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Neljännen sukupolven reaktoreissa käytetään uusia teknisiä ratkaisuja ja uudenlaisia
materiaaleja, joten myös niiden turvallisuuskriteerien laatimiseen tarvitaan uusia näkö-
kulmia. Tällä hetkellä kehitetäänkin teknologianeutraaleja turvallisuuskriteerejä, joista
voitaisiin johtaa jokaiselle uudelle reaktorikonseptille reaktorin erityispiirteet huomioivat
teknologiaspesi�t turvallisuuskriteerit. Näin pystytään takaamaan turvallisuuden korkea
taso kaikissa uusissa reaktoreissa.

Eksotermiset eli lämpöä vapauttavat kemialliset reaktiot muodostavat merkittävän uhan
ydinvoimalaitosten turvallisuudelle. Tutkimalla nykyisin käytössä olevia turvallisuuskri-
teerejä sekä kehitteillä olevia teknologianeutraaleja turvallisuuskriteerejä voitiin havaita,
että eksotermiset kemialliset reaktiot on niissä huomioitu hyvin, mutta ei kovin syste-
maattisesti. Tämän tutkielman tavoitteena oli pohtia, kuinka eksotermiset kemialliset
reaktiot voitaisiin huomioida systemaattisemmin teknologianeutraaleissa turvallisuus-
kriteereissä. Johtopäätöksenä on, että epätoivottujen eksotermisten kemiallisten reak-
tioiden tapahtuminen tulisi ensisijaisesti pyrkiä estämään, mutta jos tällainen reaktio
kuitenkin tapahtuu, tulisi sen seurauksia lieventää. Eksotermisten kemiallisten reaktioi-
den tapahtuminen pystytään estämään, jos eksotermisesti reagoivia aineita ei ole tai
ne pystytään pitämään erillään toisistaan, tai jos lämpötilat saadaan pidettyä riittävän
alhaisina.

Tutkielman toisena tavoitteena oli tarkastella onnettomuusskenaarioita, jotka voisivat
johtaa eksotermisiin kemiallisiin reaktioihin erityisesti neljännen sukupolven reaktoreis-
sa. Tätä varten tutkitaan kirjallisuuden avulla joidenkin reaktorimateriaalien kemiallisia
ominaisuuksia sekä muutamia neljännen sukupolven reaktoreja. Kirjallisuuden avulla
tarkastellaan myös muutamaa sellaista ydinvoimalaitosonnettomuutta, joissa eksoter-
miset kemialliset reaktiot ovat olleet merkittävässä roolissa.
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New materials and technological solutions are been used in the design of Generation
IV reactors. Also designing safety criteria for these reactors needs new ideas. Hence
new technology neutral safety criteria are being created. These general safety criteria
would be used when developing technology speci�c safety criteria for all kinds of nuclear
reactors. Thus high safety level in all new reactors can be guaranteed.

Exothermic chemical reactions can't be neglected when considering the safety of the
nuclear reactors. Naturally, they are already taken into account in the safety criteria
used today, and in the proposed technology neutral safety criteria, but not systema-
tically. The aim of this thesis was to consider how exothermic chemical reactions could
be systematically taken into consideration when developing technology neutral safe-
ty criteria. It was found out that the main principle should be preventing unwanted
exothermic chemical reactions. If nevertheless an exothermic chemical reaction occurs,
its consequences should be minimized. Additionally, exothermic chemical reactions can
be prevented if there are no exothermally reacting materials, or if those materials can
be kept apart. Another way of preventing exothermic chemical reactions is to keep
temperatures su�ciently low.

Another aim of this thesis was to study accident scenarios leading to exothermic chemical
reactions, especially in Generation IV reactors. For this purpose a literature search was
carried out for a couple of Generation IV reactors and for the chemical properties of
some of the reactor materials. A literature search was also made for a couple of nuclear
accidents in which exothermic chemical reactions had an important role.
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1 Johdanto

Neljännen sukupolven reaktorien kehitystyön tavoitteina ovat polttoaineen
tehokkaampi hyödyntäminen, radioaktiivisen jätteen määrän vähentäminen,
laitosten turvallisuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden parantaminen
sekä ydinasemateriaalien leviämisen ja sabotaasin estäminen. Näihin tavoit-
teisiin pyritään uusilla ja osittain vielä kehitteillä olevilla teknisillä ratkai-
suilla. GIF (Generation IV International Forum) on päättänyt keskittää
kehitystyön kuuteen lupaavimpaan laitoskonseptiin, jotka ovat kaasu-, lyijy-
ja natriumjäähdytteinen nopea reaktori, ylikriittinen vesijäähdytteinen reak-
tori, erittäin korkean lämpötilan reaktori sekä sulasuolareaktori.

Sekä fuusioreaktoreilla että neljännen sukupolven �ssioreaktoreilla on pal-
jon yhteistä, sillä molempiin täytyy kehittää materiaaleja, jotka kestävät kor-
keita lämpötiloja ja suuria neutronivoita. Samoin kuin neljännen sukupolven
reaktoreissa, myös jotkin fuusioreaktoreissa käytettävistä materiaaleista ovat
kemiallisesti erittäin aktiivisia. Erään merkittävän riskin laitosten turval-
lisuudelle muodostaakin eksotermisissä kemiallisissa reaktioissa vapautuva
energia. Myös normaalitilanteissa kemiallisesti inertit materiaalit voivat on-
nettomuustilanteissa osallistua eksotermisiin kemiallisiin reaktioihin. Koska
kaikista uusista materiaaleista ja turvallisuusjärjestelmistä ei vielä ole paljoa-
kaan tutkimustietoa eikä varsinkaan käyttökokemuksia, ei uuden tekniikan
käyttöönotto yksikäsitteisesti vähennä ydinvoimalaitosten turvallisuusriske-
jä.

Kevytvesireaktoreiden hallitsevasta asemasta johtuen nykyiset turvalli-
suusmääräykset on laadittu ennen kaikkea kevytvesireaktoreiden turvallisuu-
den takaamiseksi. IAEA onkin kehittämässä teknologianeutraaleja turval-
lisuuskriteerejä, jotka jokaisen reaktorikonseptin tulee pystyä täyttämään.
Näin voidaan taata uusien reaktorikonseptien yhtenäinen, korkea turvalli-
suustaso. Teknologianeutraalien turvallisuuskriteerien laatiminen on ensim-
mäinen askel kohti teknologiaspesifejä turvallisuuskriteerejä. Ne huomioivat
kunkin reaktorikonseptin erityispiirteet, ja ne täytyy laatia jokaiselle uudelle
reaktorikonseptille erikseen. Teknologiaspesi�en turvallisuuskriteerien laati-
minen edistyy samanaikaisesti reaktorikonseptien suunnittelutyön kanssa.

Kevytvesireaktorien eksotermisia kemiallisia reaktioita on tähän asti tut-
kittu lähinnä vakavien onnettomuuksien hallinnassa, jossa tutkitaan sulavan
reaktorisydämen käyttäytymistä ja siihen liittyviä fysikaalisia ja kemiallisia
ilmiöitä. Myös tulipalojen ja räjähdysten estämisellä on ydinvoimalaitoksissa
merkittävä rooli, ja niiden torjumiseksi onkin laadittu turvallisuuskriteere-
jä. Lisäksi jo tapahtuneiden ydinvoimalaitosonnettomuuksien tutkiminen ja
niissä tapahtuneiden eksotermisten kemiallisten reaktioiden selvittäminen on
tärkeää. Kuitenkin teknologianeutraaleissa turvallisuuskriteereissä eksoter-
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Kuva 1: Ydinvoimalaitosten kehitys ja eri sukupolvet. [1]

misiä kemiallisia reaktioita koskevien turvallisuuskriteerien tulisi muodos-
taa yhtenäinen kokonaisuus, jotta eksotermiset kemialliset reaktiot voitaisiin
huomioida systemaattisesti neljännen sukupolven reaktorien suunnittelussa
ja turvallisuuskriteerien laatimisessa.

1.1 Tutkielman tavoite

Tutkielman tavoitteena on pohtia, voisiko teknologianeutraaleja turvallisuus-
kriteerejä kehittää niin, että ne ottaisivat systemaattisemmin huomioon ek-
sotermisten kemiallisten reaktioiden aiheuttamat riskit ydinvoimalaitosten
turvallisuudelle. Aluksi kuitenkin tarkastellaan, kuinka eksotermiset kemial-
liset reaktiot on nykyisin huomioitu �ssio- ja fuusioreaktorien turvallisuus-
kriteereissä sekä IAEA:n teknologianeutraaleissa turvallisuuskriteereissä.

Tutkielman tavoitteena on myös tutkia muutamien neljännen sukupolven
laitoskonseptien osalta minkälaisten tapahtumaketjujen seurauksena niissä
voisi alkaa tapahtua eksotermisiä kemiallisia reaktioita, ja kuinka ne on reak-
torien suunnittelussa huomioitu. Tarkastelun kohteena ovat kaasu-, lyijy-
ja natriumjäähdytteinen nopea reaktori, ylikriittisellä vedellä jäähdytettävä
reaktori sekä erittäin korkean lämpötilan reaktori. Näiden reaktorien raken-
teisiin ja onnettomuusskenaarioihin tutustutaan kirjallisuuden avulla.

Tämän vuoksi kartoitetaan kirjallisuuden avulla aluksi erilaisia reakto-
reissa käytettäviä materiaaleja ja niiden kemiallista aktiivisuutta. Tutkiel-
massa kootaankin yhteen edellämainituissa laitoskonsepteissa käytettävien
materiaalien olennaisimmat kemialliset reaktiot reaktorisovellusten kannalta.
Tutkielmassa tarkastellaan myös muutamaa tapahtunutta ydinvoimalaito-
sonnettomuutta kiinnittäen erityistä huomiota niissä tapahtuneisiin eksoter-
misiin kemiallisiin reaktioihin.

Tässä tutkielmassa päähuomio kiinnitetään epätoivottuihin nopeisiin ek-
sotermisiin kemiallisiin reaktioihin joissakin polttoaine-, jäähdytys-, suoja-
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kuori- ja hidastemateriaaleissa. Tarkastelujen ulkopuolelle jätetään kevytve-
sireaktorien vesikemia ja rakenteita pitkällä aikavälillä vaurioittava korroosio,
sillä näitä aihepiirejä on käsitelty kevytvesireaktorien tapauksessa runsaasti
aiemminkin. Sydänsulan reaktiot jäähdyte- ja rakennemateriaalien sekä be-
tonin kanssa tarkastellaan samasta syystä vain lyhyesti. Lisäksi tarkastelujen
ulkopuolelle jätetään �ssiotuotteiden kemia, sillä �ssiotuotteita on lukuisia
erilaisia ja niiden massa on pieni verrattuna muihin materiaaleihin. Myöskään
säätösauvojen ja muiden absorbaattorimateriaalien reaktioita ei käsitellä.

1.2 Tutkielman rakenne

Tutkielman toisessa kappaleessa käydään läpi neljännen sukupolven reakto-
reissa käytettäviä materiaaleja. Käsittelyn kohteena ovat polttoainemateriaa-
leista uraani ja plutonium metallisena, oksideina, nitrideinä sekä karbideina.
Jäähdytemateriaaleista käsitellään kevyt vesi, helium, lyijy, lyijy-vismutti
ja natrium. Suojakuorimateriaaleista tarkastellaan zirkoniumia, zirkonium-
karbidia, piikarbidia, ruostumattomia teräksiä sekä kuumuudenkestäviä me-
talleja. Hidastemateriaaleista käsitellään gra�ittia. Erityisesti tarkastellaan
näiden materiaalien mahdollisia kemiallisia reaktioita toistensa sekä veden ja
ilman kanssa.

Tutkielman kolmannessa kappaleessa käsitellään turvallisuuskriteerejä se-
kä yleisesti että eksotermisten kemiallisten reaktioiden kannalta. Teknologia-
neutraaleja turvallisuuskriteerejä tutkittaessa tarkastellaan IAEA:n nykyistä
ja uudistettua turvallisuusajattelua sekä vertailun vuoksi Säteilyturvakes-
kuksen YVL-ohjeita. Seuraavaksi tarkastellaan eksotermisten kemiallisten
reaktioiden huomiointia turvallisuuskriteereissä. Aluksi tutkitaan mitä tekno-
logianeutraaleista turvallisuuskriteereistä sanotaan varhaisissa turvallisuus-
kriteereissä, sitten käsitellään kevytvesireaktorien palo- ja räjähdysturvalli-
suutta sekä tutkitaan kuinka eksotermiset kemialliset reaktiot on huomioitu
fuusioreaktorien turvallisuuskriteereissä. Fuusioreaktorien toimintaperiaatet-
ta ja rakennetta on käsitelty liitteessä. Lopuksi tutkitaan mitä tulipaloista
ja räjähdyksistä sanotaan IAEA:n teknologianeutraaleissa turvallisuuskritee-
reissä.

Neljännessä kappaleessa tarkastellaan yleisesti kevytvesireaktorien sydä-
mensulamisonnettomuutta sekä muutamaa ydinvoimalaitosonnettomuutta.
Tarkasteluissa kiinnitetään erityistä huomiota onnettomuuksissa tapahtu-
neisiin eksotermisiin kemiallisiin reaktioihin. Tarkasteltavia onnettomuuksia
ovat metallisen uraanin palaminen Windscalessa, gra�ittipalo T²ernobylissä,
natriumpalo Monjussa sekä zirkoniumin hapettuminen Fukushimassa.

