio. Painevesireaktorissa uraanipolttoaineen fissioissa 

syntyvä lämpö siirtyy reaktorisydämen läpi virtaavaan veteen. Primääripiirin 

(ensiöpiirin) paine pidetään erillisen paineistimen avulla niin korkeana, ettei vesi 

pääse kiehumaan lämmetessään reaktorisydämessä. Primääripiirin paine on 

tyypillisesti noin 150-160 bar ja lämpötila reaktorissa luokkaa 320-330 °C. 

Reaktorista vesi johdetaan primääripiiriin kuuluviin lämmönvaihtimiin, 

höyrystimiin, joista jäähtynyt vesi pumpataan takaisin reaktoriin. Vesi kiertää 

2 LAITOSTYYPPIEN ESITTELY
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primääripiirissä pääkiertopumppujen avulla. Höyrystimen sekundääripuolella 

syntyvä höyry kulkee sekundääripiirissä (toisiopiirissä) turbiineille, jotka edelleen 

pyörittävät sähköä tuottavaa generaattoria. Turbiineilta sekundäärihöyry johdetaan 

lauhduttimeen, jossa se jäähdytetään tavallisesti merivedellä. Lauhdevesi 

pumpataan takaisin höyrystimiin syöttövesipumpuilla. Lämmennyt merivesi 

palautetaan mereen. 

 

Kuva 1. Painevesireaktorin periaatteellinen toimintakaavio. (Fennovoima 2009, 124.) 

 

Painevesireaktorilaitosten tehotasot vaihtelevat eri laitostyyppien välillä melko 

paljon. Esimerkiksi Loviisan VVER-440-tyyppisten voimalaitosyksiköiden 

sähköteho on noin 480 MW, kun taas tässä työssä esiteltävien kolmannen 

sukupolven painevesireaktorien sähkötehot vaihtelevat välillä 1200-1700 MW. 

Taulukossa 1. on esitetty esiteltävien laitostyyppien lämpö- ja sähkötehot. 
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Taulukko 1. Käsiteltävät laitostyypit ja niiden lämpö- ja sähkötehot. 

Laitos Toimittaja Lämpöteho Sähköteho 

AP1000 

 

Westinghouse 

Electric 

3415 MWt n. 1100 MWe 

EPR 

 

AREVA 4590 MWt n. 1700 MWe 

APR 1400 

 

Korea  Hydro  &  

Nuclear Power 

4000 MWt n. 1400 MWe 

EU-APWR Mitsubishi Heavy 

Industries 

4450 MWt n. 1700 MWe 

AES 2006 

 

Atomstroyexport 3200 MWt n. 1200 MWe 

 

2.1 AP1000 
AP1000 on Westinghouse Electricin suunnittelema painevesilaitos, joka on 

termiseltä teholtaan noin 3415 MW ja sähköteholtaan noin 1100 MW suuruinen. 

Laitoksen suunnittelun pohjana on käytetty aiempaa AP600-laitosta. AP1000:n 

suunnittelussa on aikaisempaan verrattuna pyritty yksinkertaistamaan laitoksen 

rakennetta, ylläpitoa, käyttöä ja turvallisuusjärjestelmiä. AP1000-laitosta 

suunniteltaessa on pyritty käyttämään mahdollisimman paljon jo käytössä olevia 

ja tunnettuja komponentteja, minkä ansiosta on vältytty prototyypin 

rakentamiselta. (Maaranen 2001, 20-21.) 
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Kuva 2. AP1000-laitoksen leikkauskuva. (Westinghouse 2007) 
 

AP1000:n primääripiiri koostuu kahdesta pääkiertopiiristä, joissa kussakin on yksi 

kuumahaara, höyrystin, kaksi kylmähaaraa ja kaksi pääkiertopumppua. Erona 

nykyisiin painevesilaitoksiin verrattuna on, että pääkiertopumput sijaitsevat 

höyrystimen alapuolella. Höyrystimet ovat U-putkityyppiä olevia 

pystyhöyrystimiä. Kiinaan ollaan rakentamassa neljää AP1000-laitosyksikköä. 

Ensimmäisen yksikön suunniteltu käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2013. Myös 

Yhdysvaltoihin on suunniteltu rakennettavan AP1000-yksiköitä. AP1000-

laitoksen turvallisuusjärjestelmissä on hyödynnetty passiivisuutta monipuolisesti. 

(Maaranen 2001, 20-21, Westinghouse 2007, 4.) 

 

2.2 EPR 
EPR on saksalais-ranskalaisen AREVAn toimittama painevesireaktorilaitos, jonka 

lämpöteho on noin 4590 MW ja sähköteho noin 1700 MW. Alun perin EPR on 

ranskalaisen Framatomen ja saksalaisen Siemens KWU:n suunnittelema 

evoluutiolaitos, joka pohjautuu ranskalaiseen N4- ja saksalaiseen Konvoi-sarjaan, 

jotka ovat uusimpia käyttöön otettuja painevesilaitoksia kyseisissä maissa. 
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Framatomen ja Siemensin ydinvoimaliiketoiminnat ovat nykyisin osa AREVA-

konsernia.  

 

 

Kuva 4. EPR-laitoksen leikkauskuva. (Ecoficial 2010) 

 

Olkiluotoon rakenteilla oleva OL3-laitosyksikkö on EPR-tyyppiä, ja tällä hetkellä 

sen suunniteltu käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2013. Se tulee valmistuessaan 

olemaan sähköteholtaan maailman suurin ydinvoimareaktori. Lisäksi rakenteilla 

on kaksi EPR-laitosta Kiinassa sekä yksi Ranskassa. (Areva 2010.) 

 

EPR-laitoksen primääripiiri koostuu neljästä pääkiertopiiristä, joissa kussakin on 

pystyhöyrystin ja pääkiertopumppu. Höyrystimet ovat U-putkityyppiä ja ne 

vastaavat tekniikaltaan nykylaitoksissa käytössä olevia uusimpia höyrystimiä. 

Sekundääripiiri on oleellisesti samanlainen kuin nykyisissä painevesireaktoreissa. 

Laitoksen turvallisuus on toteutettu pitkälti aktiivisilla järjestelmillä, joiden lisäksi 

käytössä on joitakin painevesilaitoksille tyypillisiä passiivisia 

turvallisuusjärjestelmiä. EPR:n suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. 

(Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 68, Teollisuuden Voima 2008, liite 7, 15.) 
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2.3 APR1400 
APR1400 (Advanced Power Reactor) on korealaisen KHNP:n suunnittelema 

evoluutiotyypin painevesireaktorilaitos, joka pohjautuu alun perin USA:ssa 

suunniteltuun Combustion Engineering System 80+-laitokseen. KHNP alkoi 

rakentaa tämäntyyppisiä laitoksia Koreaan 1980-luvun lopulla, ja vähitellen 

laitosten suunnittelu siirtyi kokonaan Koreaan. Laitoksia alettiin vähitellen kutsua 

nimellä OPR1000. Koreassa on tällä hetkellä käytössä kahdeksan OPR1000-

laitosta, lisäksi rakenteilla on neljä laitosta, joiden suunniteltu käyttöönotto 

tapahtuu vuosina 2013-2014. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 38.) 

 

 
Kuva 3. APR 1400-laitoksen leikkauskuva. (Teollisuuden Voima 2010) 
 

APR1400 on OPR1000-laitoksista edelleen kehitetty kolmatta sukupolvea 

edustava painevesilaitos, jonka lämpöteho on noin 4000 MW ja sähköteho noin 

1400 MW. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. APR 1400 -laitoksen 

turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty OPR1000-laitokseen verrattuna. Siihen on 

suunniteltu muun muassa vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmät. 

