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Grafiitti, hiilen allotrooppinen muoto, on koko ydintekniikan historian ajan ollut merkit-

tävä ja yleinen moderaattorimateriaali eli nopeiden neutroneiden hidastaja fissioreakto-

reissa. Sillä on kokonaisuudessaan erittäin hyvät ominaisuudet toimia moderaattorina, ja 

tämän vuoksi se on keskeisessä asemassa myös tulevissa, vielä prototyyppiasteella ole-

vissa reaktorityypeissä. 

 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuusselvitys, jossa kuvataan ydinvoimatekniikassa mo-

deraattorina käytetyn grafiitin termofysikaalisia ominaisuuksia sekä fissioreaktorissa 

neutronisäteilylle, korkeille lämpötiloille ja muille ominaisuuksia muuttaville olosuh-

teille altistumisen vaikutusta niihin. Grafiitin fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi työssä 

kuvataan lyhyesti sen valmistusta ja käyttöä sekä entisiä, nykyisiä ja tulevia grafiittihi-

dasteisia reaktorityyppejä. 

 

Maailmassa ydintekniikassa käytettyjä grafiittilaatuja on lukuisia erilaisia ja eri valmis-

tajien tuottamia. Työssä on esitelty kompaktisti niistä joitakin keskeisimpiä, kuvattu 

niiden eroavaisuuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

E energia    J, eV 

E Youngin moduuli   Pa 

k lämmönjohtavuus   W/mK 

Kreikkalaiset aakkoset 

 lämpölaajenemiskerroin   10-6 · 1/K 

ρ tiheys    g/cm3 

σ mikroskooppinen vaikutusala  cm2, barn  

Alaindeksit 

a absorptio 

s sironta 

Lyhenteet 

AGR advanced gas-cooled reactor 

AVR (saks.) Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor 

GT-MHR gas turbine modular helium reactor 

CTE coefficient of thermal expansion 

HTGR high-temperature gas-cooled reactor 

HTR high-temperature reactor 

PBMR pebble-bed modular reactor 

RBMK (ven.) reaktor bolshoi moshnosthi kanalnyi 

THTR thorium high-temperature reactor 



UNGG (ransk.) uranium naturel graphite gaz 

VHTR very high-temperature reactor 
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1 JOHDANTO 

Ydintekniikassa moderaattori on termisissä fissioreaktoreissa itse polttoaineen sekä 

jäähdytteen ohella olennainen reaktorin elementti. Koska fissioreaktiossa syntyvät uudet 

neutronit ovat suurienergisiä eli ns. nopeita (noin 1-2 MeV), mutta ketjureaktio saadaan 

aikaan vain sopivan alhaisilla eli ns. termisillä neutronien energioilla (noin 0,025 eV), 

tarvitaan väliaineeksi moderaattori eli hidaste, jonka atomit ottavat törmäysreaktioissa 

vastaan osan tästä neutronien liike-energiasta (Ursu, 1985, 169). Tähän tarkoitukseen 

grafiitti on ollut yleinen materiaali kautta ydintekniikan historian, ja se on tunnusomai-

nen erityisesti Iso-Britannian sekä entisen Neuvostoliiton reaktoreille. 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee grafiitin käyttöä moderaatto-

rina, sen yleisimpiä ydintekniikassa käytettyjä laatuja ja reaktorissa vallitsevien olosuh-

teiden vaikutusta sen ominaisuuksiin. Työn tavoitteena on antaa lukijalle yleinen käsitys 

grafiitin käytöstä ja ominaisuuksista; ei kuitenkaan esitellä yksityiskohtaista numeerista 

dataa, vaan tyytyä tarkastelemaan ilmiöitä yleisemmällä tasolla. 

Ensimmäinen osa käsittelee grafiitin merkitystä ydintekniikassa yleisesti ja grafiittihi-

dasteisia reaktorityyppejä. Toisessa osassa esitellään grafiitin eri alalaatuja, niiden omi-

naisuuksia ja eroavaisuuksia, ja kolmannessa tapoja, joilla grafiitin fysikaaliset ominai-

suudet muuttuvat reaktorin olosuhteiden alaisena. 
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2 GRAFIITTI, SEN VALMSTUS JA KÄYTTÖ 

Grafiitti, yksi hiilen allotrooppisista muodoista, on ydintekniikassa useissa reaktorityy-

peissä moderaattorina käytetty materiaali. Se täyttää kohtuullisesti kaikki ihanteellisen 

moderaattoriaineen vaatimukset: sillä on suuri mikroskooppinen sirontavaikutusala σs 

mutta pieni absorptiovaikutusala σa eli se ei loiskaappaa neutroneja, ja sen ytimet ovat 

jaksollisen järjestelmän kevyimmästä päästä - kevyet ytimet sirottavat neutroneita ras-

kaita tehokkaammin. (Ursu, 1985, 169) Lisäksi se on tarpeeksi tiheää, johtaa hyvin 

lämpöä, ei aktivoidu ja on fysikaalisesti ja kemiallisesti melko stabiilia reaktoriolosuh-

teissa (Nightingale, 1962, 6-7). 

Kaikista tunnetuista aineista nämä kaikki ehdot täyttävät kohtuullisesti hiilen lisäksi 

ainoastaan vesi – kevyt tai raskas – sekä beryllium. Viimeksi mainittu on kuitenkin ih-

miselle myrkyllistä ja syöpävaarallista, joten sitä ei käytetä yleisesti ydintekniikassa. 

Grafiitin hyviin puoliin lukeutuvat edellä lueteltujen fysikaalisten ominaisuuksien lisäk-

si sen runsas esiintyvyys ja edullinen hinta. Moderaattorin roolin ohella grafiittia käyte-

tään myös reaktoria ympäröivänä heijastimena, jonka tarkoitus on heijastaa reaktorista 

ulos säteileviä neutroneja takaisin sisäänpäin. 

Grafiitti on moderaattorina käytännössä yhtä vanha kuin ydintekniikka itse: maailman 

ensimmäinen kriittisyyden saavuttanut ydinreaktori, ydinaseplutoniumia tuottanut Chi-

cago Pile-1, joka käynnistettiin vuonna 1942, oli grafiittihidasteinen. (Nightingale, 

1962, 1-2) 

2.1 Valmistus ja elinkaari 

Ydintekniikassa moderaattorina käytettävältä grafiitilta vaaditaan äärimmäistä puhtaut-

ta, joten valmistusvaiheessa se puhdistetaan tarkasti. Luonnongrafiitti sisältää lukuisia 

epäpuhtauksia, muun muassa booria, joka on erittäin tehokas neutroniabsorbaattori ja 

siten ei-toivotuissa paikoissa ollessaan haitallinen reaktorin toiminnalle. Lisäksi tietyt 

epäpuhtaudet, esimerkiksi --aktiiviseksi koboltti-60:ksi aktivoituva Co-59, ovat taipu-

vaisia aktivoitumaan reaktorissa ja siten aiheuttamaan käytöstäpoiston yhteydessä sätei-

lyannosta grafiittia käsitteleville työntekijöille. (EPRI, 2006, kpl 2-1) 
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2.1.1 Valmistusprosessi 

Grafiitin valmistus on monivaiheinen prosessi, joka seuraavassa kuvataan äärimmäisen 

tiivistetysti. Valmistusteknisesti se koostuu täyteaineesta (filler), koksista (coke), joka 

muodostaa suurimman osan grafiitin tilavuudesta, sekä sitä koossa pitävästä sidosai-

neesta (binder), piestä (pitch).  