Viidennessä kappaleessa esitellään lyhyesti neljännen sukupolven reakto-
rityypeistä kaasu-, lyijy- ja natriumjäähdytteinen nopea reaktori, ylikriitti-
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sellä vedellä jäähdytettävä reaktori sekä erittäin korkean lämpötilan reakto-
ri. Kustakin reaktorityypistä tarkastellaan yhtä laitoskonseptia tarkemmin,
ja tutkitaan minkälaisten tapahtumaketjujen seurauksena niissä voisi alkaa
tapahtua eksotermisia kemiallisia reaktioita. Lisäksi tarkastellaan kuinka ek-
sotermiset kemialliset reaktiot on huomioitu niiden suunnittelussa.

Tutkielman johtopäätöksissä pohditaan, kuinka eksotermiset kemialliset
reaktiot voitaisiin huomioida teknologianeutraaleissa turvallisuuskriteereissä
systemaattisesti.
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2 Reaktorimateriaalien kemiallisia ominaisuuk-

sia

Tässä kappaleessa tarkastellaan minkälaisia kemiallisia reaktioita sekä reak-
torimateriaalien kesken että reaktorimateriaalien, ilman ja veden välillä voi
tapahtua. Pääpaino on nopeasti tapahtuvilla eksotermisillä kemiallisilla reak-
tioilla, ei niinkään hitaasti etenevillä korroosioreaktioilla. Lisäksi tarkastel-
laan reaktorissa käytettävien materiaalien tärkeimpiä fysikaalisia ominai-
suuksia.

Eri materiaaleille tässä annetut fysikaaliset ominaisuudet ovat vain suun-
taa antavia. Esimerkiksi lämmönjohtumiskerroin riippuu materiaalin lämpö-
tilasta, ja on tässä annettu vain tietyssä lämpötilassa. Lämmönjohtavuus ja
tiheys riippuvat myös materiaalin huokoisuudesta ja palamasta. Lisäksi sula-
mislämpötilat on annettu normaalipaineessa puhtaille aineille, mutta esimer-
kiksi vakavassa onnettomuudessa paine saattaa nousta hyvinkin korkeaksi.
Lisäksi useita materiaaleja käytetään seoksina muiden aineiden kanssa, millä
on myös merkittävä vaikutus sulamislämpötiloihin.

Entalpia kuvaa termodynaamisen systeemin kokonaisenergiaa. Jos systee-
min entalpia H pienenee kemiallisessa reaktiossa, ∆H < 0, vapauttaa reak-
tio lämpöä ja reaktiota sanotaan eksotermiseksi reaktioksi. Reaktioentalpia
kemialliselle reaktiolle lasketaan yhdisteen muodostumisentalpioiden avul-
la. Yhdisteen muodostumisentalpia on yhdisteen muodostumiseen liittyvä
lämpömäärä, kun yksi mooli yhdistettä muodostuu standarditilassa olevista
alkuaineistaan. [2]

Entalpia on lämpötilasta riippuva funktio, mutta tässä yhteydessä reak-
tioentalpiat on laskettu yksinkertaisuuden vuoksi vain referenssilämpötilassa
20 ◦C. Seuraavassa reaktioentalpioiden laskennassa usein tarvittavia muodos-
tumisentalpioita referenssilämpötilassa: vesihöyry−241,8 kJ/mol, vesi−285,8
kJ/mol, hiilidioksidi −393,5 kJ/mol ja hiilimonoksidi −110,5 kJ/mol [3]. Yk-
sittäisen atomin muodostumisentalpia 0 kJ/mol, samoin kuin vedyn H2 ja
hapen O2 [2].

Stökiömetrisessä kemiallisessa reaktiossa reaktioyhtälön kertoimet ja ato-
mien lukumäärät molekyyleissä ovat kokonaislukuja [2]. Näin ei kuitenkaan
aina ole, kun reaktiotuotteet ovat kiinteitä. Tällöin hilarakenteeseen voi jäädä
ylimääräisiä atomeja tai niitä voi rakenteesta puuttua. Esimerkiksi uraani-
metallin hapettumisreaktiossa syntyy ylistökiömetristä uraanioksidia UO2+x,
missä x > 0, eli happiatomeja on enemmän kuin stökiömetrisessä uraaniok-
sidissa UO2.

Entalpian lisäksi toinen tärkeä kemiallista reaktiota kuvaava suure on
reaktionopeus, joka kuvaa reaktion etenemisnopeutta [2]. Reaktionopeus riip-
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puu muun muassa lämpötilasta, paineesta ja aineiden konsentraatiosta [2].
Tässä yhteydessä reaktionopeuksia ei kuitenkaan ole käsitelty kovin yksityis-
kohtaisesti.

Monet reaktiot voivat tapahtua sekä allas- että pisarareaktioina. Allas-
reaktioissa nestettä on esimerkiksi altaassa tai lattialla, missä neste reagoi
kaasujen kanssa. Pisarareaktiossa nestettä purkautuu esimerkiksi putken hal-
keamasta pieninä pisaroina, jotka reagoivat kaasujen kanssa. Pisarareaktio on
allasreaktiota rajumpi, koska siinä on enemmän reagoivaa pinta-alaa. [4]

2.1 Polttoainemateriaalit

Polttoainemateriaalin tulisi olla kemiallisesti yhteensopiva ainakin suojakuo-
rimateriaalin ja mielellään jäähdytemateriaalinkin kanssa. Polttoainemate-
riaaleista tarkastellaan uraania ja plutoniumia metallisena, oksideina, nitri-
deinä sekä karbideina. Keraamiset polttoaineet ovat epämetallisia uraanin
ja plutoniumin ja toriumin yhdisteitä, esimerkiksi oksideja, karbideja tai
nitridejä [5].

2.1.1 Metalliset polttoaineet

Metalliset polttoaineet eivät kestä sulamatta korkeita lämpötiloja, mutta
niiden hyvän lämmönjohtavuuden vuoksi lämpötilat eivät nousekaan kovin
suuriksi. Suuren �ssiilien atomien tiheyden vuoksi niillä voidaan saavuttaa
korkea energiatiheys.

Uraanimetallin U lämmönjohtumiskerroin on 29,8 W/(m ◦C) lämpötilassa
260 ◦C, mutta lämmönjohtavuus pienenee kun säteilytyksen määrä kasvaa [6].
Uraanin sulamislämpötila on 1133 ◦C [7, 8]. Tiheys on 19,13 kg/m3 huoneen-
lämpötilassa [7]. Metallisen uraanin tiheys on yksi suurimmista alkuaineiden
tiheyksistä, mutta se kuitenkin vaihtelee huomattavasti lämpötilan funktio-
na [8]. Lämpölaajenemiskerroin ja mekaaniset ominaisuudet riippuvat voi-
makkaasti kidesuunnasta [7]. Lisäksi säteilytyksen määrä vaikuttaa uraanin
mekaanisiin ominaisuuksiin [7].

Uraanimetalli on kemiallisesti erittäin aktiivista [9]. Kuitenkaan argon,
helium ja natrium eivät reagoi metallisen uraanin kanssa, joten näitä aineita
voidaan käyttää suoja-aineena uraanimetallia käsiteltäessä tai jäähdytteenä
reaktorissa [10]. Lisäksi magnesiumia voidaan käyttää suojakuorimateriaalina
[10].

Uraanimetallikappale hapettuu ilmassa, mutta huoneenlämpötilassa oksi-
dikerros pysäyttää hapettumisen etenemisen [8]. Kun lämpötila on yli 100 ◦C,
oksidikerros murenee paksuuntuessaan, joten uraanikappale pääsee hapet-
tumaan yhä syvemmältä [6]. Ilmassa uraanimetalli hapettuu nopeasti yli
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200 ◦C lämpötiloissa ja uraanimetallin syttymispiste ilmassa on noin 400 ◦C
[10]. Jauhemainen uraanimetalli voi syttyä huoneenlämpötilaisessa ilmassa
spontaanisti palamaan [10].

Uraani reagoi hapessa ja kuivassa ilmassa muodostaen ylistökiömetristä
oksidia reaktiolla

2 U (s) + (2+x) O2 (g) → 2 UO2+x (s),

missä 0,06 < x < 0,1 [11]. Stökiömetrisen uraanidioksidin UO2 muodos-
tumisentalpia lämpötilassa 20 ◦C on ∆fH

◦ = −1085 kJ/mol [3]. Uraanin
hapettuminen on siis eksoterminen reaktio. Muita mahdollisia uraanioksideja
ovat U3O8 and UO3, ja yli 750 ◦C lämpötilassa muutkin oksidit hapettuvat
oksidiksi U3O8 [10].

Uraanin ja vesihöyryn reaktioissa reaktionopeus on paljon suurempi kuin
uraanin reagoidessa hapen kanssa [11]. Uraanin reaktio hapettomassa vesi-
höyryssä ja vedessä on

U (s) + (2 + x) H2O (g/l) → UO2+x (s) + (2 + x) H2 (g),

missä 0,13 < x < 0,20 vesihöyryssä ja x < 0,1 vedessä [11]. Reaktiossa voi
muodostua myös uraanitrihydridiä UH3, jolloin vetykaasua syntyy vähemmän
kuin yllä oleva reaktioyhtälö antaa olettaa [11]. Lasketaan reaktioentalpiat
stökiömetrisessä tapauksessa. Kun vesi on nesteenä, saadaan reaktioental-
piaksi −513 kJ/mol ja veden ollessa höyrynä entalpian muutos on −601
kJ/mol.

Kun happea on läsnä, reaktionopeus uraanin ja veden kanssa on puh-
taan hapen ja puhtaan veden reaktionopeuksien välillä [11]. Uraanin reaktio
vesihöyryssä tai vedessä, kun myös happea on saatavilla, on

U (s) + a(2 + x) H2O (g/l) + b
2
(2 + x)O2 → UO2+x (s) + a(2 + x) H2 (g),

missä a ja b ovat uraanioksidin hapettamiseen osallistuneiden veden ja hapen
suhteelliset osuudet, eli a + b = 1, ja missä 0,17 < x < 0,24 vesihöyryssä ja
x < 0,1 vedessä. Myös tässä reaktiossa mahdollisesti syntyvä uraanitrihydridi
UH3 vähentää syntyvän vetykaasun määrää. [11]

Typen kanssa metallinen uraani reagoi noin 400 ◦C lämpötilasta alkaen,
jolloin muodostuu epästökiömetristä uraaniseskvinitridiä U2N3 [9]. Hiilidiok-
sidin kanssa uraanimetalli reagoi noin 200 ◦C lähtien muodostaen uraaniok-
sideja ja uraanikarbideja, ja uraanimetalli syttyy palamaan hiilidioksidissa
noin 700 ◦C lämpötilassa [10].

Metallisen plutoniumin sulamislämpötila on 640 ◦C [7, 8]. Plutoniumin
lämmönjohtumiskerroin on 6,5 W/(m ◦C) huoneenlämpötilassa [9]. Tiheys
on 19,82 g/cm3 huoneenlämpötilassa [8]. Plutoniumin käyttöä polttoaineena
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rajoittavat lämpötilanvaihtelujen ja säteilytyksen aiheuttamat suuret muo-
donmuutokset. [8]. Tietyillä lämpötilaväleillä plutonium kutistuu lämpötilan
kasvaessa, ja lisäksi muodonmuutokset ovat anisotrooppisia [7].

Plutonium voi muodostaa lukemattomia erilaisia yhdisteitä useimpien
alkuaineiden kanssa [9]. Kuitenkaan helium ja argon eivät reagoi plutoniumin
kanssa [8]. Metallikappale on suhteellisen inertti ilmassa huoneenlämpötilas-
sa, sen pinta vain tummuu hapettumisen vuoksi [7]. Kun ilmassa on myös
vesihöyryä, alkaa kappeleen pinta nopeasti paisua ja murentua [8]. Hieno-
jakoinen metallinen plutonium voi syttyä palamaan huoneenlämpötilaisessa
ilmassa spontaanisti [8].

Kuivassa ilmassa plutoniummetalli hapettuu hitaasti. Tällöin pinnalle
muodostuu plutoniumoksidia PuO2±x reaktiolla

2Pu (s) + (2±x) O2 (g) → 2PuO2±x (s)

[9]. Stökiömetrisen plutoniumdioksidin PuO2 muodostumisentalpia standar-
dilämpötilassa on ∆fH

◦ = −1056 kJ/mol [9], eli kyseessä on eksoterminen
reaktio.

Jos ilmassa on kosteutta, hapettumisnopeus kasvaa huomattavasti. Plu-
tonium hapettuu kosteassa ilmassa ylistökiömetriseksi oksidiksi reaktiolla

Pu (s) + (2+x) H2O (g) → PuO2+x (s) + (2+x) H2 (g),

missä x < 0,26 [9]. Jos reaktio olisi stökiömetrinen, eli x = 0, saataisiin reak-
tioentalpiaksi −572 kJ/mol. Syntyvä vetykaasu reagoi hapen kanssa, joten
vapaata vetykaasua ei muodostu [12].