Laitoksen turvallisuus perustuu pitkälti aktiivisiin turvallisuusjärjestelmiin, joiden 

lisäksi käytössä on painevesilaitoksille tyypillisiä passiivisia järjestelmiä. 

 

APR1400-laitoksen primääripiiri koostuu kahdesta pääkiertopiiristä, joissa 

kussakin on yksi kuumahaara ja kaksi kylmähaaraa. Jokaisessa kylmähaarassa on 

pääkiertopumppu. Primääripiirissä on kaksi hyvin suurta U-putkityyppistä 

pystyhöyrystintä, joiden tekniikka vastaa nykylaitoksissa käytössä olevia 
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uusimpia höyrystimiä. Kylmähaarat on kytketty höyrystimiin siten, että 

molemmista höyrystimistä lähtee kaksi kylmähaaraa. Reaktorista johtaa yksi 

kuumahaara kumpaakin höyrystimeen. Tämänkaltaisesta primääripiiriratkaisusta 

on käyttökokemusta Combustion Engineeringin ja KHNP:n rakentamilta 

laitoksilta. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 38-40, Teollisuuden Voima 2008, 

liite 7, 10.) 

 

2.4 EU-APWR 
EU-APWR (Advanced Pressurised Water Reactor) on japanilaisen Mitsubishi 

Heavy Industriesin (MHI) suunnittelema evoluutiotyypin painevesireaktorilaitos, 

joka pohjautuu MHI:n aikaisempiin nelipiirisiin painevesilaitoksiin. MHI on 

rakentanut Japaniin yhteensä 23 käytössä olevaa painevesilaitosta, lisäksi 

rakenteilla on yksi. APWR -tyyppisiä laitoksia ei ole vielä toiminnassa tai 

rakenteilla missään, mutta kahden laitoksen rakentamista ollaan valmistelemassa 

Japaniin. Näiden EU-APWR:n referenssilaitosten on suunniteltu valmistuvan 

vuosien 2016-2017 aikana. 

 

 
Kuva 5. APWR-laitoksen leikkauskuva. (Teollisuuden voima 2010) 

 

EU-APWR:n terminen teho on noin 4450 MW ja sähköteho noin 1700 MW. 

Laitoksen primääripiiri koostuu neljästä pääkiertopiiristä, joissa kussakin on 

pystysuora U-putkihöyrystin ja pääkiertopumppu. Höyrystimet vastaavat 
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tekniikaltaan nykylaitoksissa käytössä olevia uusimpia höyrystimiä. Laitoksen 

turvallisuustoiminnot on toteutettu pääasiassa aktiivisilla järjestelmillä, joiden 

lisäksi käytössä on painevesilaitoksille tyypillisiä passiivisia järjestelmiä. EU-

APWR-laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. (Säteilyturvakeskus 2009b, 

liite 1, 53, Teollisuuden voima 2008, liite 7, 13.) 

 

2.5 AES 2006 
AES 2006 on venäläisen Atomstroyexportin markkinoima painevesireaktorilaitos, 

joka on lämpöteholtaan noin 3200 MW ja sähköteholtaan noin 1200 MW. AES 

2006 on evoluutiolaitos, joka on kehitetty VVER-91/99 ja AES-92 laitoksista. 

Nämä taas perustuvat käytössä olevien VVER-1000-laitosten perusteknologiaan, 

joka on samankaltainen kuin Loviisan VVER-440-laitoksissa. VVER-tyyppisiä 

ydinvoimalaitoksia on rakennettu Venäjälle ja toimitettu muihin maihin jo 30 

vuoden ajan. AES 2006-laitoksesta on olemassa sekä VVER-91/99 että AES-92 -

teknologiaan perustuva versio. Fortum Power and Heat Oy:n laitosten 

soveltuvuusselvityksissä tarkasteltu AES 2006 perustuu VVER-91/99-

laitoskonseptiin.  (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 43.) 

 

AES 2006-laitoksen primääripiiri koostuu neljästä pääkiertopiiristä, joissa 

kussakin on vaakahöyrystin ja pääkiertopumppu. Höyrystimet vastaavat 

tekniikaltaan Loviisan VVER-440-laitoksissa käytössä olevia höyrystimiä. Myös 

sekundääripiiri on oleellisilta osin samanlainen kuin nykyisissä VVER-laitoksissa. 

Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. AES 2006:n turvallisuustoimintoja 

on parannettu VVER-91/99-laitokseen verrattuna, ja ne perustuvat sekä aktiivisiin 

että passiivisiin järjestelmiin. Tällä hetkellä on rakenteilla kaksi AES 2006-

laitosyksikköä Venäjälle Sosnovyi Borin voimalaitokselle, minkä lisäksi 

suunnitteilla on useita AES 2006-laitoksia eri maihin. (Fortum Power and Heat 

Oy 2009, 54, Säteilyturvakeskus 2009a, liite 1, 43.) 
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Westinghousen AP1000-laitostyypissä passiiviset turvallisuusjärjestelmät 

vastaavat turvallisuudesta onnettomuustilanteissa. Aktiiviset järjestelmät 

puolestaan ovat toiminnassa normaalitilanteessa ja ne huolehtivat 

todennäköisimmistä epätavallisista tilanteista. Jos aktiivinen järjestelmä ei toimi, 

käynnistyvät passiiviset järjestelmät joko automaattisesti, sähkönsyötön katkettua 

tai suojaustoiminnan ohjaamina. Suojaustoimintojen sähkönsaanti on varmistettu 

akuilla. Kuten painevesireaktoreissa tavallisesti, AP1000-laitoksen pikasulku 

voidaan toteuttaa passiivisesti säätösauvojen avulla. Rakenteellista passiivisuutta 

laitoksessa puolestaan edustaa kaksoissuojarakennus. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään tarkemmin AP1000-laitoksen tärkeimmät passiiviset 

turvallisuusjärjestelmät eli sydämen passiivinen jäähdytysjärjestelmä sekä 

suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä. (Maaranen 2001, 30.) 

 

3.1 Sydämen passiivinen jäähdytysjärjestelmä 
AP-1000-laitoksen sydämen passiivisen jäähdytysjärjestelmä (PXS Passive Core 

Cooling System) on kuvattuna kuvassa 6. Järjestelmä huolehtii sydämen 

jäähdytyksestä epätavallisissa tilanteissa, joissa normaalit 

lämmönsiirtojärjestelmät eivät ole käytettävissä. Järjestelmän päätehtävät ovat 

jälkilämmönpoisto, hätälisäveden tuotto, hätäjäähdytys sekä suojarakennuksen 

pH:n valvominen. Järjestelmään kuuluvat passiivinen jälkilämmönvaihdin (PRHR 

HX, Passive Residual Heat Removal Heat Exchanger), hätälisävesisäiliöt (CMT, 

Core Makeup Tank), paineakut (ACC, Accumulator), latausallas (IRWST, In-

containment Refueling Water Storage Tank), pH-säätökorit sekä automaattinen 

paineenalennusjärjestelmä (ADS, Automatic Depressurization System). 

Järjestelmä tarvitsee toimiakseen ulkoisen käynnistyssignaalin mutta toimii ilman 

ulkoista käyttövoimaa. (Maaranen 2001, 30.) 

 

3 AP1000 - PASSIIVISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 
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Kuva 6. AP1000-laitoksen sydämen passiivinen jäähdytysjärjestelmä. (Cummins et al 2003, 6.) 