Grafiitin valmistus alkaa luonnongrafiitista erotellusta koksista, joka kalsinoidaan 1300 

°C lämpötilassa: tällöin kosteus ja haihtuvat epäpuhtaudet poistuvat, ja kiderakenne 

järjestäytyy. Tämän jälkeen kalsinoitu koksi murskataan ja hienonnetaan mekaanisesti. 

Seuraavassa vaiheessa lisätään sidosaine eli piki, ja massa sekoitetaan ja jäähdytetään. 

Grafiittimassa saadaan muotoonsa joko valamalla (molding) tai pursottamalla (extrusi-

on). Tämän vaiheen tulos on "green coke", jonka nimi ei viittaa väriin vaan käsittele-

mättömyyteen eli ”raakuuteen”. Tuote paistetaan 800 °C:ssä ja kyllästetään piellä. 

Viimeinen vaihe on nimeltään grafitisointi (graphitizing) eli kuumennus 3000 °C läm-

pötilaan, jossa grafiitin kiteet muodostuvat ja järjestyvät lopulliseen muotoonsa halutul-

la tavalla. (Nightingale 1962, 21) 

Eri grafiittilaatuen valmistusprosesseissa sekä täyte- ja sidosaineissa on eroja yksityis-

kohtien suhteen. Grafiitti on mikrorakenteeltaan monikiteistä (polycrystalline) eli se 

koostuu rakeista, jotka eri laaduissa ovat erikokoisia tai eri asennoissa toisiinsa nähden.  

Laaduista on kirjoitettu tarkemmin luvussa 3. Ihanteellisin moderaattorigrafiitti on iso-

trooppista, siis niin hienorakeiseksi valmistettua, että makroskooppisesti tarkasteltuna 

sen ominaisuudet ovat samanlaisia joka suunnassa tarkasteltuna. 

2.1.2 Käytöstä poisto 

Käytöstä poiston jälkeen vaihtoehtoja ovat loppusijoitus maahan, käsittely uudelleen-

käytettäväksi tai hapetus hiilidioksidiksi ja päästö ilmakehään. Useimmat maat, jotka 

grafiittihidasteisia reaktoreita käyttävät, valitsevat näistä loppusijoituksen ilman käsitte-

lyjä edullisimpana vaihtoehtona. (IAEA, 2010, 1 ja 17) 
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Käytetyn moderaattorigrafiitin loppukäsittelyä suunnitellessa tulee ottaa huomioon akti-

voitumistuotteet, jotka voivat aiheuttaa säteilyannosta niiden parissa työskenteleville ja 

säteilevät vielä pitkään loppusijoituksen jälkeenkin. Kaksi merkittävintä pitkäikäistä 

aktivoitumistuotetta, jotka tulee ottaa huomioon käytetyn grafiitin loppukäsittelyssä ja –

sijoituksessa, ovat β--aktiiviset hiili-14 ja kloori-36. Aktivoitumistuotteita sisältävä gra-

fiitti vaatii tiiviiden, moninkertaisten säteilysuojusten sisään pakkaamista turvallisen 

loppusijoituksen varmistamiseksi. (EPRI, 2006) 

2.2 Grafiittihidasteiset reaktorit 

Grafiitin erityisiin piirteisiin moderaattorina kuuluu se, että sen kanssa voidaan käyttää 

polttoaineena luonnonuraania (U-235-pitoisuus n. 0,7 m-%); grafiitin lisäksi maailmas-

sa käytettävistä moderaattoreista tähän pystyy ainoastaan raskas vesi D2O, joka on har-

vinaista, kallista ja vaikeaa valmistaa. Suurin osa maailman ydinreaktoreista on kevyt-

vesireaktoreita, jotka vaativat polttoaineekseen väkevöityä uraania (3-4 m-%). Syynä 

tähän on vedyn suuri loiskaappausvaikutusala Σa, joka heikentää fissioiden neutro-

nituoton hyötysuhdetta; raskaan veden deuteriumilla eli vedyn yksineutronisella isotoo-

pilla, kuten grafiitillakaan, ei samanlaista taipumusta ole. (Ursu, 1985, 170-171) 

Toisaalta hiiliatomien kyky hidastaa neutroneita on kuitenkin veteen (kevyt tai raskas) 

verrattuna melko pieni, joten moderaattoria tarvitaan suhteessa polttoaineeseen suuri 

määrä: tästä johtuen grafiittimoderoidut reaktorit ovat fyysiseltä kooltaan valtavan pal-

jon suurempia kuin vesimoderoidut. Lisäksi kriittisyyden saavuttamiseksi polttoaineen 

tulee olla luonnonuraanireaktorien tapauksessa puhtaana uraanimetallina ollakseen 

uraanin suhteen tarpeeksi tiheää, kun taas vesimoderoiduissa reaktoreissa uraani on ta-

vallisesti uraanioksidina UO2. (Ibid.) Kaikki grafiittimoderoidut reaktorityypit eivät 

kuitenkaan käytä luonnonuraania, vaan mm. AGR:ssä käytetään väkevöityä uraania. 

Kaikki nykyiset grafiittihidasteiset käytössä olevat kaupalliset reaktorit ovat joko 

RBMK- tai AGR-tyyppisiä, mutta entisiä ja tulevia koekäytössä, prototyyppiasteella tai 

rakenteilla olevia tyyppejä on useita muitakin. 
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2.2.1 RBMK eli paineputkireaktori 

RBMK (ven. reaktor bolshoi moshnoshti kanalnyi, vapaasti suomennettuna 'suuritehoi-

nen kanavareaktori') on grafiittihidasteinen ja kevyellä vedellä jäähdytetty reaktorityyp-

pi, joka on tunnusomainen neuvostoliittolaisille ydinvoimalaitoksille ja ollutkin hyvin 

yleinen menneinä vuosikymmeninä Neuvostoliiton maissa. Ensimmäinen RBMK-

reaktori, joka samalla oli maailman ensimmäinen kaupallinen ydinreaktori, käynnistet-

tiin vuonna 1954 Moskovan lähellä. (Stacey, 2007, 258) 

RBMK-tyyppisten reaktoreiden rakentaminen lopetettiin vuoden 1986 jälkeen: tuolloin 

Neuvostoliitossa, nykyisen Ukrainan alueella sijaitsevan Tshernobylin ydinvoimalaitok-

sen reaktorissa, joka edusti kyseistä reaktorityyppiä, tapahtui historian vakavin ydinon-

nettomuus, joka oli seurausta vakavista suunnittelupuutteista ja välinpitämättömyydestä 

turvallisuuskulttuuria kohtaan. Nykyään käynnissä olevia reaktoreita on jäljellä 7, kol-

messa eri voimalaitoksessa, jokainen näistä Venäjällä. (World Nuclear Association 

2010)1 

2.2.2 Kaasujäähdytteinen reaktori 

Kaasujäähdytteinen reaktori (gas-cooled reactor, GCR) on yleisnimitys grafiittihidas-

teisille ja kaasulla – hiilidioksidilla tai heliumilla – jäähdytetyille toisen sukupolven 

reaktorityyppeille. Nämä reaktorityypit ovat tunnusomaisia erityisesti Iso-Britannialle. 