Plutoniumin reagoidessa veden kanssa alle 100 ◦C lämpötiloilla reaktio on
sama kuin kosteassa ilmassa tapahtuva reaktio [9]. Nyt kuitenkin muodostuu
vetykaasua, ja mitä korkeampi lämpötila on, sitä enemmän vetyä vapautuu
[9]. Jos metallista plutoniumia on riittävästi, se reagoi vapautuvan vedyn
kanssa, jolloin muodostuu plutoniumhydridejä [9]. Veden ollessa nesteenä
saadaan reaktioentalpiaksi −484 kJ/mol.

Plutoniumin reagoidessa hiilidioksidin kanssa syntyy hiilimonoksidia CO
tai hiiltä C. Nämä voivat puolestaan reagoida plutoniumin kanssa muodos-
taen plutoniumkarbidia PuC. Plutonium reagoi typen kanssa hitaasti yli
250 ◦C lämpötiloissa, jolloin muodostuu plutoniumnitridiä PuN. [6]

Metallista polttoainetta voidaan käyttää myös U-Pu-Zr-seoksena. Nat-
riumjäähdytteisessä reaktorissa voidaan käyttää seosta, jossa zirkoniumin
osuus on 10 %. Zirkonium vähentää polttoaineen ja suojakuoren välisiä ke-
miallisia reaktioita, ja lisäksi se nostaa polttoaineen ja suojakuoren muodos-
taman eutektisen seoksen lämpötilaa. [13]
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2.1.2 Oksidipolttoaineet

Oksidipolttoaineina käytetään uraanidioksidia sekä sekaoksidipolttoainetta,
MOX:ia, joka on uraanidioksidin ja plutoniumdioksidin seos.

Uraanidioksidin UO2 sulamislämpötila on korkea, 2870 ◦C [6]. Uraanidiok-
sidin teoreettinen tiheys on 10,97 g/cm3 [6]. Uraanidioksidin lämmönjohtu-
miskerroin huoneenlämpötilassa on 5,0 W/(m ◦C), mutta lämmönjohtavuus
huononee palaman kasvaessa [6]. Uraanioksidi on kemiallisesti stabiili useim-
missa nestemäisissä metalleissa [7].

Uraanioksidi hapettuu ilmassa reaktiolla

3UO2(s) + O2(g) → U3O8(s),

kun lämpötila on 600 − 1300 ◦C [9]. Koska uraanioksidin U3O8 muodostu-
misentalpia on ∆fH

◦ = −3575 kJ/mol [14], saadaan hapettumisreaktion
entalpianmuutokseksi −320 kJ/mol.

Uraanidioksidi on stabiilia vedessä ja vesihöyryssä noin lämpötilaan 300
◦C saakka [7]. Tätä korkeammassa lämpötilassa syntyy korkeampia oksideja
ja vetyä reaktiolla

3UO2(s) + H2O(l) → U3O7(s) + H2(g)

[9]. Koska uraanioksidin U3O7 muodostumisentalpia on ∆fH
◦ = −3426

kJ/mol [14], reaktion entalpianmuutos on 114 kJ/mol vedessä ja 71 kJ/mol
vesihöyryssä.

Plutoniumdioksidi PuO2 menettää happea ennenkuin se alkaa sulaa, jo-
ten sulamislämpötilaa ei voida tarkasti määritellä [15]. Sulamislämpötilalle
voidaan kuitenkin käyttää arvoa 2380 ◦C [15]. Tiheys on 11,46 g/cm3 [8].
Plutoniumdioksidilla on hyvä säteilynkestävyys [8].

Plutoniumoksidi reagoi hitaasti hapen kanssa huoneenlämpötilassa reak-
tiolla

2 PuO2(s) + (1+x) O2(g) → 2 PuO2+x(s)

[16]. Plutoniumoksidi reagoi veden kanssa reaktiolla

PuO2(s) + xH2O(l,g) → PuO2+x(s) + xH2(g),

missä x ≈ 0,3 [9]. Plutoniumoksidin reaktionopeus kosteassa ilmassa on yhtä
suuri kuin vedessä, mutta kosteassa ilmassa ei muodostu vapaata vetykaasua.
[9]

Sekaoksidipolttoaine (MOX: Mixed OXide fuel) on uraani- ja plutonium-
dioksidirakeiden seos, jolle käytetään myös merkintää (U,Pu)O2 [9]. Uraani
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voi olla luonnon- tai köyhdytettyä uraania [8]. Kevytvesireaktorien polttoai-
neissa plutoniumoksidin osuus on 2�6 % ja nopeiden reaktoreiden polttoai-
neissa 15�35 % [9].

Sekaoksidipolttoaineilla on suhteellisen korkea korroosionkesto vedelle ja
hapelle. Sekaoksidipolttoaine kuitenkin reagoi niiden kanssa riittävän kor-
keissa lämpötiloissa, kuten myös hiilidioksidin, typen ja vedyn kanssa [6].
Sekaoksidipolttoaineen sulamislämpötila on uraani- ja plutoniumoksidin su-
lamislämpötilan välillä, riippuen plutoniumin ja uraanin seossuhteesta [9].

2.1.3 Nitridipolttoaineet

Uraaninitrideistä polttoainekäyttöön sopii parhaiten uraanimononitridi UN,
koska se on uraanin nitrideistä stabiilein [6]. Sen sulamislämpötila on kor-
kea, 2850 ◦C [9]. Tiheys on 14,32 g/cm3 [9]. Lämmönjohtumiskerroin on 13
W/(m ◦C) lämpötilassa 200 ◦C [17].

Huoneenlämpötilaisessa ilmassa ja höyryssä uraaninitridin pinnalle muo-
dostuu suojaava oksidikerros [6]. Yli 100 ◦C lämpötilassa oksidikerros alkaa
lohkeilla, ja hapettuminen pääsee etenemään syvemmälle [6]. Uraaninitridin
ja veden reagoidessa syntyy ammoniakkia ja vetyä reaktiolla

2 UN (s) + 4 H2O (l/g) → 2 UO2 (s) + 2 NH3 (g) + H2 (g),

[18]. Koska uraaninitridin muodostumisentalpia on−290 kJ/mol [9] ja ammo-
niakin −46 kJ/mol [3], saadaan reaktion entalpianmuutokseksi vesihöyryssä
−715 kJ/mol ja vedessä −539 kJ/mol.

Plutoniumnitridejä tiedetään varmuudella olevan vain yksi, plutonium-
mononitridi PuN. Sillä ei ole varsinaisesti sulamislämpötilaa, sillä yli 1500 ◦C
lämpötilassa muodostuu nestemäistä plutoniumia, ja lämpötilan ylittessä
2570 ◦C syntyy typpikaasua. Plutoniumnitridin lämmönjohtavuus on hyvä,
13 W/(m ◦C) lämpötilassa 1000 ◦C. Plutoniumnitridin laskennallinen tiheys
on 14,22 g/cm3. [9]

Puuterimainen plutoniumnitridi PuN reagoi hapen kanssa lämpötilasta
200 ◦C lähtien, ja syttyy tuleen lämpötilassa 280 − 300 ◦C. Plutoniumnitri-
din hapettuessa muodostuu plutoniumdioksidia PuO2. Hapettumisnopeus on
suurempi kosteassa kuin kuivassa ilmassa. Plutoniumnitridi ei reagoi kemial-
lisesti austeniittisen teräksen kanssa alle 600 ◦C lämpötiloissa eikä natriumin
kanssa, kun lämpötila on alle natriumin kiehumislämpötilan. [9]

Uraani-plutoniumnitridi on uraani- ja plutoniumnitridin jähmeä liuos,
jolle käytetään merkintää (U,Pu)N. Plutoniumnitridin sulaminen suhteellisen
alhaisissa lämpötiloissa kuitenkin rajoittaa uraani-plutoniumnitridin käyttöä
polttoaineena. [8]
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Jos nitridipolttoaineissa käytetään typen yleisintä isotooppia 14N, neutro-
nisäteilyssä syntyy radioaktiivista hiilen 14C-isotooppia. Tämän estämiseksi
voitaisiin käyttää typen isotooppia 15N, mutta se nostaa polttoaineen hintaa.
[8]

2.1.4 Karbidipolttoaineet

Uraanikarbideista polttoaineena voidaan käyttää sekä uraanimonokarbidia
UC että uraanidikarbidia UC2. Uraanimonokarbidin sulamispiste on 2370 ◦C
[7], ja tiheys lämpötilassa 25 ◦C on 13,63 g/cm3 [8]. Lisäksi sen lämmön-
johtavuus on korkea, 18,8 W/(m ◦C) lämpötilassa 200 ◦C [8]. Uraanikarbidi
säilyttää geometriansa hyvin säteilytyksessä [5].

Uraanikarbidit ovat kemiallisesti stabiileja kuivassa ilmassa huoneenläm-
mössä [8]. Uraanimonokarbidi UC alkaa korrodoitua vedessä, höyryssä tai
happipitoisessa jäähdytteessä, kun lämpötila on yli 55 ◦C [6]. Uraanikarbidin
kanssa jäähdytteenä voidaan käyttää esimerkiksi natriumia [5].

Plutoniumkarbiyhdisteitä on useita. Plutoniummonokarbidi PuC esiintyy
ainoastaan alistökiömetrisenä, PuC1−x, missä 0, 08 < x < 0, 4 [9]. Läm-
pötilassa 1654 ◦C plutoniummonokarbidi hajoaa plutoniumseskvikarbidiksi
Pu2C3 ja sulaksi plutoniumiksi [8]. Plutoniumseskvikarbidi Pu2C3 hajoaa
plutoniumdikarbidiksi PuC2 ja nestemäiseksi plutoniumiksi lämpötilassa 2050
◦C [9]. Plutoniummonokarbidin teoreettinen tiheys on 13,6 g/cm3 [8]. Sen
lämmönjohtumiskerroin on noin 7,4 W ◦C/m huoneenlämpötilassa [19].

Plutoniummonokarbidikappale ei hapetu huoneenlämpötilassa, mutta se
hapettuu ilmassa lämpötilasta 200 − 300 ◦C alkaen. Plutoniummonokarbidi
syttyy palamaan hapessa lämpötilassa 400 ◦C. Jauhemainen plutoniummo-
nokarbidi voi syttyä spontaanisti palamaan huoneenlämpötilaisessa ilmassa.
Plutoniumseskvikarbidin Pu2C3 kemialliset ominaisuudet ovat lähes samat
kuin monokarbidilla, mutta sen hapettumisnopeus korkeissa lämpötiloissa
on pienempi. [9]

Plutoniummonokarbidi reagoi kuuman veden kanssa, jolloin muodostuu
plutoniumhydroksidia Pu(OH)3, vetykaasua ja hiilivetyjä. Plutoniumseskvi-
karbidi sietää paremmin kiehuvaa vettä, mutta huonommin huoneenlämpö-
tilaista vettä kuin plutoniummonokarbidi. [9]

Uraani-plutoniumkarbidilla, merkitään (U,Pu)C, on suurempi �ssiilien
atomien tiheys oksideihin verrattuna, mutta alhaisemman sulamislämpötilan
vuoksi sitä ei voida käyttää niin korkeilla lämpötiloilla kuin oksideja. Toisaal-
ta uraani-plutoniumkarbideilla on parempi lämmönjohtavuus, joten lämpö-
tilat eivät nouse polttoaineessa niin korkeiksi. Uraani- ja plutoniumkarbidis-
sa on korkeintaan 35 atomiprosenttia plutoniumia, sillä tätä korkeammilla
seossuhteilla muodostuu plutoniumseskvikarbidia. Vedessä säteilyttämätön
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uraani-plutoniumkarbidi hydrolysoituu eli hajoaa lähtöaineikseen, mutta sä-
teilytys vähentää tätä taipumusta. [8]

Myös uraanikarbidioksidia, merkitään UCO, voidaan käyttää polttoai-
neena. Se on uraanidioksidin UO2 ja uraanikarbidin UC/UC2 seos. Sitä on
suunniteltu käytettäväksi TRISO-partikkelien ytimissä. [20]

2.2 Jäähdytemateriaalit

Jäähdytemateriaaleista tarkastellaan kevyttä vettä, heliumia, lyijyä, lyijy-
vismuttia sekä natriumia. Jäähdytteen tulisi olla kemiallisesti yhteensopiva
sekä polttoaineen suojakuoren, mahdollisen moderaattorin, muiden rakenne-
materiaalien ja mielellään myös polttoainemateriaalin kanssa.