 

3.1.1 Passiivinen jälkilämmönpoisto 

Sydämen passiivinen jälkilämmönvaihdin (PRHR HX) on kuvattuna tarkemmin 

kuvassa 7. Sydämen passiivinen jäähdytysjärjestelmä sisältää yhden passiivisen 

jälkilämmönvaihtimen. Lämmönvaihdin on sijoitettu latausaltaaseen (IRWST, 

kuva 7), joka toimii samalla lämmönvaihtimen lämpönieluna. Lämmönvaihdin 

koostuu lukuisista C:n muotoisista putkista, jolloin lämmönvaihtimen sisääntulo 

ja ulostulo sijaitsevat latausaltaan reunalla. Kuvan 7 mukaisesti lämmönvaihtimen 

ylempi sakara on sisäänmenoputki ja se on kytkettynä primääripiirin 

kuumahaaraan, josta höyry johdetaan lämmönvaihtimelle. Alempi sakara toimii 

ulostulona, ja lauhde johdetaan sitä pitkin höyrystimen kylmähaaraan. 

Pitkäaikaisessa jäähdytyksessä latausaltaan vesi saattaa alkaa höyrystyä. 

Muodostunut höyry lauhtuu suojarakennuksen teräskuoreen, jota jäähdytetään 

ulkopuolelta luonnonkierron avulla. Lauhde valutetaan takaisin latausaltaaseen. 

Järjestelmä ei vaadi käynnistyäkseen tai toimiakseen minkäänlaisia operaattorien 

toimia. (Maaranen 2001, 30, Cummins et al 2003, 7.) 
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Kuva 7. AP1000-laitoksen passiivinen jälkilämmönvaihdin ja latausallas. (Oregon State 

University 2007, 11.) 

 

3.1.2 Hätälisävesiruiskutus 

Normaalitilanteissa reaktorin jäähdytysjärjestelmän lisävedestä huolehtivat 

aktiiviset turvallisuusjärjestelmät, pääasiassa reaktorin vesikemian ja –tilavuuden 

säätöjärjestelmä (CVS, Chemical and Volume Control System). Jos kyseinen 

järjestelmä ei toimi tai on riittämätön turvaamaan lisäveden saanti, käynnistyy 

hätälisävesijärjestelmä (CMT). Järjestelmä koostuu kahdesta booripitoista vettä 

sisältävästä säiliöstä, jotka kuvan 6 mukaisesti sijaitsevat suojarakennuksessa 

reaktorin jäähdytyspiirien yläpuolella. Hätälisävesisäiliöissä vallitsee 

primääripiirin paine, jota pidetään yllä erillisen paineentasauslinjan avulla. Säiliöt 

on yhdistetty syöttövesilinjaan takaiskuventtiilin ja kahden eristysventtiilin kautta. 

Säiliöt alkavat tyhjentyä, kun eristysventtiilit aukeavat suojaustoiminnon 

ohjaamina. (Maaranen 2001, 31.) 

 

3.1.3 Jäähdytysveden saanti jäähdytteenmenetysonnettomuudessa 

Jäähdytteenmenetysonnettomuudessa (LOCA, Loss-Of-Coolant Accident) 

jäähdytysveden saanti voidaan hätälisävesisäiliöiden lisäksi taata paineakkujen 
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(ACC) sekä latausaltaan avulla. Hätälisävesisäiliöt vastaavat 

korkeapaineruiskutuksesta, kun taas primääripiirin paineen laskiessa laukeavat 

booripitoista vettä sisältävät paineakut, jotka kuvan 6 mukaisesti käyttävät 

yhteistä syöttölinjaa hätälisävesisäiliöiden kanssa. Latausaltaan vettä käytetään 

vasta, kun jäähdytteenmenetysonnettomuuden seurauksena paine on laskenut 

riittävän alhaiselle tasolle. Paineakkujen ja latausaltaan vesi saadaan 

jäähdytyskiertoon painovoiman avulla. Kun kaikki vesilähteet on käytetty, vesi 

kerääntyy suojarakennuksen pohjalle, josta se voidaan luonnonkierron avulla 

palauttaa takaisin reaktorin jäähdytykseen. (Maaranen 2001, 31, Cummins et al 

2003, 7.) 

 

3.1.4 Primääripiirin automaattinen paineenalennusjärjestelmä 

AP1000-laitoksen primääripiirin automaattinen paineenalennusjärjestelmä (ADS) 

koostuu kolmesta vaiheesta. Kaksi ensimmäistä paineenalennusvaihetta on liitetty 

paineistimen yläpäähän (kuvassa 6 depressurization valves) ja kolmas vaihe 

primääripiirin kuumahaaraan. Paineistimen yläpäästä lähtevät 

paineenalennuslinjat on jaetta kahteen samanlaiseen rinnakkaiseen ryhmään. 

Kummassakin ryhmässä on rinnakkain ensimmäisen ja toisen vaiheen 

paineenalennuslinja, yhteensä neljä linjaa. Yhdellä ryhmällä on yhteinen tuloyhde 

sekä yhteinen purkausyhde, joka on yhteydessä latausaltaaseen. Latausallas 

lauhduttaa primääripiiristä purkautuvan höyryn. Kolmas paineenalennusvaihe on 

kytketty kuumahaaraan ja on jaettu kahteen venttiiliryhmään. Kummassakin 

ryhmässä on kolme rinnakkaista paineenalennuslinjaa. Molemmilla ryhmillä on 

yksi tulolinja ja yksi poistolinja. Tulolinja on kytketty kuumahaaraan ja 

poistolinja höyrystintilaan. 

 

Porrastetun paineenalennuksen avulla voidaan alentaa painetta hallitusti. Toinen 

etu vaiheittaisessa paineenalennuksessa on latausaltaaseen kohdistuvien 

hydrodynaamisten kuormien väheneminen. Viimeisen vaiheen paineenalennus 

purkautuu kuumahaaraan, koska tällä tavoin helpotetaan luonnonkiertoa 

suojarakennuksen lattiakaivojen ja reaktorisydämen välillä. (Maaranen 2001, 32-

33.) 



18 
 

3.2 Suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä 
AP1000-laitoksen suojarakennuksen passiivisen jäähdytysjärjestelmän (PCS, 

Passive Containment Cooling System) toimintaperiaate on esitetty kuvassa 8. 

Järjestelmä jäähdyttää suojarakennuksen onnettomuustilanteissa erittäin 

tehokkaasti niin, että suojarakennuksen paine laskee hyvin nopeasti. 

Suojarakennuksen terässuojakuori (kuvassa 8 steel containment vessel) toimii 

lämmönsiirtopintana, joka siirtää lämmön ilmakehään.  Terässuojakuorta 

jäähdytetään ilmalla tai vedellä.  

 

Jäähdytysilma otetaan betoniseinän yläreunassa sijaitsevasta ilmanottoaukosta 

(outside cooling air intake), josta ilma pääsee vapaasti virtaamaan 

terässuojakuoren ja ulommaisen kuoren välissä. Ilman ulosmenoaukko (natural 

convection air discharge) sijaitsee ylhäällä terässuojakuoren keskustan 

yläpuolella. Sisääntuloilma virtaa ensin alas jakolevyn (air baffle) ulkopuolella ja 

vasta alhaalla kääntyy ylöspäin jäähdyttämään terässuojakuorta. Näin ollen 

lämmönsiirto tapahtuu koko suojakuoren pinta-alalla. 

 

 

 
Kuva 8. AP1000-laitoksen suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä. (Power Technology 2010) 
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Lämmönsiirtoa voidaan tehostaa, tavallisesti onnettomuustilanteissa, kastelemalla 

suojakuoren pinta vedellä. Betonisen ulkoseinän yläosassa sijaitsee vesisäiliö 

(PCS gravity drain water tank), josta valutetaan vettä terässuojakuoren päälle sen 

korkeimpaan kohtaan. Näin ollen vesi kastelee tasaisesti koko suojakuoren 

pinnan. Säiliössä oleva vesi riittää kastelemaan suojakuorta noin kolmen päivän 

ajan. PCS:n vesijäähdytys käynnistyy onnettomuustilanteessa reaktorirakennuksen 

paineen tai lämpötilan nousun aiheuttamalla signaalilla tai operaattorin 

kytkemänä. (Maaranen 2001, 33-34, Cummins et al 2003, 7.) 