Tällä hetkellä maailmassa laajan tutkimuksen ja kehityksen kohteena ovat uudet, nel-

jännen sukupolven kaasujäähdytteiset reaktorit, jotka toimivat hyvin korkeissa lämpöti-

loissa. 

AGR 

AGR (advanced gas-cooled reactor) on brittiläinen toisen sukupolven hiilidioksidijääh-

dytteinen ja grafiittimoderoitu reaktorityyppi, edellisen sukupolven Magnoxin (josta 

myöhemmin tässä kappaleessa) perillinen. Se käyttää polttoaineenaan väkevöityä uraa-

                                                 

1 Vuoden 2010 lähde sovellettuna tähän hetkeen (maaliskuu 2016), tuolloin suunnitellut reaktorien 

sulkemiset huomioiden 
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nia, jonka U-235-pitoisuus 2,1…2,6 m-%. AGR:llä on korkea hyötysuhde, parhaimmil-

laan jopa 42 %. (Barré, 2010, 2719) 

AGR-reaktoria alettiin suunnitella 1950-luvun puolivälissä. Vuosien 1976-86 välillä 

niitä oteetiin käyttöön Iso-Britanniassa kaupalliseen tarkoitukseen seitsemän kahden 

yksikön voimalaitosta eli yhteensä 14 reaktoriyksikköä. Niistä jokainen on edelleen 

toiminnassa. (World Nuclear Association 2016) 

Vanhentunutta designia: Magnox ja UNGG 

Ensimmäisen sukupolven, tänä päivänä jo historiaan siirtyneitä, kaasujäähdytteisiä reak-

toreita olivat brittiläinen Magnox ja ranskalainen UNGG. Reaktorit muistuttivat tekno-

logialtaan toisiaan, käyttivät polttoaineenaan luonnonuraanimetallia ja olivat grafiittihi-

dasteisia sekä hiilidioksidijäähdytteisiä. (Barré, 2010, 2174) 

Magnox – lyhenne sanoista Magnesium Non-Oxiding – oli brittiläinen reaktorityyppi, 

joka sai nimensä polttoaineen suojakuoressa käytettävästä hapettumattomasta magne-

sium-alumiiniseoksesta. Magnoxeja rakennettiin 1950-luvulta 70-luvun alkuun yhteensä 

26 reaktoria. (Jensen & Nonbøl, 1999, 10) Viimeinen kaupallisessa käytössä oleva 

Magnox-reaktori, joka sijaitsi Wylfan ydinvoimalaitoksessa Walesissa, ajettiin alas 

vuoden 2015 lopussa sen toimittua 44 vuotta. (Wales Online, 2015) 

Ranskalainen UNGG eli Uranium Naturel Graphite Gaz (toisinaan myös englantilaisit-

tain NUGG, Natural Uranium Graphite Gas) muistutti Magnoxia monin tavoin, vaikka 

nämä kaksi tyyppiä olikin kehitetty riippumatta toisistaan. Tekniset eroavaisuudet olivat 

suhteellisen marginaalisia, mm. polttoaineen suojakuoren materiaali. UNGG-reaktoreja 

oli yhteensä 10 kappaletta ja niitä sijaitsi Ranskan lisäksi yksi Espanjassa. Viimeinen 

UNGG-reaktori Ranskan Bugeyssa ajettiin alas vuonna 1994. (Barré, 2010, 2717) 

2.2.3 Menneitä koereaktoreita 

Korkeissa lämpötiloissa toimiva HTR-teknologia on ollut mielenkiinnon kohteena jo 

vuosikymmeniä. Seuraavassa on esitelty muutamia merkittäviä korkealämpötilareakto-

reita. 
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DRAGON oli Winfrithin tutkimuslaitoksessa Iso-Britanniassa vuosina 1964-75 toimi-

nut HTR-koereaktori. Peach Bottom (1967-74) ja Fort Saint Vrain (1979-89) olivat 

Yhdysvalloissa sijaitsevia prototyyppejä. (Barré, 2010, 2721-2724) 

Saksalainen AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor), jota alettiin kehitellä jo 

1950-luvulla, oli grafiittihidasteinen ja heliumjäähdytteinen reaktori, tänä päivänä mie-

lenkiinnon kohteena olevan PBMR:n esikuva. Sähköteholtaan 15 MW:n AVR-

koereaktori toimi Saksan Jülichissa vuosina 1966-88. AVR:n erikoisuutena oli innova-

tiivinen polttoaineen ja hidasteen muotoilu: uraani ja grafiitti olivat tavanomaisten ele-

menttien sijaan pyöreinä kuulina (pebble), joissa polttoaine oli seostettu pieninä, pinnoi-

tettuina partikkeleina grafiitin sisään. Kuvassa 1 on esitetty kuulan rakenne. (Ibid.) 

Niin ikään saksalainen THTR-300 (thorium high-temperature reactor) oli AVR:n 

tapaan kuulakekotyyppinen saksalainen koereaktori, joka oli toiminnassa vuosina 1983-

89. Tavanomaisen uraani-235:n fissioinnin lisäksi se hyöti thorium-232:sta luonnossa 

esiintymätöntä uraani-233-isotooppia. (Ibid.) 

2.2.4 Neljännen sukupolven HTGR-reaktorit 

Prototyyppiasteella olevat neljännen sukupolven grafiittihidasteiset reaktorit toimivat 

jopa 1 000 °C:ssa, mikä mahdollistaa korkean hyötysuhteen (Barré 2010, 2740), ja nii-

den jäähdytteenä on ylhäältä alaspäin virtaava heliumkaasu. Näitä tyyppejä kutsutaan 

yleisnimillä HTGR (high temperature gas-cooled reactor) tai VHTR (very high tem-

perature reactor)2. Hidastegrafiitin muotoilun perusteella ne jakautuvat kahteen ala-

tyyppiin, kuulakekoreaktoreihin ja särmiön muotoisista lohkareista (prismatic block) 

rakentuviin reaktoreihin. HTGR:issa uraani on korkeasti väkevöityä, noin 21 m-%. 

(Glushkov, 2007). 

HTGR:t on suunniteltu modulaarisiksi ja soveltuviksi pieninä tai keskisuurina yksikköi-

nä rakennettaviksi, joten niiden kustannukset ja rakentamisaika pysyvät kohtuullisina. 

                                                 

2 "HTR"-, "HTGR"- ja "VHTR"- käsitteiden käyttö on yleisesti ottaen sekalaista ja epäjohdonmukaista eri 

lähteissä. Tässä kandidaatintyössä oletetaan niiden tarkoittavan samaa asiaa. 
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Näin ollen niitä on helppo rakentaa esimerkiksi saaristoista koostuville valtioille. 