2.2.1 Kevyt vesi

Kevyttä vettä, H2O, voidaan käyttää sekä jäähdytteenä että moderaattorina.
Sillä on hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet, sitä on helppoa käsitellä ja se on
halpaa. Luonnonuraania täytyy kuitenkin rikastaa vedyn suuren absorptio-
vaikutusalan vuoksi. [6]

Vesi aktivoituu reaktorisydämessä neutronien törmätessä happiatomei-
hin. Tärkeimmät reaktiot ovat 16O(n,p)16N sekä 18O(n,γ)19O. Kummassakin
tapauksessa syntyneen radioaktiivisen isotoopin puoliintumisaika on lyhyt,
alle minuutin, ja ne hajoavat lähettäen β- ja γ-säteilyä. Myös vedessä esiin-
tyvien epäpuhtauksien aktivoituminen lisää jäähdytteen aktiivisuutta. [7]

Veden radiolyysissä vesimolekyyli hajoaa α- ja γ-säteilyn vaikutuksesta,
jolloin muodostuu pääasiassa vetyä H2 ja happea O2. Lisäksi muodostuva
vetyperoksidi H2O2 on voimakas hapetin. Kiehutusvesireaktorissa happi- ja
vetykaasua muodostuu noin 20 ml/s jokaista reaktorisydämessä tuotettua
megawattia kohti. Kiehutusvesireaktorissa kiehuminen hidastaa radiolyysissä
muodostuvan vedyn ja hapen yhdistymistä, joten sitä edistetään katalyytti-
sillä rekombinaattoreilla. [21]

Vedessä esiintyvät epäpuhtaudet kiihdyttävät materiaalien korroosiota.
Alumiiniseokset sopivat rakennemateriaaleiksi kun veden lämpötila on pieni,
korkeammilla lämpötiloilla korroosiota sietää paremmin ruostumaton teräs.
[6]

Jäähdytteenä voidaan käyttää myös ylikriittistä vettä. Se on vettä, jonka
lämpötila on yli 374 ◦C ja paine on yli 22,1 MPa. Koska ylikriittisellä ve-
dellä ei ole faasimuutoksia, kriittistä vettä jäähdytteenä käytettäessä ei tar-
vitse huolehtia veden liiallisesta höyrystymisestä polttoaineen jäähdytyksen
heikentyessä. Materiaalien korroosiokestävyys ylikriittisessä vedessä kaipaa
kuitenkin vielä lisätutkimuksia. [22]
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2.2.2 Helium

Helium, He, on kaasumaista reaktorien käyttölämpötiloilla, joten faasimuu-
tokset eivät tuota ongelmia. Heliumin tiheys on 0,164 kg/m3 [23]. Heliumin
lämmönjohtavuus on kaasuksi suuri, huoneenlämpötilassa 0,138 W/(m ◦C)
[6]. Sillä on myös pieni neutronien absorptiovaikutusala [7]. Helium on ke-
miallisesti stabiili, ja se on yhteensopiva lähes kaikkien materiaalien kanssa
korkeissakin lämpötiloissa [7].

Helium on kuitenkin kallista, ja pienen atomikoonsa vuoksi se vuotaa
helposti primääripiiristä. Lisäksi helium voi aktivoitua neutronisäteilyssä,
sillä isotooppista 3He syntyy tritiumia neutronitörmäyksessä. Tätä isotooppia
on kuitenkin heliumissa hyvin vähän. Myös epäpuhtauksina esiintyvät argon
ja typpi aktivoituvat säteilytyksessä. [7]

Helium�typpi-seosta voidaan käyttää ydinvoimalaitosten sekundääripiiris-
sä. Kun seoksessa suurin osa on typpeä, voidaan sähköntuotannossa käyttää
ilmalle suunniteltuja kaasuturpiineja [24]. Typpi on normaalilämpötilassa ja
-painessa inertti lähestulkoon kaikkien aineiden kanssa.

2.2.3 Lyijy sekä lyijy-vismutti

Lyijyn sulamislämpötila on 327 ◦C ja kiehumislämpötila 1745 ◦C. Lämpötilas-
sa 450 ◦C sen tiheys on 10 520 kg/m3, lämmönjohtumiskerroin 17,1 W/(m ◦C)
ja ominaislämpökapasiteetti 147,3 J/(kg ◦C). [25]

Lyijyllä on hyvä kemiallinen yhteensopivuus polttoainemateriaalien kans-
sa. Lisäksi lyijy pidättää �ssiotuotteita ja absorboi gammasäteilyä. Lyijyllä
on pienempi absorptiovaikutusala kuin natriumilla. Lyijyllä myös pieni siron-
tavaikutusala ja alhainen höyrynpaine. [26]

Kuivassa ilmassa kiinteä lyijy ei juurikaan hapetu, mutta jauhemaisena se
voi syttyä itsestään palamaan [27]. Kosteassa ilmassa lyijykappaleen pinnalle
muodostuu kerros lyijyoksidia PbO, joka reagoi ilman kanssa muodostaen
lyijykarbonaatista ja -hydroksidista koostuvan pintakerroksen [25]. Sulan lyi-
jyn hapettuessa ilmassa muodostuu ensin dilyijyoksidia Pb2O joka muuttuu
lyijyoksidiksi PbO [25].

Lyijyn hapettuessa muodostuvat lyijyoksidit ovat korrodoivia [28]. Par-
haiten korroosiota kestävät kuumuudenkestävät metallit sekä kromi- ja aus-
teniittiset teräkset [25]. Lyijyn ja veden reaktioissa syntyy kiinteää lyijy-
hydroksidia Pb(OH)2, joka voi tukkia putkistoja. [25]

Lyijyn ja vismutin eutektisessa seoksessa on lyijyä Pb noin 44 % ja vis-
muttia Bi 56 %. Seoksen sulamislämpötila on matalampi kuin lyijyllä, 125 ◦C,
ja kiehumislämpötila on 1670 ◦C. Lämpötilassa 450 ◦C sen tiheys on 10 150
kg/m3, lämmönjohtavuus 14,2 W/(m ◦C) ja ominaislämpökapasiteetti 146
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J/(kg ◦C). [25]
Lyijy�vismutti-seos ei ole juurikaan kemiallisesti aktiivinen. Toisaalta neut-

ronisäteilyssä vismutista muodostuu poloniumin radioaktiivista isotooppia
210Po, joka on α-aktiivista, ja jonka puoliintumisaika on pitkähkö, 138 vuo-
rokautta. Jos kuuma lyijy�vismutti-seos pääsee kosketuksiin ilman kanssa,
muodostuu radioaktiivisia aerosoleja sekä helposti höyrystyvää polonium-
hydridiä, jolloin radioaktiivisuus pääsee leviämään ilmassa helposti. [29]

2.2.4 Natrium

Natriumin sulamislämpötila on 98 ◦C ja kiehumislämpötila korkea, 883 ◦C
[25]. Lämpötilassa 450 ◦C natriumin tiheys on 845 kg/m3, lämmönjohtumis-
kerroin on 68,8 W/(m ◦C) ja ominaislämpökapasiteetti 1,27 J/(kg ◦C) [25].
Natriumin korkean kiehumislämpötilan vuoksi primääripiiriä ei tarvitse pai-
neistaa [25]. Korkeahkon sulamislämpötilan vuoksi putkistoissa täytyy olla
sähkölämmittimet jähmettymisen estämiseksi [6].

Natrium on kemiallisesti erittäin aktiivista. Se syttyy spontaanisti pa-
lamaan ilman ja veden kanssa huoneenlämpötilassakin. Natriumin ja ilman
reagoidessa syntyy dinatriumoksidia reaktiolla

4 Na (l) + O2 (g) → 2 Na2O (s), ∆H = -435 kJ/mol.

Jos happea on runsaasti saatavilla, natrium palaa edelleen natriumperoksi-
diksi reaktiolla

Na2O (s) + 1
2
O2 (g) → Na2O2 (s), ∆H = -84 kJ/mol.

Tosin sulassa natriumissa natriumperoksidista muodostuu jälleen dinatriu-
moksidia. Jos ilman mukana on vesihöyryä, muodostuu natriumperoksidista
edelleen natriumhydroksidia reaktiolla

Na(l) + 1
2
Na2O2(s) + H2O(g) → 2 NaOH(s), ∆H = -176 kJ/mol.

[25, 30]
Natriumin ja veden välinen reaktio on suhteellisen rauhallinen. Mutta

silloin kun happea on mukana, se reagoi vapautuvan vedyn kanssa, ja tällöin
vapautuu nopeasti huomattava määrä energiaa. Jos vettä on riittävästi ja
lämpötila on välillä 200 − 300 ◦C, natriumin ja veden reagoidessa syntyy
natriumhydroksidia ja vetyä reaktiolla

Na (l) + H2O (l) → NaOH (s) + 1
2
H2 (g), ∆H◦ = -147 kJ/mol.

Suurin osa veden ja natriumin reaktioissa vapautuvasta energiasta on peräisin
tästä reaktiosta. Jos natriumia on riittävästi, syntyy lisäksi natriumoksidia
ja vetykaasua reaktiolla
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Na (l) + NaOH (s) → Na2O (s) + 1
2
H2 (g), ∆H◦ = +6,66 kJ/mol.

Tämä reaktio on merkittävä vain, kun lämpötila on yli 420 ◦C. Edellisissä
reaktioissa vapautuva vety voi reagoida natriumin kanssa, jos sitä on vielä
saatavilla, jolloin muodostuu natriumhydridiä reaktiolla

Na (l) + 1
2
H2 (g) → NaH (s), ∆H◦ = -57,3 kJ/mol.

Tämä reaktio on merkittävä vain alle 420 ◦C lämpötiloissa, sillä muutoin
natriumhydridi hajoaa natriumiksi ja vedyksi. [30]

Jos natriumin ja veden lisäksi happea on mukana, saadaan lisäksi reaktiot

2Na (l) + 1
2
O2 (g) → Na2O (s), ∆H◦ = -422 kJ/mol,

ja

H2 (g) + 1
2
O2 (g) → H2O (l), ∆H◦ = -286 kJ/mol.

Kuten nähdään, kahdesta edellisestä reaktiosta vapautuu energiaa enemmän
kuin natriumin ja veden välisistä reaktioista. Tämän vuoksi happea ei tulisi
päästää kosketuksiin natriumin kanssa. [25, 30]

Natriumin palaessa liekit ovat matalat, mutta savu on sankkaa ja valkois-
ta, mikä johtuu palamisessa muodostuvista oksideista [30]. Oksidit vapautu-
vat palotilaan, huonontavat näkyvyyttä ja voivat tukkia laitteita ja kompo-
nentteja [13]. Oksidit ovat myös myrkyllisiä ihmisille ja ympäristölle, ja jos
natrium on peräisin primääripiiristä, ovat aerosolit myös radioaktiivisia [13].
Natriumpalon sammuttamiseen tarvitaan erityistä sammutusvälineistöä, sillä
vain muutamat sammutusaineet pystyvät tukahduttamaan palon [30].

Natrium reagoi hiilidioksidin kanssa muodostaen natriumoksideja, nat-
riumkarbonaattia Na2CO3, hiiltä ja hiilimonoksidia [31]. Natriumin ja uraa-
nioksidin reaktiota voidaan kuvata yhtälöllä

3 Na (l) + UO2 (s) + O2 (g) → Na3UO4 (s),

missä happi on liuennneena nestemäiseen natriumiin [15]. Sama reaktioyhtälö
pätee myös plutoniumille [15]. Yhdisteen Na3UO4 tiheys on paljon pienempi
kuin yhdisteen UO2 [15]. Lisäksi karbidipolttoaine voi regoida eksotermisesti
natriumin kanssa [13].

Korkeissa, yli 650 ◦C lämpötiloissa voi rakennemateriaaleissa esiintyä nat-
riumin aiheuttamaa korroosiota, varsinkin jos natriumissa on epäpuhtautena
happea. Natrium reagoi hapen kanssa muodostaen dinatriumoksidia Na2O,
joka on erittäin korrodoivaa. Koska se liukenee huonosti natriumiin, saat-
taa putkistoihin muodostua tukkeutumia. Alle 650 ◦C lämpötiloissa puhdas
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natrium ei korrodoi ruostumatonta terästä eikä nikkelipohjaisia seoksia. Kor-
keammilla lämpötiloilla rakennemateriaalit voivat alkaa liueta natriumiin. [6]

Natrium aktivoituu säteilytyksessä, jolloin muodostuu isotooppia 24Na
[6]. Tämän puoliintumisaika on 15 h, ja se lähettää hajotessaan beta- ja
gammasäteilyä [6]. Tämän vuoksi reaktorissa tarvitaan välijäähdytyspiiri
sydämessä kiertävän natriumin ja energiantuottoon käytettävän veden välillä.

2.3 Suojakuorimateriaalit

Suojakuorimateriaalin tulee olla kemiallisesti yhteensopiva sekä polttoaine-
että jäähdytemateriaalin kanssa [10]. Suojakuorimateriaaleista tarkastellaan
zirkoniumia, zirkonium- ja piikarbidia, ruostumattomia teräksiä sekä kuu-
muudenkestäviä metalleja.

2.3.1 Zirkonium ja zirkoniumkarbidi

Zirkoniumia käytetään erilaisten seosaineiden kanssa suojakuorimateriaalina
vesijäähdytteisissä reaktoreissa. Seostuksella parannetaan zirkoniumin kes-
tävyyttä reaktoriolosuhteissa. Zirkoniumkarbidia voitaisiin käyttää TRISO-
polttoainepartikkeleissa tekemään partikkeleista kaasutiiviitä ja jämäköitä.

Zirkoniumilla on hyvin pieni neutronien kaappausvaikutusala [7]. Zirko-
niumin tiheys on 6,52 g/cm3 [23]. Sen sulamislämpötila on 1850 ◦C [10]. Läm-
mönjohtavuus huoneenlämpötilassa on 20,9 W/(m ◦C) [7]. Zirkonium paisuu
neutronisäteilyssä [7].

Huoneenlämpötilassa zirkonium ei reagoi ilman eikä hapen kanssa, eikä
zirkonium korrodoidu vedessä tai höyryssä alle 150 ◦C lämpötiloissa [8]. Tämä
johtuu zirkoniumin pinnalle muodostuvasta suojaavasta zirkoniumoksidiker-
roksesta [8]. Lämpötilan 360 ◦C jälkeen korroosionopeus kuitenkin kasvaa
voimakkaasti [7]. Toisaalta pienetkin epäpuhtaudet heikentävät zirkoniumin
korroosionsietoa [7].