 

3.3 Vakavien onnettomuuksien hallinta 

Vakavilla onnettomuuksilla tarkoitetaan onnettomuuksia, joiden seurauksena 

polttoaine vaurioituu ja mahdollisesti sulaa. AP1000-laitoksessa sydänsula 

jäähdytetään ja pidätetään reaktoripainesäiliön sisäpuolella. (Westinghouse 2007, 

11.) 

 

3.3.1 Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä 

AP1000-laitoksessa sydänsula jäähdytetään ja pidätetään reaktoripainesäiliön 

sisäpuolella, jolloin sydänsula ei pääse purkautumaan suojarakennukseen. Tällä 

tavoin ehkäistään höyryräjähdyksiä sekä sydänsulan ja betonin välistä 

vuorovaikutusta suojarakennuksessa. Jäähdytysvesi saadaan IRWST-säiliöstä. 

Jäähdyte virtaa painovoiman vaikutuksesta reaktoripainesäiliön alapuolella 

olevaan reaktorikuiluun, peittäen painesäiliön alaosan kokonaan vedellä. 

Järjestelmä on passiivinen vain osittain, sillä se vaatii käynnistyäkseen 

operaattorin toimia. (Westinghouse 2007, 11.) 

 

3.4 Tutkimus 
AP1000-laitoksen passiivista jäähdytysjärjestelmää on tutkittu Oregonin 

yliopistossa (Oregon State University) APEX-koelaitteistolla. Laitteisto on 

esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. APEX-koelaitteisto. (Oregon State University 2007, 27.) 

 

Koelaitteisto koostuu 1:4 –mittakaavan todellista laitosta vastaavasta 

primääripiiristä ja se käsittää reaktorin, höyrystimien ja paineistimen lisäksi 

hätälisävesisäiliöt, paineakut, passiivisen jälkilämmönvaihtimen, latausaltaan sekä 

automaattisen paineenalennusjärjestelmän. Laitteiston reaktorin teho on 1 MW ja 

paineistimen paine 25,5 bar. Laitteistolla tutkitaan järjestelmän toimivuutta 

esimerkiksi jäähdytteenmenetysonnettomuuksissa ja höyryvuototilanteissa. 

Kuvassa  10  on  esitetty  APEX-laitteiston  latausallas.  (Oregon  State  University  

2007) 
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Kuva 10. APEX-koelaitteiston latausallas. (Oregon State University 2007, 32.) 

 

 

EPR-laitoksen turvallisuustoiminnot on toteutettu pääosin aktiivisilla 

järjestelmillä. Passiivista osaa EPR-laitoksen turvallisuusjärjestelmissä edustavat 

hätäjäähdytysjärjestelmään liittyvät painevesisäiliöt, vakavien onnettomuuksien 

hallintaan tarkoitettu sydänsulan jäähdytysjärjestelmä, vetypalojen ja –räjähdysten 

ehkäisemiseksi tarkoitetut rekombinaattorit, passiivinen pikasulku säätösauvoilla 

sekä rakenteellista passiivisuutta edustava kaksoissuojarakennus. 

 

4.1 Hätäjäähdytysjärjestelmä 
Kuvassa 11 on esitettynä EPR-laitoksen hätäjäähdytys- ja 

jälkilämmönpoistojärjestelmät. Nämä ovat pääasiassa toteutettu aktiivisilla 

toiminnoilla. Osana laitoksen hätäjäähdytysjärjestelmää (SIS, Safety Injection 

4 EPR - PASSIIVISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 
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System) ovat kuitenkin passiivisesti toimivat hätälisävesisäiliöt, paineakut 

(ACCU, Accumulator). Rinnakkaisuusperiaatteen mukaisesti laitoksessa on neljä 

rinnakkaista hätäjäähdytysjärjestelmää, joten laitos sisältää neljä paineakkua. 

 

 
Kuva 11. EPR-laitoksen hätäjäähdytys- ja jälkilämmönpoistojärjestelmät. (UK EPR 2009) 

 

Hätäjäähdytysjärjestelmä koostuu keskipainehätäjäähdytysjärjestelmästä (MHSI, 

Medium Head Safety Injection System), matalapainehätäjäähdytysjärjestelmästä 

(LHSI, Low Head Safety Injection System) sekä booripitoista vettä sisältävistä 

paineakuista. Järjestelmän avulla taataan reaktorin jäähdytys 

jäähdytteenmenetysonnettomuuksissa. Tavallisesti LOCAssa käytetään 

keskipaineista järjestelmää, jolloin primääripiirin paine alennetaan 

keskipainehätäjäähdytyspumppujen toiminta-alueelle. Erilaisuusperiaatteen 

mukaisesti voidaan jäähdytteenmenetysonnettomuudessa käyttää myös 

matalapaineista järjestelmää, jolloin primääripiiri jäähdytetään nopeasti ja piirin 

paine lasketaan alueelle, jossa LHSI-järjestelmä ja painevesisäiliöt voivat toimia. 

Paineakut toimivat passiivisesti laueten paineenlaskusta aiheutuvasta signaalista, 
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jolloin booripitoinen jäähdytysvesi valuu painovoiman vaikutuksesta 

reaktorisydämeen. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 74.) 

 

4.2 Vakavien onnettomuuksien hallinta 
EPR-laitoksessa vakavien onnettomuuksien hallinta perustuu primääripiirin 

paineenalennukseen, jälkilämmön poistoon suojarakennuksesta, sydänsulan 

levittämiseen ohueksi kerrokseksi ja sen jäähdyttämiseen sekä vedyn poistoon 

rekombinaattoreilla. Näistä järjestelmistä luonteeltaan passiivisia ovat sydänsulan 

jäähdytysjärjestelmä ja rekombinaattorit. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 71.) 

 

4.2.1 Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä 

EPR-laitoksessa vakavan onnettomuuden seurauksena syntynyt sydänsula 

levitetään ja jäähdytetään suojarakennuksen pohjalla olevassa sydänsulan 

leviämistilassa, niin sanotussa sydänsiepparissa. Sen tarkoituksena on estää 

sydänsulaa vaurioittamasta suojarakennusta sekä estää radioaktiivisten aineiden 

leviäminen tilanteessa, jossa sydänsula rikkoo reaktoripaineastian ja pääsee sen 

ulkopuolelle. Sydänsulan leviämistila on esitetty kuvassa 12. 

 

Sydänsulan leviämistilan lattia ja seinät on vuorattu paksuilla rautaelementeillä, 

joiden ala- tai takaosa on varustettu jäähdytyskanavin. Lattiaelementit on 

päällystetty betonikerroksella sydänsulan purkausvaiheen aiheuttamien vaurioiden 

ehkäisemiseksi. Leviämistilan pinta-ala on 170 m2. Reaktoripainesäiliön 

rikkoutuessa sydänsula purkautuu ensin reaktorikuiluun ja edelleen kuilun 

pohjalla olevan metalliportin sekä tunnelin kautta leviämistilaan. Metalliportti 

sulaa kuuman sydänsulan vaikutuksesta, jolloin sydänsula valuu sydänsieppariin. 
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Kuva 12. EPR-laitoksen sydänsulan leviämisalue ja latausallas. (Areva 2009, 36.) 