(Simanullang & Obara, 2016, 87) 

Ydinturvallisuuden kannalta neljännen sukupolven HTGR:t ovat edeltäjiään parempia 

ns. passiiviselta turvallisuudeltaan. Passiivinen turvallisuus tarkoittaa turvallisuutta edis-

täviä, ikään kuin reaktorille sisäsyntyisiä ominaisuuksia, jotka eivät ole mekaanisesti 

ajettavia eivätkä siten voi mennä epäkuntoon. Tavanomaisen pelletti- ja sauvamuodon 

sijasta sijasta polttoaine on uusissa HTGR:issä pieninä partikkeleina, jotka on pinnoitet-

tu hyvin tiiviillä, korkeita lämpötiloja kesävällä kuorella ja sekoitettu moderaattorigra-

fiitin sisään. Tällöin fissiotuotteet eivät pääse vapautumaan, ja sydämen sulamisonnet-

tomuus ole mahdollinen edes jäähdytteen menetyksen tapauksessa. Myös käytetyn polt-

toaineen varastointi on helpompaa suunnitella ja toteuttaa. (Barré, 2010, 2736) 

Kuulakekoreaktori 

Kuulakekoreaktori eli PBMR (pebble-bed modular reactor) on saksalaisen AVR:n, jota 

kuvailtiin kappaleessa 2.2.3, perillinen. Kuten reaktorityypin nimi antaa ymmärtää, polt-

toaine ja myös sitä ympäröivä hidaste ovat noin biljardipallon kokoisten kuulien muo-

dossa (kuva 1), joita on reaktorissa satoja tuhansia kappaleita. 

Grafiitin yleistä valmistusprosessia kuvattiin jo aiemmassa kappaleessa, mutta kuulien 

valmistuksessa on vielä omat piirteensä. Siinä pienet uraanioksidipartikkelit pinnoite-

taan pyrolyyttisella hiilellä ja piikarbidilla ja sekoitetaan grafiittipulveriin, ja yhdessä 

fenolihartsin kanssa seos muotoillaan halkaisijaltaan noin 5-senttimetrisiksi kuuliksi. 

Kuulan uloimmalle pinnalle lisätään vielä 0,5 cm paksu kerros puhdasta grafiittia. Lo-

puksi kuulat sintrataan, lämpökäsitellään kestäviksi ja viimeistellään koneistamalla yh-

tenäisen kokoisiksi. (Ibid.) 

2000-luvulla Etelä-Afrikassa suunniteltiin kunnianhimoisesti laajaa PBMR-ohjelmaa, 

mutta vuonna 2010 hankkeesta luovuttiin taloudellisten esteiden vuoksi (Nature, 2010). 

Tällä hetkellä maailman ainoa toiminnassa oleva PBMR, 10 MW:n testireaktori HTR-

10, sijaitsee Kiinassa. Tämän lisäksi Kiinaan on tällä hetkellä rakenteilla vastaavan tyy-

pin kahden reaktorin ja niiden yhteisen turbiinin 210 MW:n demostraatiolaitos HTR-

PM, joka on valmis arviolta vuonna 2017 (World Nuclear News, 2015), sekä suunnit-
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teilla kaupalliseen sähköntuotantoon maailman ensimmäinen vastaava voimalaitos, joka 

koostuu kahdesta 600 MW:n laitosyksiköstä; nämä puolestaan kumpikin kolmesta paris-

ta pieniä modulaarisia reaktoreja. Laitoksen arvioidaan olevan käyttövalmiina vuonna 

2021. (World Nuclear News, 2016) 

"Prismatic block reactor" 

Toinen neljännen sukupolven grafiittihidasteinen, kaasujäähdytteinen ja korkealämpöti-

lainen reaktorityyppi on "prismatic block reactor", jonka nimelle ei ole vielä vakiintu-

nutta suomennosta – käytettäköön tässä kandidaatintyössä vapaata käännöstä "lohkare-

reaktori". Teknisesti lohkarereaktori on pitkälti samanlainen kuin edellä kuvailtu kuula-

kekoreaktori, ja olennaisin ero on grafiitin ja polttoaineen geometrisessa muodossa: 

lohkarereaktorissa reaktorisydän muodostuu särmiön muotoisista grafiittilohkareista. 

Japanissa on HTTR-nimellä (high-temperature test reactor) tunnettu lohkaretyyppinen 

koereaktori, jonka terminen teho on 30 MW (Japan Atomic Energy Agency). Venäjällä, 

USA:lla, Euroopalla ja Japanilla on suunnitteluasteella kansainvälisenä yhteistyönä re-

aktori nimeltä GT-MHR (gas-turbine modular helium reactor eli modulaarinen helium-

jäähdytteinen reaktori kaasuturbiinilla), joka tavanomaisesta lauhde- eli Rankine-

prosessista poiketen tuottaisi energiaa kaasuturbiini- eli Brayton-prosessilla. Siinä loh-

karereaktori korvaa konventionaalisen kaasuturbiinin polttokammion, ja prosessi voi 

saavuttaa jopa 48 % hyötysuhteen. (Kiryushin & Kodochigov, 1998) 
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Kuva 1. AVR:n ja nykyisen PBMR:n polttoaine- ja hidastekuulan rakenne. 

(Barré, 2010, 2722) 
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3 GRAFIITTILAADUT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

Eri grafiittivalmistajat valmistavat omanlaisiaan grafiittilaatuja (grade) omilla kauppa-

nimillään. Eri laadut eroavat toisistaan raekoon ja aineen sisäisten hilatasojen suuntien 

perusteella ja on suunniteltu kukin tietynlaisiin reaktoreihin. Grafiitti voidaan karkeasti 

jakaa isotrooppisiin, lähes isotrooppisiin (near-isotropic) ja anisotrooppisiin laatuihin. 

(Melese & Katz, 1984, 182) 

Grafiitti on mikrorakenteeltaan anisotrooppista, mikä tarkoittaa, että sen hilarakenne on 

erilainen erisuuntaisesti tarkasteltuna: hiiliatomit ovat asettuneet kuusikulmiohilaan 

kerroksittaisiksi tasoiksi, ja grafiitin ominaisuudet ovat erilaisia hilatasojen suuntaisesti 

kuin kohtisuorasti niihin nähden. Useat grafiittilaadut kuitenkin valmistetaan niin, että 

aineen sisäiset yksittäiset rakeet ovat erisuuntaisia, joten aine on makroskooppisesti 

tarkasteltuna käytännössä isotrooppista eli ominaisuuksiltaan samanlaista joka suunnas-

sa. 

 

Kuva 2. Grafiitin hilarakenne. (Wikimedia Commons) 

 

Olemassa on suuri kirjo eri grafiittilaatuja ja niiden valmistajia. Tässä kappaleessa on 

esitelty niistä muutamia, yleisimmin käytettyjä laatuja sekä niiden ominaisuuksia uute-

na, säteilyttämättömässä tilassa. 
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IG-110 on japanilaisen Toyo Tanso Ltd.:n valmistama isotrooppinen grafiittilaatu. Eri-

tyistä IG-110:lle on hyvin hieno raekoko (5-50 μm, keskimäärin noin 25 μm).  