Kun zirkonium reagoi hapen kanssa, muodostuu zirkoniumdioksidia reak-
tiolla

Zr(s) + O2(g) → ZrO2(s)

[32]. Zirkoniumoksidin muodostumisentalpia on −1097 kJ/mol [3].
Zirkoniumin hapettuminen vesihöyryssä etenee hitaasti, kun lämpötila on

alle 900 ◦C, mutta kun lämpötila nousee yli 1000 ◦C, kasvaa hapettumisno-
peus voimakkaasti [33]. Lämpötilan noustua riittävästi reaktio voi muuttua
itseään ylläpitäväksi, jos vain vesihöyryä on riittävästi saatavilla [32]. Vesi-
höyryn ja zirkoniumin reaktiota voidaan kuvata yhtälöllä
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Zr(s) + 2 H2O(g) → ZrO2(s) + 2 H2(g)

[7, 32]. Reaktion entalpianmuutokseksi saadaan −613 kJ/mol.
Zirkonium voi myös siepata edellisestä reaktiosta vapautuvaa vetyä, jol-

loin muodostuu zirkoniumdihydridiä reaktiolla

Zr(s) + 2 H (g) → ZrH2 (s).

Zirkoniumhydridin muodostumisentalpia on −169 kJ/mol [23]. Zirkonium-
hydridin muodostuminen haurastuttaa zirkoniumia [10].

Korkeissa lämpötiloissa zirkonium reagoi typen kanssa muodostaen zir-
koniumnitridiä ZrN ja hiilen kanssa muodostaen zirkoniumkarbidia ZrC [8].
Zirkoniumista valmistettuja suojakuoria voidaan käyttää natriumjäähdyt-
teisissä reaktoreissa, kunhan vain lämpötila on alle 600 ◦C ja natriumissa
on hyvin vähän happea epäpuhtautena [10]. Uraanioksidi reagoi zirkoniu-
min kanssa lämpötilasta 1800 ◦C alkaen, joilloin muodostuu sulaa zirkonium-
uraanioksidi-kompleksia [34].

Zircaloyssa eli zirkoniumseoksissa on seosaineina tinaa, rautaa, kromia
ja nikkeliä, tai vaihtoehtoisesti niobiumia parantamassa zirkoniumin mekaa-
nisia ominaisuuksia ja korroosionkestoa [8]. Esimerkiksi zircaloyn korroosio
vedessä alkaa vasta yli 350 ◦C lämpötiloilla [8]. Seostamisen tarpeellisuus
johtuu myös zirkoniumin valmistusprosesseista, sillä kaupallisissa prosesseissa
ei pystytä valmistamaan riittävän puhdasta zirkoniumia [7]. Zircaloyn su-
lamislämpötila riippuu seosaineiden suhteista, mutta esimerkiksi Zircaloy-
4 alkaa sulaa lämpötilassa 1760 ◦C [34]. Yli 1200 ◦C lämpötiloilla zircaloy
hapettuu nopeasti höyryssä vapauttaen huomattavan määrän lämpöä [34].

Zirkoniumkarbidi ZrC on erittäin kovaa, ja sen sulamislämpötila on kor-
kea, 3450 ◦C [8]. Zirkoniumkarbidin reaktio hapen kanssa on

ZrCx (s) + (1 + x) O2 (g) → ZrO2 (s) + x CO2 (g),

missä 0,63 ≤ x ≤ 0,98 [15]. Zirkoniumkarbidi ei hapetu juuri lainkaan
alle 700 ◦C lämpötiloissa, ja vasta yli 800 ◦C lämpötiloissa hapettuminen on
merkittävää [35].

2.3.2 Piikarbidi

Piikarbidia on zirkoniumkarbidin ohella suunniteltu käytettäväksi TRISO-
polttoainepartikkeleissa tiivistämään ja tukevoittamaan niitä. Piikarbidia voi-
daan käyttää myös suojakuorimateriaalina yhdessä zircaloyn kanssa [36].

Piikarbidilla ei ole sulamislämpötilaa, mutta se alkaa sublimoitua läm-
pötilassa 2545 ◦C, jolloin muodostuu kaasumaisia aineita, pääasiassa piitä Si
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ja piikarbideja SiC2 ja Si2C. Lämpötilassa 25 ◦C sen tiheys on 3,2 g/cm3 ja
lämmönjohtumiskerroin 350 W/(m ◦C). [37]

Matalissa lämpötiloissa piikarbidi hapettuu muodostaen piioksidia ja hii-
lidioksidia reaktiolla

SiC(s) + 2O2(g) → SiO2(s) + CO2(g)

[36]. Tällöin piikarbidin pinnalle muodostuu oksidikerros, joka estää hapet-
tumisen etenemisen [36]. Koska piikarbidin muodostumisentalpia on −71,6
kJ/mol [3] ja piidioksidin −911 kJ/mol [23], saadaan reaktion entalpianmuu-
tokseksi −1233 kJ/mol.

Piioksidin sulamislämpötila on 1700 ◦C, ja tätä korkeammassa lämpöti-
lassa piikarbidi hapettuu reaktiolla

SiC (s) + O2 (g) → SiO (g) + CO (g),

joten piikarbidikappalee pienenee kaasumaisten reaktiotuotteiden vuoksi [36].
Koska piioksidin muodostumisentalpia on −100 kJ/mol [3], saadaan reaktion
entalpianmuutokseksi −139 kJ/mol.

Piikarbidin reaktionopeus ilmassa kasvaa, kun ilma on kosteaa [38]. Pii-
karbidi reagoi veden kanssa reaktiolla

SiC (s) + 3 H2O (g) → SiO2 (s) + 3H2 (g) + CO (g),

ja reaktiossa syntyvä piioksidi voi reagoida edelleen veden kanssa [38]. Reak-
tion entalpianmuutokseksi saadaan −225 kJ/mol.

Piikarbidi reagoi uraanioksidin kanssa, kun lämpötila on yli 1370 ◦C. Reak-
tiossa voi muodostua uraanidisilisidiä USi2 ja hiilidioksidia reaktiolla

2 SiC (s) + UO2 (s) → USi2 (s) + 2 CO (g),

tai uraanidikarbidia ja piioksidia reaktiolla

2 SiC (s) + UO2 (s) → UC2 (s) + 2 SiO (g)

[36]. Koska uraanidisilidin muodostumisentalpia on −43 kJ/mol [39], saadaan
ensimmäisen reaktion entalpianmuutokseksi 975 kJ/mol, ja koska uraanidi-
karbidin muodostumisentalpia on −87 kJ/mol [40], saadaan jälkimmäisen
reaktion entalpianmuutokseksi 941 kJ/mol. Suurista positiivista entalpian-
muutosten arvoista voidaan nähdä, että nämä reaktiot ovat mahdollisia vasta
korkeilla lämpötiloilla. [36]

Piikarbidi reagoi myös sulan teräksen sekä uraanikarbidin kanssa [36].
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2.3.3 Ruostumattomat teräkset

Ruostumattomat teräkset ovat rautapohjaisia seoksia, jotka sisältävät kromia
yleensä 11 − 30 %. Teräksen pinnalle muodostuva kromioksidikerros estää
ruostumisen. Ruostumattoman teräksen seosaineina voidaan käyttää myös
nikkeliä, mangaania, molybdenumia, kuparia, titaania, piitä, niobiumia, alu-
miinia, rikkiä ja seleeniä. Hiiltä on yleensä 0,03− 1,0 %. [41]

Ruostumattomat teräkset jaetaan perinteisesti niiden kiderakenteen mu-
kaan viiteen ryhmään: austeniittiset, ferriittiset, martensiittiset, duplex- eli
austeniittis-ferriittiset sekä austeniittis-martensiittiset teräkset [42]. Uusia
ruostumattomien terästen laatuja on kuitenkin kehitetty, ja näistä uusiin
reaktorikonsepteihin sopivia olisivat ferriittis-martensiittinen teräs sekä ODS-
superseos.

Ruostumattomien terästen korkea neutronikaappausvaikutusala rajoittaa
niiden käyttöä termisissä reaktoreissa, mutta niitä voidaan kuitenkin käyt-
tää paineastioissa ja lämmönvaihtimissa. Nopeissa reaktoreissa sitä voidaan
käyttää suojakuorimateriaalinakin. Kevytvesireaktoreissa on yleensä käytet-
ty austeniittisia teräksiä. [7]

Ruostumattomien terästen tiheys vaihtelee teräslaadusta riippuen välillä
7600 − 8000 kg/m3 ja sulamislämpötila välillä 1600 − 1800 ◦C. Lämmönjoh-
tumiskerroin on välillä 13− 37 W/(m ◦C) huoneenlämpötilassa. Zirkoniumiin
verrattuna ruostumattomilla teräksillä on huonompi lämmönjohtavuus, mut-
ta toisaalta niiden paremman mekaanisen kestävyyden vuoksi voidaan suoja-
kuoret tehdä ohuemmiksi. Ruostumattomat teräkset säilyttävät mekaaniset
ominaisuutensa alle 600 ◦C lämpötiloilla. Neutronisäteilyssä ruostumaton te-
räs kovenee ja paisuu. [7]

Ruostumattomilla teräksillä on hyvät korroosio-ominaisuudet alle 650 ◦C
lämpötilassa, mutta paikallista korroosiota voi kuitenkin esiintyä [6]. Yli 1200
◦C lämpötiloissa teräs alkaa hapettua höyryssä eksotermisesti [34].

Ferriittis-martensiittisen ruostumattoman teräksen kiderakenteessa on se-
kä ferriittistä että martensiittista rakennetta [42]. Ferriittis-martensiittinen
teräs sisältää 9�12 % kromia sekä tyypistä riippuen molybdeenia Mo, niobiu-
mia Nb, vanadiinia V, volframia W ja/tai kuparia Cu [43]. Näillä teräksillä on
hyvä lämmönjohtavuus ja lämmetessään ne laajenevat vain vähän [44]. Lisäk-
si ne ovat lujia ja ne paisuvat vain vähän säteilytyksessä. Ne voivat kuitenkin
korrodoitua vedessä korkeissa lämpötiloissa [43]. Ferriittis-martensiittisten
terästen maksimikäyttölämpötila on noin 600 ◦C, koska tätä korkeammilla
lämpötiloilla niiden virumislujuus alkaa huonontua [45].

ODS-superseos eli oksididispersiolla lujitettu ruostumaton teräs on fer-
riittistä tai ferriittis-martensiittista ruostumatonta terästä, jossa on oksidi-
partikkeleita [45]. Oksidit ovat joko yttriumoksidia Y2O3 tai titaanidioksi-
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dia TiO2 [44]. Oksidipartikkelien avulla voidaan säilyttää ruostumattomien
terästen hyvät ominaisuudet, mutta saadaan parannettua virumislujuutta
korkeissa lämpötiloissa [45].

2.3.4 Kuumuudenkestävät metallit

Kuumuudenkestävät metallit (refractory metals) ovat alkuaineita, joilla on
korkea sulamislämpötila. Näihin kuuluvat volframi W, niobium Nb, mo-
lybdeeni Mo, renium Re ja tantaali Ta [42]. Kuumuudenkestäviä metalleja
voitaisiin käyttää suojakuorissa ja muuallakin reaktorisydämessä rakennema-
teriaalina [22].

Kuumuudenkestävillä metalleilla on hyvä korroosionkesto, hyvä mekaani-
nen kestävyys korkeissa lämpötiloissa, hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet ja
ne sietävät hyvin lämmönvaihteluja [42]. Niillä on myös suuri tiheys sekä suh-
teellisen pieni lämpölaajenemiskerroin [41]. Lisäksi joillakin kuumuuttakes-
tävillä metalleilla on erinomainen korroosionkesto muissa kuin hapettavissa
olosuhteissa [41].

Huonoina puolina voidaan pitää kalleutta ja hapettumisherkkyyttä ilmas-
sa matalahkoissa lämpötiloissa [42]. Hapettumisominaisuuksia on kuitenkin
yritetty parantaa kehittämällä suojaavia pinnoitteita [41]. Lisäksi kuumuu-
denkestäviä metalleja voidaan seostaa muilla aineilla.

Molybdeenin (Mo) sulamislämpötila on 2610 ◦C ja tiheys 10,2 g/cm3 [41].
Se säilyttää kovuutensa korkeissakin lämpötiloissa [41]. Molybdeenin hyvä
lämmönjohtavuus, pieni lämpölaajenemiskerroin ja pieni ominaislämpökapa-
siteetti takaavat, että se kestää hyvin lämmönvaihteluja [41]. Molybdeeni
hapettuu ilmassa lämpötilasta 400 ◦C alkaen [42].

Niobiumin (Nb) sulamislämpötila on 2468 ◦C, mikä on alhaisin kaikista
kuumuudenkestävistä metalleista, kuten myös tiheys, 8,57 g/cm3 [42]. Nio-
bium hapettuu ilmassa lämpötilasta 430 ◦C alkaen [42].

Volframilla (W) on erittäin korkea sulamislämpötila, 3410 ◦C [41]. Sen
tiheys on 19,2 g/cm3, ja se säilyttää kestävyytensä ja kovuutensa korkeissa-
kin lämpötiloissa [41]. Lisäksi sillä on hyvä lämmönjohtavuus [41]. Volframi
hapettuu ilmassa lämpötilasta 200 ◦C alkaen [42]. Volframin kaappausvaiku-
tusala on kuitenkin suuri [46].