 

Leviämistilaan (kuvassa 11 Spreading Area) purkautuva sydänsula avaa 

signaalista hätäjäähdytysaltaaseen (kuvassa 11 IRWST) johtavat tulvitusventtiilit, 

joiden kautta jäähdytysvesi virtaa leviämistilan lattia- ja seinäelementtien takana 

oleviin jäähdytyskanaviin sekä lopulta sydänsulan päälle. Jäähdytys stabiloi 

sydänsulan muutamassa tunnissa ja varmistaa sen täydellisen jähmettymisen 

muutamassa päivässä. Leviämistilassa syntyvä höyry kulkeutuu suojarakennuksen 

kupoliosaan, missä se lauhdutetaan ruiskutusjärjestelmällä. Sydänsulan 

kulkeutuminen sydänsieppariin ja sen jäähdytys IRWST-säiliön vedellä 

tapahtuvat täysin passiivisesti. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite 1, 71-72, Areva 

2009, 36-37.) 

 

4.2.2 Rekombinaattorit 

Vakavan onnettomuuden aikana suojarakennukseen vapautuu huomattava määrä 

vetyä hapettumisreaktioiden seurauksena. Vetyä syntyy esimerkiksi jäähdytteen ja 

polttoaineen suojakuoressa olevan zirkoniumin sekä sydänsulan ja betonin 

välisissä reaktioissa. Vapautunut vety paineistaa suojarakennusta ja voi aiheuttaa 

vetypaloja tai -räjähdyksiä. Sisemmän suojarakennuksen esijännitetty betoni on 
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suunniteltu kestämään tämänkaltaisissa tilanteissa syntyvän vedyn aiheuttaman 

paineen. Vetyä poistetaan suojarakennuksesta noin 50 passiivisella 

autokatalyyttisellä rekombinaattorilla. Suojarakennuksen keskimääräinen 

vetypitoisuus pidetään rekombinaattorien avulla kaikissa tilanteissa alle 10 

prosentissa palojen ja räjähdysten ennaltaehkäisemiseksi. Rekombinaattorit eivät 

tarvitse toimiakseen mitään ulkoista käyttövoimaa. (Säteilyturvakeskus 2009b, 

liite 1, 72, Areva 2009, 36.) 

 

4.3 Tutkimus 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan laboratoriossa on 

tutkittu EPR-laitokseen liittyen muun muassa sydänsulan jäähdytysjärjestelmää. 

Sydänsiepparin tutkimukset aloitettiin vuonna 2004 Säteilyturvakeskuksen tilattua 

OL3-yksikön rakentamislupakäsittelyn aikana yliopistolta koelaitteiston 

suunnittelun, rakentamisen ja koeohjelman (Volley 2004). Vuonna 2005 

koelaitteistoa modifioitiin. Modifioitu laitteisto, Volley 2005, on esitetty kuvassa 

12. Laitteisto käsittää kaksi valurautaista, luonnollisen kokoista, viisi metriä 

pitkää, poikkileikkaukseltaan 50x100 mm, jäähdytyskanavaa. Sydänsulan 

aiheuttama lämpö simuloidaan 68 erillisen lämmittäjän avulla, jotka on sijoitettu 

jäähdytyskanavan yläosaan. Kunkin lämmitysteho on 2,2 kW. Jäähdytysvesi 

saadaan painovoimalla booriliuostankista (kuvassa 12 Boron solution tank). 

Laitteiston maksimi lämpövirrantiheys on noin 160 kW/m2. Suoritetuissa kokeissa 

tutkittiin sydänsiepparin jäähdytyskanavien termohydraulista käyttäytymistä, 

jäähdytysveden boori- ja eristekuitupitoisuuden vaikutusta sekä 

jäähdytyskanavien kallistamisen vaikutusta. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

2009, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010.) 
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Kuva 12. Volley 2005-koelaitteisto. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010) 

 

Vuonna 2009 laboratorioon valmistui PWR-PACTEL-koelaitteisto, jolla voidaan 

tutkia EPR-laitoksen pystyhöyrystimen käyttäytymistä muun muassa 

onnettomuustilanteissa. Koelaitteisto on kuvattuna kuvassa 13. Laitteisto koostuu 

primääripiiristä sekä höyrystimen skundääripiiristä. Primääripiiri käsittää 

paineastian sekä kaksi kiertopiiriä, joissa molemmissa on pystyhöyrystin. 

Koelaitteiston primääripiirin paine on 80 bar ja lämpötila 300 °C. 

Sekundääripiirin vastaavat arvot ovat 50 bar ja 260 °C. Laitteiston 

sähkölämmitteisen sydämen terminen teho on 1 MW. Laitteiston tilavuus 

skaalautuu referenssilaitoksen suhteen 1:400. Höyrystimien korkeussuhde 

referenssilaitokseen on 1:4. Laitteistolla voidaan tutkia muun muassa 

jäähdytteenmenetysonnettomuuksien hallintaa, jälkilämmönpoistojärjestelmän 

(RHRS, Residual Heat Removal System) menettämisen vaikutusta, syöttöveden 

menetystä sekä lauhtumattomien kaasujen vaikutusta höyrystimien toimintaan. 

(Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2009, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

2010.) 
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Kuva 13. PWR-PACTEL-koelaitteisto. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010) 
 

 

Passiivisten turvallisuusjärjestelmien näkökulmasta APR1400-laitos muistuttaa 

hyvin paljon EPR-laitosta. Laitoksen turvallisuusjärjestelmät on toteutettu 

pääasiassa aktiivisilla toiminnoilla, joita täydentävät kolmannen sukupolven 

5 APR1400 - PASSIIVISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 
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painevesireaktoreille tyypilliset passiiviset järjestelmät. Näitä ovat 

hätäjäähdytysjärjestelmän painevesisäiliöt, sydänsulan jäähdytys painesäiliön sisä- 

ja ulkopuolella, vetypalojen- ja räjähdysten estämiseen tarkoitetut 

rekombinaattorit, passiivinen pikasulku säätösauvoilla sekä kaksoissuojarakennus. 

 

5.1 Hätäjäähdytysjärjestelmä 
APR1400-laitoksen hätäjäähdytysjärjestelmä (SIS, Safety Injection System) 

koostuu neljästä rinnakkaisesta osajärjestelmästä (4 x 50 %) kuvan 14 mukaisesti. 

Kussakin osajärjestelmässä on korkeapainehätäjäähdytyspumppu (SIP, Safety 

Injection Pump) sekä passiivinen painevesisäiliö (SIT, Safety Injection Tank). 

Pumput ottavat vetensä IRWST-säiliöstä. Painevesisäiliöissä on kussakin 

passiivisesti toimiva virtauksen säätölaite. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite1, 45, 

Korea Hydro & Nuclear Power 2010b, 36-37.) 

 

 

Kuva 14. APR1400-laitoksen hätäjäähdytysjärjestelmä. (Korea Hydro & Nuclear Power 2010a) 

 

SIT-säiliön virtauksen säätölaite ja sen rakenne on esitetty kuvassa 15 (FD, 

Fluidic Device). Säätölaite toimii vortex-periaatteella täysin passiivisesti, ja se 



29 
 

säätelee jäähdytysveden määrää optimaalisesti jäähdytteenmenetysonnettomuuden 

aikana. (Säteilyturvakeskus 2009b, liite1, 45.) 

 

                    
Kuva 15. APR1400-laitoksen painevesisäiliö ja virtauksen säätölaite. (In-Cheol et al 2008) 

 

5.2 Vakavien onnettomuuksien hallinta 
APR1400-laitoksessa vakavien onnettomuuksien hallinta käsittää primääripiirin 

paineenalennusjärjestelmän, jälkilämpöä poistavan suojarakennuksen 

ruiskutusjärjestelmän, sydänsulan jäähdytysjärjestelmän sekä 

vedynpoistojärjestelmän. Näistä järjestelmistä passiivisia ovat sydänsulan 

jäähdytysjärjestelmä osittain sekä vedynpoistojärjestelmän rekombinaattorit. 