Joissakin yhteyksissä puhutaan IG-11-laadusta: tämä ja IG-110 ovat käytännöllisesti 

katsoen sama laatu. Erona on, että IG-110 on ydintekniikan käyttöön soveltuvasti tar-

kasti puhdistettua, mutta ominaisuudet ovat muutoin pitkälti samat. IG-110-grafiitti on 

käytössä japanilaisissa koereaktoreissa ja kiinalaisissa HTR-10 (IG-11)- ja HTR-PM-

reaktoreissa.  

NBG-18 on saksalaisen SGL Carbon Groupin valmistama grafiittilaatu, joka on suunni-

teltu soveltuvaksi neljännen sukupolven HTGR-reaktoreihin. Sen käyttökohde on kehit-

teillä olevat kuulakekoreaktorit, joita erityisesti Etelä-Afrikkaan suunniteltiin ennen 

vuotta 2010. NBG-17 on erityisesti lohkaretyyppisiin HTGR-reaktoreihin kehitelty, 

valmistusprosessiltaan ja useimmilta ominaisuuksiltaan NBG-18:n kanssa samankaltai-

nen grafiittilaatu, jonka raekoko on pienempi, korkeintaan 800 μm. (Béghein, 2011, 

146-148) 

H-451 on yhdysvaltalaisissa HTGR-tyyppisissä koereaktoreissa, kuten Fort St. Vrainis-

sa, käytetty lähes isotrooppinen grafiittilaatu, jota ei enää valmisteta tänä päivänä. H-

451-laadun valmistaja oli yhdysvaltalainen Great Lakes Carbon (General Atomics, 

1988, kpl 4-1), joka vuonna 1992 yhdistyi saksalaisen Sigri GmbH:n kanssa muodosta-

en nykyisen SGL Carbonin (SGL Group History). H-451 on pitkän historiansa vuoksi 

paljon tutkittu grafiittilaatu. 

GCMB on brittiläisissä AGR-reaktoreissa käytetty grafiittilaatu, jonka valmistaja on 

yhdysvaltalainen UCAR Ltd. Se on lähes isotrooppista. 

PGA (pile grade A) oli ensimmäisiä reaktorikäyttöön valmistettuja grafiittilaatuja, ja 

sitä käytettiin erityisesti brittiläisissä Magnox-reaktoreissa. Sitä valmistettiin pursotus-

menetelmällä, joka sai grafiittirakeiden hilatasot asettumaan yhdensuuntaisesti pur-

sotussuunnan kanssa, jolloin grafiitti oli anisotrooppista ja ominaisuudet eri suunnissa 

toisistaan poikkeavia. (Mostafavi, 2012, 265-266) 
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Taulukko 1. Kooste keskeisten grafiittilaatujen ominaisuuksista. Valitettavasti osa tiedoista on 

puutteellisia lähdekirjallisuuden pirstaleisuuden vuoksi. (Burchell T. 2008) (Béghein, 2011) 

(General Atomics, 1988) (Mostafavi, 2012) (Chi, 2013) Jatkuu tilasyistä seuraavalla sivulla. 

Laatu NBG-18 NBG-17 IG-110 

Käyttö PBMR, Etelä-

Afrikka (hylätty) 

"Lohkarereaktori" HTGR, Japani, 

Kiina 

Tiheys  [g/cm3] 1,85 1,89 1,78 

Raekoko [μm]  

- keskimäärin 

- maksimi 

 

300 

1600 

 

 

800 

 

25 

50 

Lämmönjohtavuus k 

[W/kgK] (25 °C ellei toisin 

mainita) 

140 3 142 3 130 

Lämpölaajenemiskerroin  

[10-6 1/K]  

- tasojen suuntaisesti 

- kohtisuorasti 

 

 

4,5 

4,6 

 

 

4,6 

4,8 

4,06 

Youngin moduuli E [GPa] 

 

11,5 11,9 8,3 

 

  

                                                 

3 Lähteessä ei mainittu lämpötilaa 
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Taulukko 1 jatkuu 

Laatu H-451 GCBM  PGA 

Käyttö vanhat HTGR:t 

(USA) 

AGR Magnox 

Tiheys  [g/cm3] 1,75 1,81 1,74 

Raekoko [μm]  

- keskimäärin 

 

500 

300-5004  

1000 

Lämmönjohtavuus k [W/kgK] 

(25 °C ellei toisin mainita) 

- tasojen suuntaisesti 

- kohtisuorasti 

 

 

150 

135 

131  - 

Lämpölaajenemiskerroin  

[10-6 1/K]  

- tasojen suuntaisesti 

- kohtisuorasti 

 

3,5 

4,5 

 

4,99 

4,84 

- 

Youngin moduuli E [GPa] 

- tasojen suuntaisesti 

- kohtisuorasti 

 

11 

9,6 

 

11,9 

11,56 

 

11,7 

5,4 

 

   

                                                 

4 Lähteessä epämääräisesti ilmaistu 
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4 REAKTORIOLOSUHTEIDEN VAIKUTUS OMINAISUUKSIIN 

Reaktorissa grafiitti altistuu neutronisäteilylle, korkeille lämpötiloille, näiden seurauk-

sena aiheutuville mekaanisille rasituksille sekä reaktorityypistä riippuen myös kemialli-

selle korroosiolle. 

Neutronisäteily aiheuttaa virheitä hilarakenteessa: törmätessään hilassa olevaan hii-

liytimeen neutroni sysää sen pois paikaltaan, jolloin syntyy tyhjä paikka, vakanssi (va-

cancy), sekä hilapaikkojen väliin jäävä välisija-atomi (interstitial atom). Neutronin ja 

ytimen törmäyksen vaikutus ei kuitenkaan jää tähän, vaan liikkunut ydin törmää jälleen 

hilan muihin ytimiin tuottaen kaskadin (cascade) sekundäärisiä vakansseja ja välisija-

atomeita.  

Ketjureaktio jatkuu niin kauan, kunnes alkuperäisessä neutronin ja ytimen törmäyksessä 

ytimeen siirtynyt liike-energia on jakautunut niin laajalle, ettei viimeisillä liikkuvilla 

ytimillä enää ole enempää liike-energiaa siirtää reaktiota eteenpäin. Osa sijoiltaan liik-

kuneista atomeista asettuu takaisin hilarakenteen vakansseihin, osa voi järjestyä täysin 

uudeksi hilatasoksi alkuperäisten väliin. Tällä mekanismilla grafiitti kokee muutoksia, 

jotka vaikuttavat sen termofysikaalisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. (Burchell, 2008, 

1-5) 

Yhtenäistä ja yleispätevää tietoa grafiitin ominaisuuksien muutoksista on melko vaike-

asti saatavilla, varsinkaan kattavasti eri laatuja koskien. Haastetta eri tutkimusten keski-

näiseen vertailuun tuovat myös vaihtelevat tavat ilmaista annosten suuruuksia: toiset 

lähteet ilmaisevat annoksen dpa:na eli siirtyminä atomia kohti (displacement per atom), 

toiset taas neutroneina pinta-alaa kohti (n/m2). Viimeksi mainittu tapa ottaa huomioon 

vain tietyn energian ylittävät neutronit (esim. E > 0,1 MeV), mutta kyseinen kynnysarvo 

vaihtelee eri lähteissä. 