Tantaalin (Ta) sulamislämpötila on 2996 ◦C ja tiheys 16,6 g/cm3 [41].
Tantaali on helposti muokattavaa huoneenlämpötilassakin [41]. Tantaali ha-
pettuu ilmassa lämpötilasta 430 ◦C alkaen [42]. Myös tantaalin kaappausvai-
kutusala on suuri [46].

Reniumin (Re) sulamislämpötila on 3180 ◦C ja erittäin suuri tiheys, 21,0
g/cm3 [41]. Renium on kovaa ja helposti muokattavaa [41]. Sillä on hyvä
mekaaninen stabiilisuus korkeillakin lämpötiloilla [41]. Myös reniumilla on
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suuri kaappausvaikutusala [46].

2.4 Hidastemateriaalit

Hidastemateriaaleista käsitellään tässä ainoastaan gra�ittia. Myös vesi on
myös hyvä moderaattori, mutta sen tärkeimmät kemialliset ominaisuudet
käsiteltiin jo jäähdytemateriaalien osuudessa.

2.4.1 Gra�itti

Reaktorigra�tiilla (nuclear graphite) tarkoitetaan erittäin puhdasta, synteet-
tisesti tuotettua gra�ittia [6]. Jotta gra�itin syttymistä helpottavia haihtuvia
aineita ei olisi ja neutronien kaappausvaikutusala pysyisi pienenä, reaktori-
gra�itissa ei saa olla juurikaan epäpuhtauksia [7]. Gra�itti muodostuu pääl-
lekkäisistä hiilikerroksista, mutta kerrokset eivät ole kiinnittyneet toisiinsa
niin voimakkaasti kuin hiiliatomit toisiinsa hilatasossa, joten gra�itin omi-
naisuudet on voimakkaasti anisotrooppisia [6].

Gra�itilla on pieni neutronien absorptiovaikutusala ja suuri sirontavaiku-
tusala. Lisäksi moderoinnin tehokkuuden takaa gra�ittiatomien pieni massa.
Gra�itilla ei ole sulamislämpötilaa, mutta se alkaa sublimoitua lämpötilassa
3650 ◦C [6]. Gra�itin teoreettinen tiheys on 2270 kg/m3 [7]. Reaktorigra�itin
tiheys on kuitenkin huokosuudesta johtuen noin 1700 kg/m3 [6]. Gra�itilla on
hyvä lämmönjohtavuus, noin 150 W/(m ◦C) [7]. Gra�itin lämmönjohtavuus
ja lämpölaajenemiskerroin ovat anisotrooppisia [6].

Matalissa lämpötiloissa gra�itti ei juurikaan reagoi kemiallisesti, mut-
ta korkeissa lämpötiloissa, erityisesti neutronisäteilyn vaikutuksesta, gra�it-
ti voi hapettua ja muodostaa karbideja metallien kanssa. Lisäksi pinnalle
muodostuvat yhdisteet suolojen kanssa voivat di�undoitua hilatasojen väliin
muodostaen lamelliyhdisteitä, jotka aiheuttavat anisotrooppista korroosiota.
[6]

Gra�itti voi hapettua suoraan hiilidioksidiksi reaktiolla

C(s) + O2(g) → CO2(g), ∆H = -393,5 kJ/mol.

Gra�itti voi myös hapettua hiilimonoksidiksi reaktiolla

C(s) + 1
2
O2(g) → CO(g), ∆H = -110,5 kJ/mol,

ja hiilimonoksidi voi edelleen hapettua hiilidioksidiksi reaktiolla

CO(g) + 1
2
O2(g) → CO2(g), ∆H = -283,0 kJ/mol.
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Vaikka nämä reaktiot ovat eksotermisiä, reaktorigra�itti ei hapetu alhaisissa
lämpötiloissa. Reaktionopeus on pieni alle 350 ◦C lämpötilassa, ja vasta noin
400 ◦C lämpötilassa reaktio tulee merkittäväksi. [47]

Hiilidioksidin kanssa gra�itti reagoi reaktiolla

C(s) + CO2(g) → 2CO(g), ∆H = +172,5 kJ/mol.

Reaktionopeus on hyvin pieni vielä 625 ◦C lämpötilassakin, eikä reaktiosta
ole merkittävää haittaa vielä 675 ◦C lämpötilassakaan. [47]

Vesihöyry reagoi gra�itin kanssa reaktioilla

C (s) + H2O (g) → CO (g) + H2 (g), ∆H = +131,3 kJ/mol,

ja

C (s) + 2 H2O (g) → CO2 (g) + 2H2 (g), ∆H = -82,4 kJ/mol.

Edellisessä reaktiossa syntynyt vety voi reagoida hiilen kanssa muodostaen
metaania reaktiolla

C (s) + 2 H2 (g) → CH4 (g), ∆H = -74,8 kJ/mol.

Gra�itin reaktiot vesihöyryn kanssa ovat kuitenkin merkityksettömiä alle 800
◦C lämpötiloissa. [47]

Jotta gra�itin palaminen, eli nopea, itseään ylläpitävä hapettuminen oli-
si mahdollista, täytyy tiettyjen geometriaa, lämpötilaa, hapen saatavuutta,
reaktiotuotteiden poistumista ja suotuisaa energiatasapainoa koskevien eh-
tojen olla voimassa. Jos ilman lämpötila on alle gra�itin lämpötilan, täytyy
palamisen ylläpitämiseksi gra�itin lämpötilan olla yli 650 ◦C. Jos riittävän
suurta ilmavirtausta ei ole, gra�itti ei pala missään lämpötilassa. Tällöin
hapettumisessa muodostuvat hiilidioksidi ja hiilimonoksidi yhdessä ilman
typen kanssa tukahduttavat palon. Itseään ylläpitävä palo voi syntyä vain,
jos gra�itin geometria on sellainen, että se mahdollistaa reaktiotuotteiden
poistumisen ja uuden hapen virtaamisen gra�itin pinnalle. Toisaalta, jos
ilmavirtaus on liian suuri, gra�itti jäähtyy ja palo sammuu. [48]

Säteilytyksen vaikutuksesta gra�itin geometriset mitat muuttuvat aniso-
trooppisesti, korroosionopeus kasvaa ja lämmönjohtavuus muuttuu. Lisäksi
gra�ittiin varastoituu Wignerin energiaa. Tämä on gra�itin kidehilaan va-
rastoitunutta sisäistä energiaa, jota syntyy, kun neutronivuon vaikutuksesta
gra�ittiatomit siirtyvät hilassa metastabiileille tiloille. Atomien palautuessa
takaisin alemmalle energiatasolle vapautuu potentiaalienergia lämpönä. Ato-
mien palautumisnopeutta voidaan kasvattaa nostamalla gra�itin lämpötilaa.
Wigner-energian vapauttamiseksi gra�ittia onkin kuumennettava säännölli-
sesti, sillä Wigner-energian vapautuessa spontaanisti voi reaktorin lämpötila
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nousta hyvin korkeaksi. Wigner-energian varastoituminen ei ole merkittävää,
kun gra�itin lämpötila on yli 450 ◦C, mutta jos reaktori toimii suhteellisen
alhaisissa lämpötiloissa, alle 250 ◦C, täytyy se huomioida. [7]

Pyrolyyttisen hiilen kiderakenne ja tiheys riippuvat valmistusolosuhteis-
ta, muun muassa lämpötilasta [6]. Pyrolyyttinen hiili höyrystetään suoraan
halutulle pinnalle [6]. TRISO-partikkeleissa kiderakenne tulisi olla mahdol-
lisimman isotrooppinen [47]. Pyrolyyttinen hiili estää ohuinakin kerroksina
kaasun läpäisemisen [6].
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3 Ydinvoimalaitosten turvallisuuskriteerit

Neljännen sukupolven reaktoreissa käytetään uudenlaista tekniikkaa ja uu-
denlaisia turvallisuusjärjestelmiä, joten niihin ei voida suoraan soveltaa ny-
kyisiä, ennen kaikkea kevytvesireaktoreille kehitettyjä turvallisuuskriteerejä.
Jokaiselle uudelle reaktorikonseptille tarvitaankin omat, kyseisen konseptin
mukaisiksi räätälöidyt turvallisuuskriteerit. Nämä teknologiaspesi�t turvalli-
suuskriteerit tulee johtaa yleisemmistä teknologianeutraaleista turvallisuus-
kriteereistä. [49]

Luvun ensimmäisessä osassa tarkastellaan nykyisiä turvallisuuskriteerejä
ja sitä kuinka ne voitaisiin yleistää teknologianeutraaleiksi turvallisuuskri-
teereiksi. Luvun toisessa osassa tutkitaan kuinka eksotermiset kemiallisiset
reaktiot huomioidaan kevytvesireaktorien ja fuusioreaktorien turvallisuuskri-
teereissä.

3.1 Teknologianeutraalien turvallisuuskriteerien kehit-

täminen

Turvallisuuskriteereitä voidaan suunnitella kahdesta erilaisesta näkökulmasta
lähtien. Ensimmäisenä vaihtoehtona on, että turvallisuusviranomaiset anta-
vat ydinvoimalaitoksille hyvin yksityskohtaisia turvallisuusmääräyksiä. Toi-
sena vaihtoehtona on antaa todennäköisyyspohjaisia riskitietoisia turvalli-
suustavoitteita sekä suunnitteluehdotuksia näiden tavoitteiden saavuttami-
seksi. Näistä vaihtoehdoista ensimmäistä on perinteisesti käytetty �ssioreak-
toreiden turvallisuuskriteerien perustana, mutta toinen on joustavampi eri-
laisille laitoskonsepteille, ja lisäksi se antaa laitosten suunnittelijoille mah-
dollisuuden kehittää uudenlaisia ratkaisuja. [4]

Nykyiset kevytvesireaktorien turvallisuuskriteerit perustuvat turvallisuus-
viranomaisten antamiin yksityiskohtaisiin turvallisuusmääräyksiin. Teknolo-
gianeutraalit turvallisuuskriteerit puolestaan perustuisivat pääasiassa toden-
näköisyyspohjaisiin riskitietoisiin turvallisuustavoitteisiin.

3.1.1 IAEA:n nykyinen turvallisuusajattelu

Nykyisellä turvallisuusajattelulla tarkoitetaan sitä �loso�aa, johon nykyi-
sin käytössä olevat turvallisuuskriteerit perustuvat, ja jonka pääasiallisena
tavoitteena on kevytvesireaktoreiden turvallisuuden takaaminen. Nykyinen
IAEA:n turvallisuusajattelu perustuu neljään pääpilariin. Nämä ovat

• kvalitatiiviset turvallisuustavoitteet

• perusturvallisuustoiminnot

24



• syvyyssuuntainen puolustus

• todennäköisyyspohjaiseset riskianalyysit.

[49]. Tarkastellaan näitä pääpilareita seuraavassa tarkemmin.
Ensimmäisen pääpilarin muodostavat kvalitatiiviset turvallisuustavoitteet

(qualitative safety objectives), jonka yhtenä osa-alueena on yleinen ydin-

turvallisuuden tavoite (general nuclear safety objective). Tämän tavoitteen
mukaan ydinvoimalaitoksissa tulee pyrkiä ihmisten, yhteiskunnan ja ympä-
ristön suojelemiseen radioaktiiviselta säteilyltä mahdollisimman tehokkaita
suojakeinoja käyttäen. [49]

Toisena laadullisten turvallisuustavoitteiden osa-alueena on säteilytur-

vallisuustavoite (radiation protection objective), jonka mukaan kaikissa lai-
tosten käyttötilanteissa, myös onnettomuustilanteissa, säteilyannosten tulee
enintään olla asetettujen raja-arvojen suuruisia, kuitenkin mahdollisimman
pieniä. Tämä koskee sekä laitoksen henkilökunnan että ulkopuolisten henki-
löiden säteilyannoksia, myös silloin kun radioaktiivisia aineita vapautetaan
ympäristöön hallitusti. [49]

Laadullisten turvallisuustavoitteiden kolmantena osa-alueena on tekninen
turvallisuustavoite (technical safety objective), jonka mukaan ydinvoimalai-
tosten onnettomuudet tulisi pyrkiä estämään kaikkia käyttökelpoisia me-
netelmiä käyttäen. Jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, tulisi pyrkiä sen
seurausten lieventämiseen. Kaikilla laitoksen suunnittelussa huomioiduilla
onnettomuuksilla tulisi radioaktiivisten aineiden päästöjen olla mahdolli-
simman vähäiset ja suurella varmuudella enintään asetettujen raja-arvojen
suuruiset. Jos jonkin onnettomuuden seuraukset ovat erittäin vakavat, tulisi
kyseisen onnettomuuden tapahtumatodennäköisyyden olla hyvin pieni. [49]

Perusturvallisuustoiminnot (fundamental safety functions) muodostavat
toisen nykyisen turvallisuusajattelun pääpilareista. Perusturvallisuustoimin-
toihin lasketaan

• reaktiivisuuden hallinta,

• radioaktiivisten aineiden pidättäminen ja

• polttoaineen jäähdytys.