 

5.2.1 Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä 

APR1400-laitoksessa vakavan onnettomuuden seurauksena syntynyt sydänsula 

voidaan jäähdyttää kahdella eri tavalla. Periaatteet eri vaihtoehdoille on esitetty 

kuvassa 16. Alkuperäisessä APR1400-laitoskonseptissa sydänsula pyritään 

jäähdyttämään paineastian ulkopuolelta ja pidättämään reaktoripaineastian sisällä 

(IVR, In-Vessel Corium Retention). Jäähdytysvesi otetaan IRWST-säiliöstä 

pumppujen avulla, joten sydänsulan jäähdyttäminen paineastian sisällä ei toimi 
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täysin passiivisesti. Tämän lisäksi käytössä on paineastian ulkopuolinen 

jäähdytysjärjestelmä (ERVCS, External Reactor Vessel Cooling System), jossa 

sydänsula valuu paineastian alapuolella olevaan reaktorikuiluun. (cavity). Tässä 

järjestelmässä jäähdytysvesi saadaan niin sanotun Cavity Flooding System (CFS) 

–järjestelmän kautta. CFS koostuu kahdesta erillisestä syöttölinjasta, jotka ovat 

yhteydessä IRWST-säiliöön. Kummassakin linjassa on eristysventtiili, joka 

avautuu sydänsulan valuttua reaktorikuiluun, jolloin jäähdytysvesi valuu IRWST-

säiliöstä kuiluun painovoiman vaikutuksesta. (Korea Hydro & Nuclear Power 

2010b, 41.) 

 

 
Kuva 16. Vaihtoehdot sydänsulan jäähdytykselle APR1400-laitoksessa. (Korea Hydro & Nuclear 

Power 2010a) 

 

5.2.2 Rekombinaattorit 

Vakavien onnettomuuksien yhteydessä syntyvän vedyn poistamiseksi APR1400-

laitoksessa on 26 passiivista vetyä poistavaa rekombinaattoria (PAR, Passive 

Auto-catalytic Recombiner). Ne ovat osa laitoksen vedynpoistojärjestelmää 

(HMS, The Hydrogen Mitigation System). Rekombinaattorit eivät tarvitse 

ulkoista käyttövoimaa, ja ne poistavat vetyä niin pienillä pitoisuuksilla, ettei 

vetypaloja tai –räjähdyksiä ehdi tapahtua. Rekombinaattorit rajoittavat 

suojarakennuksen keskimääräisen vetykonsentraation 10 prosenttiin kaikissa 

olosuhteissa. (Korea Hydro & Nuclear Power 2010b, 40.) 
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5.3 Tutkimus 
APR1400-laitoksen sydänsulan jäähdytysjärjestelmää on tutkittu ja kehitetty 

Korean ja Yhdysvaltojen yhteistyönä INERI-projektissa (International Nuclear 

Energy Research Initiative). INERI-projektissa käytettyjä koelaitteistoja on 

esitettynä kuvassa 17.  

 

 
 Kuva 17. INERI-projektin koelaitteistoja. (Rempe & Knudson 2004, 2.) 

 

Projektin avulla on voitu kehittää optimaalista paineastian sisäistä sydänsiepparia 

(in-vessel core catcher) sekä parantamaan IVR- ja ERVCS –järjestelmien 

turvallisuusmarginaaleja APR1400-laitokselle. (Rempe & Knudson 2004, 1-2.) 

 

 

EU-APWR-laitoksen turvallisuusjärjestelmät nojaavat pitkälti aktiivisiin 

toimintoihin. Mukana on kuitenkin kolmannen sukupolven painevesireaktoreille 

tyypillisiä passiivisia piirteitä. Pikasulku voidaan toteuttaa passiivisesti 

säätösauvojen avulla, ja hätäjäähdytysjärjestelmä sisältää passiiviset paineakut. 

Vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmiin sisältyy sydänsulan 

jäähdytysjärjestelmä, passiiviset rekombinaattorit sekä osittain passiivinen 

suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä. Rakenteellista passiivisuutta puolestaan 

6 EUAPWR - PASSIIVISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 
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edustaa esijännitetty kaksoissuojarakennus. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

tarkemmin passiiviset painevesisäiliöt, suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä 

sekä vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmät passiivisilta osiltaan. 

(Mitsubishi Heavy Industries 2010) 

 

6.1 Hätäjäähdytysjärjestelmä 
EU-APWR-laitoksen hätäjäähdytysjärjestelmän (ECCS, Emergency Core Cooling 

System) osana ovat passiivisesti toimivat painevesisäiliöt, paineakut 

(accumulators). Laitoksen neljästä rinnakkaisesta osajärjestelmästä koostuva 

hätäjäähdytysjärjestelmä on esitetty kuvassa 18, jossa paineakut, neljä kappaletta, 

voidaan nähdä suojarakennuksen yläosassa. Jäähdytteenmenetysonnettomuuden 

sattuessa booripitoinen jäähdyte virtaa passiivisesti painovoiman vaikutuksesta 

reaktorisydämeen. Paineakut voivat syöttää virtausta kahdella eri massavirralla. 

Suurempi massavirta on tarkoitettu jäähdytteenmenetysonnettomuuden alussa 

tapahtuvaan nopeaan sydämen tulvitukseen, kun taas pienemmällä massavirralla 

voidaan suorittaa sydämen uudelleentulvitus LOCAn loppuvaiheessa yhdessä 

hätäjäähdytyspumppujen (Safety Injection Pumps) kanssa. (Mitsubishi Heavy 

Industries 2010) 
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Kuva 18. EU-APWR-laitoksen hätäjäähdytysjärjestelmä. (Mitsubishi Heavy Industries 2010) 
 

Passiivisten paineakkujen rakenne on esitetty kuvassa 19. Paineakut sisältävät 

virtauksen säätölaitteen (flow damper), jonka tehtävänä on säädellä jäähdytteen 

massavirtaa jäähdytteenmenetysonnettomuuden aikana. LOCAn alussa, kun 

vedenpinta säiliössä on pystyputken (stand pipe) yläosan yläpuolella, jäähdyte 

virtaa säätölaitteen molemmista sisääntuloista, jolloin massavirta on 

suurimmillaan. Tällöin jäähdyte saadaan nopeasti reaktorisydämeen. Kun 

vedenpinta säiliössä laskee pystyputken sisääntulon alapuolelle, pääsee jäähdyte 

virtaamaan säätölaitteeseen ainoastaan sivusisääntulosta (side inlet), jolloin 

jäähdytysveden massavirta on suhteessa paljon alhaisempi. Tällöin ollaan LOCAn 

uudelleentulvitusvaiheessa, ja paineakkujen lisäksi hätäjäähdytyspumput 

pumppaavat jäähdytettä reaktorisydämeen RWSP-säiliöstä (Refueling Water 

Storage Pit). Painevesisäiliöt säätölaitteineen toimivat täysin passiivisesti. 