Näiden vertailua vaikeuttavien erojen vuoksi seuraavissa kappaleissa esitettyihin lukui-

hin ja kaavioihin tulee suhtautua lähinnä kvalitatiivisina esimerkkeinä. Eri grafiittilaatu-

jen eroista huolimatta niiden käyttäytymisessä ei ole mikrotasolla valtavia laadullisia 

eroja. 
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4.1 Mekaaniset muutokset ja jännitysrasitukset 

Grafiitin tilavuus pyrkii muuttumaan reaktoriolosuhteissa (tai pyrkisi, ellei reaktorisy-

dän olisi tarkasti mitoitettu): se lämpölaajenee sekä kokee säteilyn aiheuttamaa tilavuu-

den muutosta. 

Kokeissa (Snead et al. 2008), jossa on tutkittu H-451-grafiitin tilavuuden muutosta sä-

teilytyksen alaisena 600 °C ja 900 °C lämpötiloissa, on havaittu seuraavaa: neutronian-

noksen kasvaessa grafiitti alkoi alhaisilla annoksilla kutistua niin hilatasojen suuntaises-

ti kuin niitä vastaankin. Neutroniannoksen kasvaessa kutistuminen pysähtyy (ns. tur-

naround point) ja muuttuu turpoamiseksi, merkittävästi tasoja vastaan kohtisuorassa, 

mutta jonkin verran myös tasojen suuntaisesti. Tilavuutta kasvattavat myös grafiittiin 

syntyvät huokoset ja halkeamat. Tämän turpoamisen on mahdollista jatkua niin kauan, 

kunnes halkeamien muodostuminen saa grafiitin lopulta hajoamaan kokonaan.  

Matalammassa lämpötilassa kutistuminen oli huomattavampaa ja sen käännekohta saa-

vutettiin alhaisemmalla neutroniannoksella. Käännekohdan jälkeen turpoaminen oli 

puolestaan merkittävästi suurempaa korkeammassa lämpötilassa. Kuva 3 esittää 600 ja 

900 °C lämpötilassa H-451-grafiitin tilavuuden kokonaismuutosta, kuva 4 puolestaan 

sitä tarkasteltuna hilatasojen suuntaisesti ja vastaisesti. 
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Kuva 3. H-451-grafiitin tilavuuden kokonaismuutos 600 ja 900 °C lämpötilassa 

neutroniannoksen funktiona. (Snead et al. 2008, 58) 
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Kuva 4. H-451-grafiitin tilavuuden muutos tasojen suuntaisesti (punainen) ja niitä vastaan 

(sininen) neutroniannoksen funktiona a) 600 ja b) 900 °C lämpötiloissa. Huomaa erilaiset 

vaaka-asteikot. (Snead et al. 2008, 58) 

a) 

b) 
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Grafiitin lämpölaajenemiskerroin eli CTE (coefficient of thermal expansion) ei käyttäy-

dy suoraviivaisesti. Tarkastellaan suhdetta /0, jossa  on säteilytetyn ja 0 säteilyttä-

mättömän grafiitin CTE: neutroniannoksen myötä se ensin kasvaa, sitten lähtee piene-

nemään reilusti 1:n alapuolelle. Toisin sanoen pienillä neutroniannoksilla lämpölaaje-

neminen on suurinta säteilyttämättömään grafiittiin verrattuna, suuremmilla annoksilla 

taas lämpölaajeneminen on sitä vähäisempää. Lämpötilan kasvaessa huippukohta saavu-

tetaan alhaisemmilla neutroniannoksilla, mutta arvo on pienempi. CTE:n suhteellista 

muutosta lämpötilan ja neutroniannoksen funktiona on esitetty kuvassa 5. (Fang, 2014, 

9-11) 5 

                                                 

5 Artikkelissa ei täsmennä, mikä grafiittilaatu on kyseessä. Kuitenkin koska artikkelin kirjoittajista useat 

edustavat pekingiläistä teknillistä yliopistoa, ja teksti käsittelee uudenaikaisia korkealämpötilareaktoreja, 

perusteltu arvaus olisi, että kyse on IG-110-grafiitista tai vastaavasta. 

) 

a) 

Kuva 5. Neutroniannoksen vaikutus lämpölaajenemiskertoimeen (CTE) (Fang, 

2014, 10-11) Kuvassa esiintyvä "EDN" on eräs neutroniannosekvivalentti. 
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4.2 Ominaislämpökapasiteetti 

Kuvassa 6 on esitetty grafiitin ominaislämpökapasiteetti, eli kyky varastoida itseensä 

lämpöenergiaa, lämpötilan funktiona säteilyttämättömänä. Se kasvaa lämpötilan nousun 

myötä, joskaan ei rajattomasti, vaan korkeampiin lämpötiloihin mennessä kasvu hidas-

tuu ja käyrä kääntyy lähes vaakasuoraksi. 

 

Säteilytyksen alaisena ominaislämpökapasiteetin muutoksesta grafiitissa on ilmeisen 

vähän julkista ja helposti saatavilla olevaa tutkimusta. Vailla relevantimpaa tietoa todet-

takoon, että eräissä kokeissa, joissa tätä ominaisuutta testattiin (annoksen suuruusluokka 

1020-1021 n/cm2), ominaislämpökapasiteetin havaittiin kasvavan vähäisissä määrin, mut-

ta nämä kokeet tehtiin hyvin alhaisissa lämpötiloissa, vain kymmenistä kelvineistä noin 

huoneenlämpötilaan. Syynä tähän on, että korkeammissa lämpötiloissa tapahtuva grafii-

Kuva 6. H-451-grafiitin ominaislämpökapasiteetti [J/kgK] lämpötilan [K] funktiona. (Piirretty 

MATLAB-ohjelmalla, yhtälön lähde: General Atomics 1988, kpl 4-3) 
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tin ei-toivotusti lämpökäsitellyksi joutuminen vääristäisi tuloksia. (Nightingale 1962, 

309-310) 

Tämä kandidaatintyö jättää siis ottamatta kantaa säteilytyksen vaikutuksiin grafiitin 

ominaislämpökapasiteettiin reaktorilämpötiloissa, mutta varovaisena hypoteesina ehdot-

taa, että sen vaikutus on vain vähäinen ellei olematon. 

4.3 Lämmönjohtavuus 

 

Säteilyttämättömän grafiitin lämmönjohtavuus on korkea, suuruusluokaltaan 80-150 

W/mK laadusta riippuen. Säteilytyksen alaisena grafiitin lämmönjohtavuus yleisesti 

ottaen alenee, mutta laskun jyrkkyys riippuu myös ympäröivästä säteilytyslämpötilasta, 

kuten kuva 7 osoittaa. Matalimmissa lämpötiloissa lämmönjohtavuus heikkenee jyrkästi 

Kuva 7. H-451-grafiitin lämmönjohtavuus eri lämpötiloissa (°C) neutroniannoksen 

(10-21 n/m2 neutroneilla, joiden energia > 0,18 MeV) funktiona. (Melese & Katz, 1984, 

185) 
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jo alhaisella säteilyannoksella, korkeimmissa taas muutos on loivaa ja kokonaisuudes-

saankin vähäistä ensin mainittuun verrattuna. 