Perusturvallisuustoiminnot pyritään turvaamaan kaikissa laitostilanteissa, sil-
lä näiden avulla pystytään takaamaan laitoksen turvallisuus. Toisin sanoen,
jos perusturvallisuustoiminnot saadaan pysymään toiminnassa, ei radioaktii-
visia aineita pääsee ympäristöön sallittua määrää enempää. [49]

Reaktiivisuuden hallinnalla tarkoitetaan sitä, että kaikissa laitostilanteissa
epätoivotut reaktiivisuustransientit pystytään estämään, reaktori pystytään
tarvittaessa sammuttamaan ja pitämään turvallisessa sammutustilassa. [50]

25



Radioaktiivisten aineiden pidättäminen tarkoittaa muun muassa sitä, et-
tä kaikissa laitostilanteissa polttoaineen suojakuoret pysyvät riittävän ehyi-
nä, että primääripiiri pysyy ehyenä, että radioaktiivisten aineiden päästöjä
suojarakennuksesta pystytään rajoittamaan, että laitoksen työntekijöiden ja
ulkopuolisten henkilöiden altistusta radioaktiivisuudelle pystytään rajoitta-
maan ja että radioaktiivisten aineiden päästöt eivät ylitä asetettuja raja-
arvoja. [50]

Polttoaineen jäähdytyksellä varmistetaan kaikissa laitostilanteissa läm-
mön siirtyminen polttoaineesta jäähdytteeseen ja edelleen lopulliseen lämpö-
nieluun niin, ettei polttoaine pääse ylikuumenemaan. Tämä tarkoittaa muun
muassa sitä, että primääripiirin ollessa ehyt polttoaineen jälkilämpö pysty-
tään poistamaan kaikissa laitostilanteissa ja primääripiirin rikkouduttuakin
täytyy pystyä poistamaan lämpöä reaktorisydämestä polttoainevaurioiden
välttämiseksi [50].

Kolmas turvallisuusajattelun pääpilari on syvyyssuuntainen puolustus (de-
fence in depth). Syvyyssuuntainen puolustus on jaettu viiteen eri tasoon,
joiden tehtävät ovat:

• Ensimmäinen taso pyrkii estämään laitoksen epänormaalin käyttäyty-
misen ja laitteiden rikkoutumiset.

• Toisen tason tavoitteena on häiriötilanteiden havaitseminen sekä lai-
toksen epänormaalin käyttäytymisen hallitseminen.

• Kolmannen tason tavoitteena on perusturvallisuustoimintojen takaami-
nen laitoksen erilaisia turvallisuusominaisuuksia ja -järjestelmiä käyt-
täen.

• Neljäs taso pyrkii estämään onnettomuuksien etenemisen, jotta radio-
aktiiviset päästöt laitoksen ulkopuolelle saadaan joko estettyä kokonaan
tai niitä saataisiin ainakin vähennettyä.

• Viides taso pyrkii vähentämään merkittävän radioaktiivisen päästön
seurauksia laitoksen ulkopuolisia toimenpiteitä käyttäen.

Syvyyssuuntaisen puolustuksen kantavana periaatteena on se, että epäon-
nistuminen jollakin tietyllä puolustuksen tasolla ei saisi heikentää seuraavien
tasojen kykyä estää tai rajoittaa onnettomuutta. Jos jokin puolustuksen taso
epäonnistuu, seuraava taso ottaa tilanteen hallintaansa. [49]

Turvallisuusajattelun neljäs pääpilari on todennäköisyyspohjainen riskia-

nalyysi (PRA: Propabilistic Risk Assesment tai PSA: Probabilistic Safety
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Analysis), joka täydentää deterministisiä menetelmiä [49]. PRA tähtää sy-
dänvaurioon johtavien tapahtumaketjujen tunnistamiseen sekä jokaisen ta-
pahtumaketjun tapahtumistodennäköisyyden ja seurausten määrittelemiseen
[51].

Todennäköisyyspohjaisen riskianalyysin laatimiseksi tarvitaan tietoja lai-
toksen järjestelmistä, käytännöistä, käyttöhistoriasta, laitteiden ja ihmisten
luotettavuudesta sekä onnettomuuksiin liittyvistä fysikaalisista ilmiöistä. Ana-
lyysin tuloksena saadaan tietoa laitoksen heikkouksista ja puutteista, koko-
naiskuva turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä näihin liittyvistä epä-
varmuuksista. [51]

3.1.2 Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeet

IAEA:n ohjeet ovat yleisen tason ohjeita. Tarkastelemalla Säteilyturvakes-
kuksen ydinvoimalaitos- eli YVL-ohjeita voidaan tutkia miten näitä yleisiä
ohjeita sovelletaan käytännössä. Seuraavassa tutkitaan mitä Säteilyturva-
keskuksen YVL-ohjeet sanovat syvyyssuuntaisesta puolustuksesta, onnetto-
muuksien luokittelusta ja niiden tapahtumataajuuksista sekä onnettomuuk-
sien hyväksymiskriteereistä. Mahdollisuuksien mukaan on pyritty käyttämään
nykyisin voimassa olevien ohjeiden sijaan valmisteltavien uudistettujen oh-
jeiden luonnoksia.

Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisen turvallisuustoimintojen
puolustuksen on perustuttava viiteen peräkkäiseen tasoon, joista kaksi en-
simmäistä tasoa on tarkoitettu ehkäisemään onnettomuuksia ja muut tasot
on tarkoitettu suojaamaan laitosta ja sen käyttäjiä sekä ympäristöä onnet-
tomuuden haitallisilta vaikutuksilta. Puolustustasot ovat seuraavat [52]:

• Ensimmäisellä tasolla tavoitteena on estää poikkeamat laitoksen nor-
maalista käyttötilasta. Tämän saavuttamiseksi järjestelmien, rakentei-
den ja laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asennuksessa ja huol-
lossa sekä laitoksen käyttötoiminnassa on sovellettava korkeita laatu-
ja luotettavuusvaatimuksia sekä riittäviä varmuusmarginaaleja.

• Toisella tasolla on laitoksen huolellisesta suunnittelusta ja käytöstä
huolimatta varauduttava käyttöhäiriöihin ja varustettava laitos järjes-
telmin, joiden tehtävänä on havaita häiriöt ja pysäyttää niiden etene-
minen sekä ohjata laitos automaattisesti hallittuun tilaan.

• Kolmannella tasolla on varauduttava onnettomuuksiin järjestelmin, jot-
ka käynnistyvät automaattisesti onnettomuustilanteen syntyessä, suo-
jaavat radioaktiivisten aineiden leviämistä pidättäviä esteitä ja estävät
onnettomuuden kehittymisen vakavaksi onnettomuudeksi.
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◦ Tasolla 3a tavoitteena on hallita yksittäisistä alkutapahtumista
ja niiden seurausvaikutuksista johtuvia oletettuja onnettomuuksia
radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamiseksi.

◦ Tasolla 3b tavoitteena on hallita oletettujen onnettomuuksien laa-
jennuksia.

• Tasolla 4 tavoitteena on lieventää vakavan reaktorionnettomuuden seu-
rauksia erityisesti varmistamalla suojarakennuksen eheys ja tiiveys. Li-
säksi tasolla 4 tavoitteena on lieventää käytetyn polttoaineen varastossa
tapahtuvaa onnettomuutta, johon liittyy merkittävän radioaktiivisen
päästön mahdollisuus.

• Tasolla 5 tavoitteena on lieventää huomattavan radioaktiivisten ainei-
den päästön seurauksia valmiusjärjestelyin.

Tarkastellaan seuraavaksi erilaisten häiriöiden ja onnettomuuksien hy-
väksymiskriteerejä. Hyväksymiskriteerit ovat sellaisia kriteerejä, jotka ydin-
voimalaitoksen on pystyttävä täyttämään kussakin laitostilanteessa. YVL-
ohjeissa hyväksymiskriteerejä on annettu väestön säteilyannoksille, polttoai-
neen tilalle sekä primääripiirin paineelle. Primääripiirin paineelle annettuja
hyväksymiskriteerejä ei ole tässä käsitelty, ja polttoaineen hyväksymiskritee-
ritkin on esitelty vain osittain.

Normaaleilla käyttötilanteilla tarkoitetaan ydinvoimalaitoksen käyttämis-
tä turvallisuusteknisten käyttöehtojen ja -ohjeiden mukaisesti, joihin kuulu-
vat myös testaukset, laitoksen ylös- ja alasajo, huolto ja polttoaineen vaihto
[53]. Hyväksymiskriteeri normaaleille käyttötilanteille on

• Ydinvoimalaitoksen normaalista käytöstä väestön yksilön saaman vuo-
siannoksen raja-arvo on 0,1 mSv [54].

Odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä tarkoitetaan sellaista poikkeamaa
normaaleista käyttötilanteista, jonka voidaan olettaa esiintyvän yhden tai
useamman kerran sadan käyttövuoden aikana [55]. Hyväksymiskriteerit odo-
tettavissa oleville käyttöhäiriöille ovat

• Väestön yksilön saaman vuosiannoksen raja-arvo on 0,1 mSv [54].

• Polttoaineen vaurioituminen on estettävä ja jäähdytettävyys varmis-
tettava. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että polttoainetableteissa
ei saa tapahtua sulamista, että tulee olla 95 % varmuus, että 95 % to-
dennäköisyydellä kuumin polttoainesauva ei johdu lämmönsiirtokriisiin
tai siirtymäkiehunnan alueelle ja että lämmönsiirtokriisiin joutuvien
sauvojen lukumäärä ei saa ylittää 0,1 % reaktorissa olevien polttoaine-
sauvojen kokonaismäärästä. [56]
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Oletetulla onnettomuudella tarkoitetaan sellaista poikkeamaa normaaleis-
ta käyttötilanteista, jonka voidaan olettaa esiintyvän harvemmin kuin kerran
sadassa käyttövuodessa ja josta ydinvoimalaitoksen edellytetään selviytyvän
ilman vakavia polttoainevaurioita, vaikka yksittäisiä turvallisuuden kannalta
tärkeiden järjestelmien laitteita olisi käyttökunnottomina huoltotöiden tai
vikojen johdosta. Oletetut onnettomuudet jaetaan niiden alkutapahtuma-
taajuuden perusteella kahteen luokkaan. [55]

Luokan 1 oletettujen onnettomuuksien voidaan olettaa esiintyvän harvem-
min kuin kerran sadassa käyttövuodessa, mutta vähintään kerran tuhannessa
käyttövuodessa [55]. Luokassa 1 hyväksymiskriteerit ovat

• Onnettomuuden seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen
raja-arvo on 1 mSv [54].

• Lämmönsiirtokriisiin joutuvien polttoainesauvojen määrän on pysyttä-
vä pienenä. Onnettomuuden seuraukset eivät saisi aiheuttaa merkittä-
viä muutoksia polttoaineen alkuperäiseen rakenteeseen. Tämä tarkoit-
taa muun muassa sitä, että polttoaineen suojakuoren maksimilämpötila
ei saa ylittää 650 ◦C ja että lämmönsiirtokriisiin joutuvien sauvojen
lukumäärä ei saa ylittää 1 % reaktorissa olevien polttoainesauvojen
kokonaismäärästä. [56]

Luokan 2 oletettujen onnettomuuksien voidaan olettaa esiintyvän har-
vemmin kuin kerran tuhannessa käyttövuodessa [55]. Luokassa 2 hyväksy-
miskriteerit ovat

• Onnettomuuden seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen
raja-arvo on 5 mSv [54].

• Onnettomuuden seuraukset eivät saa vaarantaa polttoaineen jäähdytet-
tävyyttä. Tämä voidaan taata, kun muun muassa vaurioituvien polt-
toainesauvojen lukumäärä ei ylitä 10 % reaktorissa olevien polttoaine-
sauvojen kokonaismäärästä, suojakuoren korkein onnettomuustilanteis-
sa saavutettava lämpötila ei ylitä 1200 ◦C, suojakuoren liiallinen hau-
rastuminen estetään, polttoainesauvan mureneminen ja sulaminen es-
tetään, polttoainenipun eri rakenneosien väliset vuorovaikutukset eivät
johda polttoaineen suojakuoren sulamiseen, säätösauvoissa ei tapahdu
sulamista, sekä rakentelliset muodonmuutokset polttoaineessa, säätö-
sauvoissa ja reaktorin sisäosissa eivät estä säätösauvojen liikuttamista
reaktorissa. [56]

Oletettujen onnettomuuksien laajennuksella tarkoitetaan tilannetta, jonka
aiheuttaa harvinainen ulkoinen tapahtuma tai jossa käyttöhäiriön tai luokan
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1 oletetun onnettomuuden alkutapahtumaan liittyy turvallisuusjärjestelmissä
esiintyvä yhteisvika tai vikayhdistelmä ja josta laitoksen edellytetään selviy-
tyvän ilman vakavia polttoainevaurioita [55]. Oletettujen onnettomuuksien
laajennusten hyväksymiskriteeri on

• Onnettomuuden seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen
raja-arvo on 20 mSv [54].

Vakavalla reaktorionnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa huomat-
tava osa reaktorissa olevasta polttoaineesta vaurioituu [55]. Vakavalla onnet-
tomuudella hyväksymiskriteerit ovat

• Reaktorisydämen vaurioitumisen taajuuden odotusarvo on pienempi
kuin 10�5/vuosi [57].