(Mitsubishi Heavy Industries 2010) 
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Kuva 19. EU-APWR-laitoksen passiivisen painevesisäiliön rakenne. (Mitsubishi Heavy Industries 

2010) 
 

6.2 Vakavien onnettomuuksien hallinta 
EU-APWR-laitoksen vakavien onnettomuuksien hallinnassa on hyödynnetty 

monipuolisesti passiivisia järjestelmiä. Vakavien onnettomuuksien 

hallintajärjestelmät on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. EU-APWR-laitoksen vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmät. (Mitsubishi Heavy 

Industries 2010) 

 

6.2.1 Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä 

Sydänsulan jäähdytysjärjestelmän tarkoituksena on jäähdyttää sulanut polttoaine 

reaktoripaineastian alapuolella olevassa reaktorikuilussa, jonka lattia on suojattu 

lämpöä kestävällä materiaalilla. Jäähdytysvesi saadaan erillisestä, 

suojarakennuksen ulkopuolella sijaitsevasta vesisäiliöstä painovoimalla, ja 

sydänsula levitetään erillisen laitteen avulla (DSCD, Debris Spreading and 

Cooling Devise). Jäähdytteen syöttöön käytetään kahta toisistaan riippumatonta 

linjaa. Sydänsulan oletetaan kuilussa olevan veden läpi kulkiessaan hajoavan 

pieniksi partikkeleiksi, joita jäähdytetään jatkuvalla vesisyötöllä. Partikkelikasan 

ja kuilun pohjan jäähdytettävyyttä on tutkittu useissa koeohjelmissa, joissa ei 

kuitenkaan ole pystytty osoittamaan jäähdytettävyyttä ilman lattiabetonin 

osittaista syöpymistä. Tämän vuoksi MHI on tutkinut myös erillisen 

sydänsiepparin asentamista laitokseen. (Mitsubishi Heavy Industries 2010, 

Säteilyturvakeskus 2009b, liite1, 57.) 
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6.2.2 Rekombinaattorit 

Vakavien onnettomuuksien yhteydessä syntyvän vedyn poistamiseksi EU-APWR-

laitos on varustettu autokatalyyttisillä rekombinaattoreilla, jotka toimivat täysin 

passiivisesti. Rekombinaattorit poistavat vetyä niin pienillä pitoisuuksilla, ettei 

räjähtävää kaasuseosta ehdi syntyä suojarakennuksessa. (Säteilyturvakeskus 

2009b, liite1, 57.) 

 

6.2.3 Suojarakennuksen jäähdytysjärjestelmä 

Vakavan onnettomuuden aikana suojarakennusta voidaan jäähdyttää 

apujäähdytysjärjestelmän (ACC, Additional Containment Cooling) avulla. 

Järjestelmän periaate on esitetty kuvan 20 oikeassa yläkulmassa. Järjestelmä 

koostuu kahdesta rinnakkaisesta linjasta (2 x 100 %) ja on vain osittain 

passiivinen. Vakavassa onnettomuudessa suojarakennukseen purkautunut höyry 

kulkeutuu luonnonkierrolla järjestelmässä olevien lauhduttimien läpi ja lauhtuu 

vedeksi. Lauhduttimen sekundääripuolella pumpuilla kierrätettävä vesi siirtää 

lämmön suojarakennuksen ulkopuolella olevan lämmönvaihtimen kautta toiseen 

kiertopiiriin ja sitä kautta edelleen jäähdytystorniin ja lopulliseen lämpönieluun. 

Molempien kiertopiirien pumput saavat käyttövoimansa erillisestä vakavien 

onnettomuuksien sähköjärjestelmästä. Jäähdytysjärjestelmä toimii sekä vakavan 

onnettomuuden aikana että normaaliolosuhteissa. (Mitsubishi Heavy Industries 

2010, Säteilyturvakeskus 2009b, liite1, 57.) 

 

 

AES 2006-laitoksen pääasialliset turvallisuusjärjestelmät on esitetty kuvassa 21. 

Laitoksen turvallisuusjärjestelmissä on hyödynnetty passiivisuutta monipuolisesti, 

ja aktiivisten järjestelmien ohella passiiviset järjestelmät muodostavat merkittävän 

osan laitoksen turvallisuudesta. Kuten kolmannen sukupolven 

painevesireaktoreissa yleisesti, sisältää AES 2006 kaksoissuojarakennuksen sekä 

painovoimalla pikasulun toteuttavat säätösauvat. Hätäjäähdytysjärjestelmän osana 

ovat passiiviset paineakut. Laitos käsittää myös kaksi passiivista 

7 AES 2006 - PASSIIVISET TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
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jälkilämmönpoistojärjestelmää. Vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmistä 

passiivisia ovat sydänsieppari sekä suojarakennuksesta vetyä poistavat 

rekombinaattorit. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 47-53.) 

 

 
Kuva 21. AES 2006-laitoksen turvallisuusjärjestelmät. (Ermolaev) 

 

7.1 Hätäjäähdytysjärjestelmä 
AES 2006-laitoksen hätäjäähdytys jäähdytteenmenetysonnettomuuksissa on 

toteutettu aktiivisella korkeapainehätäjäähdytysjärjestelmällä ja 

matalapainehätäjäähdytysjärjestelmällä sekä painevesisäiliöillä. 

Hätäjäähdytysjärjestelmät koostuvat neljästä rinnakkaisesta osajärjestelmästä, 

joten laitoksessa on neljä paineakkua. Painevesisäiliöt voidaan nähdä kuvassa 21 

reaktoripaineastian yläpuolella. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 51.) 
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7.2 Passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä 
AES 2006-laitoksessa jälkilämpö voidaan poistaa suojarakennuksesta joko 

aktiivisella suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmällä tai passiivisilla 

jälkilämmönpoistojärjestelmillä. Laitos käsittää kaksi 

jalkilämmönpoistojärjestelmää, jotka toimivat passiivisesti; höyrystimien 

passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä (PHRS SG, Steam Generator Passive 

Heat Removal System) sekä suojarakennuksen passiivinen 

jälkilämmönpoistojärjestelmä (PHRS C, Containment Passive Heat Removal 

System). Järjestelmiä voidaan käyttää jälkilämmön poistoon seisokkitilanteissa tai 

vakavan onnettomuuden aikana. Järjestelmien periaate on esitetty kuvassa 22. 

(Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 47-52.) 

 

7.2.1 Höyrystimien passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä 

Höyrystimien passiivisella jälkilämmönpoistojärjestelmällä jälkilämpö voidaan 

poistaa suojarakennuksesta höyrystimien kautta. PHRS SG-järjestelmän periaate 

voidaan nähdä kuvasta 22. Höyrystimistä lämpö siirretään suojarakennuksen 

ulkopuolella olevissa vesialtaissa sijaitsevien lämmönvaihtimien kautta 

ilmakehään. Järjestelmä käynnistyy suojaussignaalista, joka avaa höyrystimen ja 

lämmönvaihtimen välillä olevan venttiilin. Lämpö siirtyy ilmakehään vesialtaiden 

kautta täysin ilman ulkoista käyttövoimaa. Järjestelmässä on neljä rinnakkaista 

osajärjestelmää, missä yhden osajärjestelmän kapasiteetti on 33 %. Jälkilämpöä 

voidaan siirtää 24 tuntia ilman operaattoritoimenpiteitä. Lisätoimenpiteillä aikaa 

voidaan lisätä 72 tuntiin. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 51.) 
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Kuva 22. AES 2006-laitoksen höyrystimien sekä suojarakennuksen passiivinen 

jälkilämmönpoistojärjestelmä. (Ermolaev) 
 

7.2.2 Suojarakennuksen passiivinen jälkilämmönpoistojärjestelmä 

Suojarakennuksen passiivisella jälkilämmönpoistojärjestelmällä (4 x 33 %) 

voidaan poistaa reaktorin jälkilämpö suojarakennuksesta suojarakennuksen 

ulkopuolella sijaitsevien vesialtaiden kautta ilmakehään. Kuvasta 22 nähdään, että 

vesialtaat ovat yhteiset PHRS SG-järjestelmän kanssa. PHRS C-järjestelmässä 

vesi virtaa painovoiman avulla altaista suojarakennuksen yläosassa oleviin 

lauhduttimiin. Lauhduttimessa vesi höyrystyy ja nousee paluuputkea pitkin 

takaisin altaaseen, jossa osa höyrystä tiivistyy vedeksi, osan poistuessa 

ilmakehään. Kuten PHRS SG-järjestelmässä, jälkilämpöä voidaan siirtää 24 tuntia 

ilman operaattorien toimenpiteitä ja ilman ulkoista käyttövoimaa. Tämän jälkeen 

altaat on täytettävä suojarakennuksen ulkopuolella olevasta varastosäiliöstä. 

(Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 47-48.) 

 

Kuvassa 23 on vielä esitetty PHRS SG- ja PHRS C-järjestelmien pääkomponentit. 

Kuvasta voidaan nähdä vesialtaat (1), höyrylinjat (2), lauhdelinjat (3), PHRS SG-

venttiili (4), PHRS C-lauhduttimet (5), höyrystin (6) sekä sulkuventtiilit (7). 

(Ermolaev) 
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Kuva 23. AES 2006-laitoksen passiivisen jälkilämmönpoistojärjestelmän pääkomponentit. 

(Ermolaev) 

 

7.3 Vakavien onnettomuuksien hallinta 
Kappaleessa 7.2 käsiteltiin passiivisia jälkilämmönpoistojärjestelmiä, joilla 

voidaan poistaa jälkilämpöä suojarakennuksesta myös vakavan onnettomuuden 

aikana. Näin varmistetaan osaltaan suojarakennuksen eheyttä vakavassa 

onnettomuudessa. Muita passiivisia vakavien onnettomuuksien 

hallintajärjestelmiä AES 2006-laitoksessa ovat sydänsulan jäähdytykseen 

tarkoitettu sydänsieppari sekä autokatalyyttiset vetyä poistavat rekombinaattorit. 

Vakavien onnettomuuksien hallinta perustuu käytännössä kokonaan passiivisiin 

toimintoihin. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 47, Ermolaev.) 
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7.3.1 Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä 

Vakavan onnettomuuden seurauksena muodostunut sydänsula pidätetään ja 

jäähdytetään reaktoripainesäiliön alapuolella sijaitsevassa sydänsiepparissa. 

Sydänsulan jäähdytysjärjestelmä on esitetty kuvassa 24. Sydänsieppari voidaan 

nähdä kuvan alalaidassa suoraan paineastian alapuolella, kuten myös kuvassa 21. 

Sieppariin virtaa jäähdytettä suojarakennuksen sisäpuolella sijaitsevasta 

jäähdytesäiliöstä kuvassa 24 näkyvien linjojen kautta. Sydänsulaa jäähdytettäessä 

syntyvä höyry lauhtuu suojarakennuksen passiivisessa 

jälkilämmönpoistojärjestelmässä, mistä jäähdyte virtaa jäähdytesäiliön kautta 

takaisin sydänsieppariin. Kuvan 24 alalaidassa näkyvien vesisäiliöiden ja –

linjojen avulla varmistetaan vedensaanti sydänsiepparissa olevalle 

lämmönvaihtimelle. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 47, Ermolaev.) 

 

 
Kuva 24. AES 2006-laitoksen sydänsulan jäähdytysjärjestelmä. (Ermolaev) 
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7.3.2 Rekombinaattorit 

AES 2006-laitos sisältää samalla periaatteella toimivat autokatalyyttiset 

rekombinaattorit kuin aiemmin esitellyissä laitostyypeissä. Rekombinaattorien 

periaatteellinen sijoittelu voidaan nähdä kuvassa 21 suojarakennuksen yläosassa. 

Rekombinaattorit toimivat täysin ilman ulkoista käyttövoimaa ja poistavat vetyä 

suojarakennuksesta niin pienillä pitoisuuksilla, ettei palavaa tai räjähtävää 

kaasuseosta ehdi syntyä. (Säteilyturvakeskus 2009a, liite1, 48.) 

 

7.4 Tutkimus 
AES 2006-laitoksen passiiviseen jälkilämmönpoistojärjestelmään liittyen on tehty 

paljon kokeellista tutkimusta. Höyrystimien passiivista 

jälkilämmönpoistojärjestelmää on tutkittu ja mallinnettu SPOT-koelaitteistolla 

Pietarissa. Suojarakennuksen passiivista jälkilämmönpoistojärjestelmää 

puolestaan on tutkittu kolmella eri koelaitteistolla; KMS-koelaitteistolla Sosnovyi 

Borissa, SMK-koelaitteistolla Pietarissa sekä C-PHRS Bench-koelaitteistolla 

Nizhni Novgorodissa. (Ermolaev) 

 

 

 
Työssä esiteltiin viisi kolmannen sukupolven painevesilaitostyyppiä: 

Westinghouse Electricin AP1000, Arevan EPR, Korea Hydro & Nuclear Powerin 

APR1400, Mitsubishi Heavy Industryn EU-APWR sekä Atomstroyexportin AES 

2006. Työssä käytiin läpi kyseisten laitosten passiiviset turvallisuusjärjestelmät. 

Taulukossa 2 on listattu painevesireaktorien tyypillisimmät passiiviset 

turvallisuuspiirteet laitostyyppien mukaan. Tyypillisimpiä kolmannen sukupolven 

painevesilaitoksissa olevia järjestelmiä ovat painovoimalla pikasulun toteuttavat 

säätösauvat, rakenteellista passiivisuutta edustava kaksoissuojarakennus, 

passiiviset painevesisäiliöt eli paineakut, passiivinen sydänsulan 

jäähdytysjärjestelmä sekä vetyä poistavat autokatalyyttiset rekombinaattorit. 

Jotkin laitostyypit sisältävät lisäksi passiivisen suojarakennuksen 

jäähdytysjärjestelmän sekä passiivisen jälkilämmönpoistojärjestelmän. 
Taulukko 2. Passiiviset turvallisuusjärjestelmät painevesilaitoksissa. 

8  YHTEENVETO 
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Järjestelmä AP1000 EPR APR1400 EU-

APWR 

AES 

2006 

Passiivinen pikasulku 

säätösauvoilla 
X X X X X 

Kaksoissuojarakennus 
X X X X X 

Passiiviset 

painevesisäiliöt 
X X X X X 

Suojarakennuksen 

passiivinen jäähdytys 
X 

  
X X 

Passiivinen 

jälkilämmönpoisto 
X 

   
X 

Sydänsulan 

jäähdytysjärjestelmä 
X X X X X 

Autokatalyyttiset 

rekombinaattorit 
? X X X X 

 

Pisimmälle passiivisuus on viety AP1000-laitoksessa, jonka turvallisuus perustuu 

käytännössä pelkästään passiivisiin järjestelmiin. Myös AES 2006-laitoksessa 

passiivisuutta on hyödynnetty hyvin monipuolisesti. Yleisenä trendinä kolmannen 

sukupolven painevesilaitoksille näyttää kuitenkin olevan, että turvallisuus on 

toteutettu pääosin aktiivisilla järjestelmillä, joita tukevat tietyt, eri laitosten kesken 

hyvin samantapaiset, passiiviset piirteet. 

 

Passiiviset turvallisuusjärjestelmät parantavat laitosten turvallisuutta, sillä ne eivät 

ole riippuvaisia sähkönsaannista. Järjestelmät myös yksinkertaistavat laitosten 

rakenteita huomattavasti ja niillä voidaan korvata aktiivisia järjestelmiä. 

Järjestelmien toiminta perustuu tavallisesti painovoiman tai luonnonkierron 

hyödyntämiseen. Passiivisten järjestelmien toimintaan liittyen on tehty paljon 

kokeellista tutkimusta. 
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