 

Kiinnostava havainto on, että säteilytyksen (noin 1 · 1021 n/cm2) jälkeen grafiitin läm-

mönjohtavuus käyttäytyy päinvastaisesti lämpötilan funktiona kuin ennen sitä. Säteilyt-

tämättömällä grafiitilla lämmönjohtavuus laskee lämpötilan noustessa kuten metalleilla, 

kun taas säteilytetyn grafiitin lämmönjohtavuus nousee lämpötilan noustessa. (Platonov, 

2003, 226-227) 

4.4 Erityistä PBMR:issä: kitka ja kimmokerroin 

Kuulakekotyyppisissä reaktoreissa grafiitin tietyt mekaaniset ja termofysikaaliset omi-

naisuudet ovat erityisen mielenkiinnon kohteina, koska kuulat ovat reaktorissa yhdessä 

Kuva 8. IG-110-grafiitin lämmönjohtavuus lämpötilan funktiona säteilyttämättömällä (K0) ja 

säteilytetyllä (Kirr) grafiitilla. (Ishiyama, 1996, 4) 
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kasassa pintakontaktissa toistensa kanssa ja liikkuvat jatkuvasti toisiinsa nähden, toisin 

kuin tavanomaisissa reaktoreissa, joissa rakenteet pysyvät jokseenkin paikoillaan: näitä 

ovat esimerkiksi kimmo- ja kitkakerroin. Mekaanisiin ominaisuuksiin olisi toki mahdol-

lista syventyä tarkemminkin, mutta sitä ei tässä kandidaatintyössä tehdä. 

Kitka (liikekitkakerroin) grafiitti-grafiitti-rajapinnassa on voimakkaasti riippuvainen 

ympäröivästä väliaineesta ja lämpötilasta; ei juuri lainkaan säteilystä. Tyhjiössä kitka-

kerroin on melko korkea, korkeimmillaan lähes 0,6, mutta väliaine ikään kuin toimii 

voiteluaineena grafiitin atomitasojen välillä. Huoneenlämpötilaisen ilman kanssa grafii-

tin kitkakerroin on 0,26 ja vastaavassa lämpötilassa heliumin kanssa 0,40. Koska 

HTGR-reaktorin ollessa käynnissä grafiittikuulat ovat heliumkaasun ympäröimänä, tar-

kastellaan tätä tapausta lähemmin: lämpötilan noustessa kitkakerroin pienenee ja 100 

°C:ssa se on 0,20. Tämän jälkeen kitkakerroin pysyy melko vakiona tai nousee hieman: 

400 °C lämpötilassa se on 0,22, eikä tätäkään korkeammissa lämpötiloissa nouse enää 

merkittävästi. Tutkimuksissa on huomattu, että hyvin korkeissa lämpötiloissa kitkaker-

roin laskee jälleen hieman johtuen happiepäpuhtauksien kemiallisesta reagoinnista ja 

atomien välisistä sidosten heikkenemisestä. (Luo et al. 2010, 2674-2677) 

Youngin moduuli E (eli kimmokerroin tai kimmomoduuli) on lujuusopin käsite, joka 

kuvaa aineen kykyä vastustaa muodonmuutoksia rasituksen alaisena ja ilmaistaan kap-

paleeseen kohdistuvan jännityksen suhteella sen suhteelliseen venymään, yksikössä Pa 

(yleensä MPa tai GPa). Mitä pienempi kimmomoduuli kappaleella on, sitä joustavampi 

se on. Grafiittilaatujen kimmokerroin on suuruusluokkaa 8-12 GPa, kun vertailun vuok-

si esimerkiksi teräkselle se on 206 GPa. (Tekniikan taulukkokirja 2012, 469) 

Kuvassa 10 on esitetty erään grafiittilaadun – oletettavasti anisotrooppisen, sillä lähde 

on vanha – kimmokertoimen muutos säteilytettynä suhteessa säteilyttämättömän grafii-

tin vastaavaan huoneenlämpötilassa. Sen huomataan ensin kasvavan jyrkästi (eli grafiitti 

muuttuu joustavasta jäykemmäksi). Kuvassa 11 on esitetty sama muuttuja, mutta korke-

ammissa lämpötiloissa, ja huomataan, ettei kimmomoduuli käyttäydy johdonmukaisesti 

annoksen ja lämpötilan kasvaessa. 400 °C:ssä E on suurempi kuin 300 °C:ssa, mutta 

500 °C:n jälkeen käyrä kulkee suurimmaksi osaksi jälleen tätä alempana. 750 °C:ssa 
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Kuva 10. Säteilytetyn grafiitin kimmokertoimen suhde säteilyttämättömään grafiittiin 

huoneenlämpötilassa. (Nightingale 1962, 314) 

Altistumisessa yksikkö 100 Mwd/At vastaa noin 2 · 1019…1020 n/m2 ja kuvaajan 

grafiitin E säteilyttämättömänä 1,71 · 106 psi ≈ 11,8 GPa. 

suurilla neutroniannoksilla käyrä romahtaa alaspäin, minkä voisi arvioida tarkoittavan 

sitä, että grafiitin rakenteessa alkaa tapahtua hajoamista. 

 

 

 

 

  

Kuva 9. Grafiitti-grafiitti-rajapinnan kitkakerroin IG-11-grafiitille ilmassa ja 

heliumissa huoneenlämpötilan ja 400 °C: n välillä. (Luo et al. 2010) 
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Kuva 11. Grafiitin (oletettavasti IG-110; katso s. 24 alaviite) kimmomoduuli neutroniannoksen 

funktiona useissa eri lämpötiloissa (°C). (Fang 2014, 11) 
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4.5 Korroosio 

Hapen aiheuttama korroosio on neutronisäteilyn ja lämpötilan ohella grafiitin rakentee-

seen ja ominaisuuksiin vaikuttava olennainen tekijä. CO2-jäähdytteisissä reaktoreissa 

korkeissa lämpötiloissa grafiitti altistuu ajan myötä hapettumiselle ja syntyy kaasumais-

ta häkää (CO): 

 CO2 + C → 2CO 

Grafiitin hapettuessa sen huokoisuus kasvaa, mikä vaikuttaa lujuus- ja lämmönjohta-

misominaisuuksiin. Hapettumista voi vähentää lisäämällä jäähdytteeseen metaania 

(CH4) pienen pitoisuuden: 0,1 % konsentraatio metaania pienentää korroosioastetta noin 

neljäskymmenesosaan. (Ursu, 1985) Heliumjäähdytteisessä reaktorissa itse helium ei 

reagoi kemiallisesti grafiitin kanssa, mutta sen seassa voi olla epäpuhtautena pieniä 

määriä happea. (Hu et al., 2014) 

Grafiitin hapettumiseen on kiinnitettävä vakavasti huomiota laitoksen suunnitteluvai-

heessa turvallisuuden kannalta. Vakavimmassa tapauksessa jäähdytteenmenetysonnet-

tomuudessa, jossa jäähdyte pääsee korvautumaan ilmalla hyvin korkeassa lämpötilassa, 

grafiitin hapettuminen kiihtyy radikaalisti. Laboratoriokokeessa, jossa tällaista tilannetta 

jäljiteltiin (Huang, 2014), todettiin IG-110-laadun grafiitin menettävän 700 °C lämpöti-

lassa ilmalle altistuessaan 5,6 % massastaan 30 minuutissa, mutta samassa ajassa 1000 

°C lämpötilassa 33,6 %. 

Useissa reaktorityypeissä grafiitti toimii reaktorissa paitsi varsinaisessa tehtävässään 

moderaattorina ja heijastimena, myös fyysisenä rakennemateriaalina: tästä syystä aivan 

erityisesti näissä reaktoreissa jäähdytteen menetysonnettomuudesta seuraava nopea ha-

pettuminen ja massan menetys saattaa johtaa mittaviin vaurioihin, jopa reaktorisydämen 

sortumiseen. (Huang, 2014) 
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4.6 Wignerin ilmiö 

Unkarilais-amerikkalaisen fyysikon Eugene Wignerin (1902–1995) mukaan nimetty 

ilmiö merkitsee tapahtumaa, jossa atomien dislokoituessa väliaineeseen – periaatteessa 

mihin tahansa kiinteään aineeseen, kuitenkin grafiitista on käytännössä yleisimmin kyse 

– kerääntyy energiaa, ns. Wignerin energiaa, atomien välisiksi sisäisiksi jännityksiksi. 

Energia saattaa liian suureksi kasvaessaan vapautua grafiitista yhtäkkisen hallitsemat-

tomasti, mikä johtaa lämpötilan rajuun nousuun ja itsesyttymiseen. 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi grafiittia voidaan lämpökäsitellä (annealing) niin, että 

dislokoituneet atomit etsiytyvät takaisin hilamuodostelmaan ja sisäiset jännitykset pur-

kautuvat. Energia alkaa vapautua, kun kappaleen lämpötilaa nostetaan noin 50 °C sätei-

lytyslämpötilan yläpuolelle, eli grafiitille hehkutuslämpötila on noin 250 °C. (EPRI, 

2006, kpl 5-1). Wignerin energiaa kertyy eniten suhteellisen matalissa käyttölämpöti-

loissa, alle 200 °C:ssä, ja yli 475 °C lämpötilassa Wignerin ilmiötä voidaan jo pitää 

merkityksettömänä. Tämän vuoksi HTGR-tyyppiset reaktorit ovat Wignerin energian 

suhteen käytännössä turvallisia, toisin kuin matalammissa lämpötiloissa toimivat reakto-

rit. 

Kuva 12. Elektronimikroskooppikuvissa (mittakaava 20 μm) IG-110-

grafiittia a)  0 %, b) 10,4 %, c) 25,0 % ja d) 41,7 % massastaan menettä-

neenä 1145 °C lämpötilassa hapettuessaan. (Hu et al., 2014, s. 490) 
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Wignerin ilmiö oli vuonna 1957 Iso-Britanniassa sattuneen Windscalen tulipalon taka-

na. Tuolloin plutoniumia hyötäneen laitoksen ykkösreaktorissa, joka oli grafiittihidas-

teinen ja ilmajäähdytteinen, yksi polttoainesauvoista syttyi tuleen Wignerin energian 

yhtäkkisessä purkautumisessa lämpökäsittelyn aikana. Koska reaktori jäähdytti itsensä 

suoraan ulkoilmaan, ilmakehään levisi huomattavia määriä radioaktiivisia päästöjä aina 

Manner-Eurooppaan saakka. Tapaus luokiteltiin INES-luokkaan 5 eli ympäristölle vaa-

raa aiheuttava onnettomuus, ja Windscalen molemmat laitokset ajettiin pysyvästi alas 

tapahtuman jälkeen. (Wakeford, 2007) 

Onnettomuuden jälkeen Iso-Britannian atomienergiaviranomainen UKAEA esitti suosi-

tuksen, että tulevat reaktorit suunniteltaisiin käyttölämpötiloiltaan niin korkeiksi, ettei 

Wignerin energiaa kertyisi ja onnettomuus pääsisi toistumaan. Tämän vuoksi ilmajääh-

dytteisistä reaktoreista siirryttiin hiilidioksidijäähdytteisiin Magnoxeihin. (Jensen & 

Nonbøl, 1999, s. 40) (Barré, 2010, s. 2174) 

Normaaleissa ympäristön lämpötiloissa säilytetyistä grafiittikappaleista Wignerin ener-

gia ei häviä ajan myötä, ainakaan sellaisilla tarkastelujaksoilla, joita on pystytty tutki-

maan. Windscalen ykkösreaktorista kerättyjä näytepaloja, jotka eivät olleet vahingoittu-

neet palossa, on tutkittu noin 40 vuotta myöhemmin ja havaittu, ettei niihin varastoitu-

neessa energiassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna heti vuoden 1957 

tulipalon jälkeen tutkittuihin kappaleisiin (Wörner et al. 1999, 2). Tämä havainto tukee 

aiempaa oletusta, jonka mukaan energia alkaa vapautua vasta korkeammassa lämpöti-

lassa. 
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5 YHTEENVETO 

Grafiitti on moderaattorina vanha, muttei suinkaan vanhanaikainen materiaali, vaan sitä 

käytetään runsaasti myös uusissa ja tulevissa reaktoridesigneissa. Tästä voidaan päätel-

lä, että heikkouksineenkin se on kaiken kaikkiaan erinomainen moderaattori, kun ote-

taan huomioon sen edullisuus ja laaja esiintyvyys. Tänä päivänä maailmassa ovat erityi-

senä mielenkiinnonkohteena neljännen sukupolven korkealämpötilaiset reaktorityypit, 

joissa grafiitti on keskeisessä osassa. 

Ydintekniikassa grafiittilaatuja on suuri määrä, peräisin eri valmistajilta ja suunniteltu 

erityisesti kukin erityyppisiin reaktoreihin. Työssä on annettu lyhyet esittelyt niistä tär-

keimpien käyttökohteista ja ominaisuuksista. 

Reaktoriolosuhteiden alaisena grafiitin ominaisuuksien merkittävimpiä muutoksia ovat 

sen tilavuuden muutos, lämpölaajeneminen ja lämmönjohtavuuden heikentyminen. 

Wignerin ilmiö on ollut vanhoissa reaktorityypeissä olennainen huomioonotettava seik-

ka, mutta uusissa, korkeammassa lämpötilassa toimiville reaktoreille se on käytännössä 

merkityksetön. 

Eri grafiittilaatujen ominaisuuksista ja niiden kokemista muutoksista on hyvin vaikeasti 

löydettävissä yhtenäistä, kokoavaa tietoa. Eri tahojen laatimia tutkimusraportteja yksit-

täisistä laaduista ja jonkin tietyn ominaisuuden muutoksista löytyy runsaasti, mutta ne 

harvoin ovat keskenään suoraan vertailukelpoisia, esimerkiksi neutroniannosten kyn-

nysarvojen ja yksiköiden ollessa toisistaan poikkeavia.  
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