• Vakavasta reaktorionnettomuudesta aiheutuvan radioaktiivisten ainei-
den päästön raja-arvona on päästö, josta ei aiheudu ydinvoimalaitoksen
ympäristön väestölle välittömiä terveyshaittoja eikä pitkäaikaisia ra-
joituksia laajojen maa- ja vesialueiden käytölle. Pitkäaikaisvaikutuksia
koskeva vaatimus täyttyy, jos mahdollisuus, että vakavan reaktorionnet-
tomuuden yhteydessä ulkoilmaan vapautuva cesium-137-päästö ylittää
arvon 100 TBq, on erittäin pieni. [54]

• Sellaisen laitoksesta onnettomuustilanteessa vuotavien radioaktiivisten
aineiden päästön, jonka ulkoilmaan vapautuva Cs-137-päästö ylittää
asetetun arvon 100 TBq, taajuuden odotusarvo on oltava pienempi kuin
5·10−7/vuosi [57].

Tarkastellaan lopuksi vielä SAHARA-periaatetta (SAHARA: Safety As
High As Reasonably Achievable), jota sovelletaan Säteilyturvakeskuksen YVL-
ohjeissa. Ydinenergialain pykälässä 7a [58] tämä periaate ilmaistaan seuraa-
vasti:

Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkeal-
la tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Tur-
vallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet,
joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja
tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perustel-
tuina.

Toisin sanoen, myös erittäin harvinaisten tapahtumien estäminen on huo-
mioitava ydinvoimalaitosten suunnittelussa, ja lisäksi myös vanhoilta ydin-
voimalaitoksilta voidaan vaatia turvallisuusparannuksia, mikäli se on tekni-
sesti ja taloudellisesti järkevää.
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Taulukko 1: Syvyyssuuntaisen puolustuksen (DiD) tasojen määritelmät
ja vaatimukset. Tasoilla 2 ja 3a tapahtumataajuus on alkutapahtuman
taajuus, tasolla 3b alkutapahtuman ja lisähäiriöiden yhteenlaskettu taajuus
ja tasolla 4 kaikkien niiden tapahtumien yhteenlaskettu taajuus, jotka
johtavat vakavaan onnettomuuteen. [52]

DiD- Laitostilanne Tapahtumataajuus Säteilyannosten
taso per vuosi raja-arvot
1 Normaali käyttötilanne 0,1 mSv/vuosi
2 Odotettavissa oleva p > 10−2 0,1 mSv/tapahtuma

käyttöhäiriö
3a Oletettu onnettomuus

- Luokka 1 10−3 < p < 10−2 1 mSv/tapahtuma
- Luokka 2 p < 10−3 5 mSv/tapahtuma

3b Oletettujen 10−7 < p < 10−4 20 mSv/tapahtuma
onnettomuuksien
laajennukset

4 Vakava onnettomuus p < 10−5 137Cs vapautuminen
< 100 TBq

3.1.3 Teknologianeutraalit turvallisuuskriteerit

IAEA:n nykyisen turvallisuusajattelun tavoitteena on pääasiassa kevytve-
sireaktoreiden turvallisuuden takaaminen. Tässä kappaleessa tarkastellaan
puolestaan IAEA:n uudistettua turvallisuusajattelua, johon perustuen voi-
taisiin luoda pääasiassa todennäköisyyspohjaisiin riskitietoisiin turvallisuus-
tavoitteisiin pohjautuvat turvallisuuskriteerit, jotka pätisivät kaikille reak-
torikonsepteille. Tämän kappaleen lopuksi tarkastellaan myös IAEA:n tek-
nologianeutraalien turvallisuuskriteerien sekä Säteilyturvakeskuksen YVL-
ohjeiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

IAEA on laatinut ehdotuksen teknologianeutraaliksi uudeksi turvallisuusa-
jatteluksi. Tämä perustuu kolmeen pääpilariin, jotka ovat

• kvantitatiiviset turvallisuustavoitteet

• perusturvallisuustoiminnot

• syvyyssuuntaisen puolustuksen yleistys.

Uudistettu turvallisuusajattelu on perustana neljännen sukupolven reakto-
reiden turvallisuuskriteerien kehitystyölle. [49]
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Kuva 2: Kuvaaja tapahtumataajuuksista seurausten funktiona. Kvan-
titatiivisissa turvallisuustavoitteissa harvinaisille tapahtumille sallitaan
vakavammat seuraukset kuin usein tapahtuville tapahtumille. Kuvaajassa on
havainnollistetty myös jäännösriskiä. [49, s.12]

Kvantitatiiviset turvallisuustavoitteet (quantitative safety goals) perus-
tuvat IAEA:n nykyisessä turvallisuusajattelussa oleviin laadullisiin turval-
lisuustavoitteisiin. Määrällisten turvallisuustavoitteiden perusideana on, että
radioaktiivisista aineista aiheutuvien haittojen tulisi olla pienemmät usein
tapahtuville kuin harvinaisimmille tapahtumille. Lisäksi häiriöiden ja onnet-
tomuuksien tapahtumataajuuksille sekä niiden seurauksille annetaan raja-
arvot. Onnettomuuksien seurauksille annettavat raja-arvot voivat olla esi-
merkiksi laitoksen työntekijöiden ja ulkopuolisten henkilöiden säteilyannos-
ten suurimmat sallitut arvot. [49]

Kvantitatiivisiin turvallisuustavoitteisiin liittyy läheisesti jäännösriskin
(residual risk) käsite. Tähän kategoriaan kuuluvat sellaiset tapahtumat joiden
tapahtumataajuus on hyvin pieni, mutta joiden seuraukset ovat hyvin vaka-
vat. Jäännösriskiin kuuluva tapahtuma voi aiheuttaa esimerkiksi merkittävän
terveyshaitan laitoksen lähellä asuville ihmisille. Tällaisia tapahtumia varten
ei vaadita tapahtumaa estäviä tai sitä lieventäviä järjestelmiä, sillä tapahtu-
mien harvinaisuuden vuoksi sitä ei nähdä järkeväksi. Jokaisen tapahtuman
kohdalla on kuitenkin tarkkaan tutkittava kuuluuko se tapahtumataajuuten-
sa perusteella jäännösriskiin vai ei, sillä tämä määrää tapahtuman estävien
ja lieventävien järjestelmien tarpeellisuuden. [49]

Kvantitatiivisia turvallisuustavoitteita voidaan kuvata tapahtumataajuus�
seuraus-käyrillä. Tämä käyrä jakaa riskin hyväksyttävän ja liiallisen riskin
alueisiin [49]. Esimerkki tapahtumataajuus�seuraus-käyrästä on kuvassa 2,
jossa on havainnollistettu myös jäännösriskiä.

Uuden turvallisuusajattelun toisen pääpilarin muodostavat perusturvalli-
suustoiminnot. Ne ovat samat kuin nykyisessäkin turvallisuusajattelussa eli
reaktiivisuuden hallinta, radioaktiivisten aineiden pidättäminen ja polttoai-
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nen jäähdytys [49].
Kolmas pääpilari muodostuu syvyyssuuntaisen puolustuksen yleistyksestä.

Puolustuksen tasojen tehtävät pysyvät samoina kuin nykyisessäkin turvalli-
suusajattelussa, mutta uutta on se, että näihin tasoihin liitetään kvalitatii-
viset turvallisuustavoitteet. Erilaiset häiriöt ja onnettomuudet voidaan siis
määritellä täysin teknologianeutraalisti tapahtumataajuuksien ja sallittujen
seurausten avulla. [49]

Syvyyssuuntaisen puolustuksen yleistyksessä yhdistyvät sekä determinis-
tiset että todennäköisyyspohjaiset tarkastelut. Deterministinen puoli tulee
esiin esimerkiksi tasojen riippumattomuutta arvioitaessa, todennäköisyys-
pohjainen puolestaan tapahtumataajuuksia arvioitaessa. Yleistetyn syvyys-
suuntaisen puolustuksen tasot ja niiden tehtävät ovat [49]:

• Ensimmäinen taso huolehtii normaaleista käyttötilanteista. Lisäksi sen
tehtävänä on estää laiterikot ja poikkeamat normaalista käyttötilan-
teesta.

• Toinen taso huolehtii odotettavissa olevista käyttöhäiriöistä, eli tapah-
tumista joiden tapahtumataajuus on enemmän kuin 10−2 vuodessa.
Lisäksi toisen tason tehtävänä on havaita normaalista poikkeavat käyt-
töhäiriöt ja puuttua niihin.

• Kolmas taso huolehtii oletetuista onnettomuuksista, eli tapahtumista
joiden tapahtumataajuus on välillä 10−2 − 10−6 vuodessa.

• Neljäs taso huolehtii vakavista reaktorionnettomuuksista, joiden tapah-
tumataajuus on alle 10−6 vuodessa.

• Viidennen tason tehtävänä on puolestaan lieventää onnettomuuden seu-
rauksia, jos edellisillä tasoilla sitä ei ole pystytty tekemään.

Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeissa on sama rakenne kuin IAEA:n tek-
nologianeutraaleissa turvallisuuskriteereissäkin, sillä molemmissa erilaiset häi-
riö- ja onnettomuustyypit luokitellaan tapahtumataajuuksien mukaan. YVL-
ohjeissa on lisäksi jokaiselle häiriö- ja onnettomuustyypille asetettu hyväksy-
miskriteerit. Täten Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeissa kvantitatiivisia tur-
vallisuuskriteerejä ja yleistettyä syvyyssuuntaista puolustusta sovelletaan ny-
kyäänkin.

Eräs huomattava ero STUKin YVL-ohjeista ja IAEA:n teknologianeut-
raaleista turvallisuuskriteereistä kuitenkin löytyy, ja se on jäännösriskin kä-
sittely. IAEA:n teknologianeutraalien turvallisuuskriteerien mukaan, jos jon-
kin onnettomuuden tapahtumatodennäköisyys on riittävän pieni, ei onnet-
tomuutta varten vaadita estäviä tai lieventäviä järjestelmiä. STUKin YVL-
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ohjeissa puolestaan käytetään SAHARA-periaatetta, jonka mukaan ydinvoi-
malaitoksen turvallisuustaso on nostettava niin korkeaksi kuin käytännön toi-
menpitein on mahdollista. Täten myös hyvin harvinaisten onnettomuuksien
estäminen ja lieventäminen olisi huomioitava ydinvoimalaitosten suunnitte-
lussa, jos se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

3.2 Eksotermiset kemialliset reaktiot turvallisuuskritee-

reissä

Seuraavassa tarkastellaan, mitä eksotermisista kemiallisista reaktioista sano-
taan varhaisissa turvallisuuskriteereissä, tutkitaan kevytvesireaktorien palo-
ja räjähdysturvallisuutta koskevia IAEA:n ohjeita sekä tarkastellaan fuusi-
reaktorien turvallisuusohjeistusta kemiallisen turvallisuuden kannalta. Lo-
puksi tutkitaan, kuinka eksotermiset kemialliset reaktiot on otettu huomioon
IAEA:n teknologianeutraaleissa turvallisuuskriteereissä.

3.2.1 Turvallisuuskriteerien kehitystyön alkutaival

Ensimmäinen suomalainen ydinvoimalaitosten turvallisuutta käsittelevä oh-
jeistus on Atomiasiain turvallisuustoimikunnan laatima �Atomivoimalaitok-
sen suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet� vuodelta 1971 [59]. Ohje
perustuu yhdysvaltalaisen AEC:n (Atomic Energy Commission) laatimiin
ydinvoimalaitoksen 55 suunnittelukriteeriin [60, 61]. Atomiasiain turvalli-
suustoimikunnan ohjeissa on seitsemänkymmentä kriteeriä, joiden joukossa
on kriteeri sekä ydinvoimalaitoksen palosuojelusta että zirkoniumin hapettu-
misreaktion huomioimisesta suojarakennuksen suunnittelussa.

Kriteerio 3. Palosuojelu.
Reaktorilaitos on suunniteltava siten, että tulipalojen ja räjäh-
dysten todennäköisyys ja niiden mahdollinen vaikutus turvalli-
suuteen ovat mahdollisimman pienet. Palamattomia ja tulenkes-
täviä materiaaleja on käytettävä mahdollisuuksien mukaan kaik-
kialla laitoksessa, erikoisesti laitoksen kriitillisten osien sijoitus-
paikoissa, kuten reaktorin suojarakennuksessa, valvomossa sekä
varoturvalaitteiden komponenteissa.

Kriteerio 49. Suojarakennuksen suunnitteluperusteet.
Suojarakennuksen rakenteelliset osat, kulkuaukot, läpiviennit ja
kaikki tarpeellisiksi katsotut suojarakennuksen jäähdytysjärjes-
telmät on suunniteltava niin, että suojarakennus kestää ilman,
että ylitetään määritellyt vuotoarvot, ne paineet ja lämpötilat,

34



jotka seuraavat suurinta mahdollista energian vapautumista jääh-
dytteenmenettämisonnettomuuden jälkeen. Riittävin marginaa-
lein on varauduttava metalli�vesi- ja muihin kemiallisiin reaktioi-
hin, joita voi esiintyä sydämen hätäjäähdytysjärjestelmien jou-
duttua epäkuntoon.

Näiden kriteerien lisäksi on annettu vaatimuksia �ssiotuotteiden monin-
kertaisista leviämisesteistä, tehon ja säteilyn säädöstä ja valvonnasta, järjes-
telmien luotettavuudesta ja koestamisesta, reaktiivisuuden säätämisestä, pri-
määripiiristä, varoturvalaitteista, hätäjäähdytysjärjestelmästä, suojaraken-
nuksesta, ilmanpuhdistusjärjestelmästä, polttoaineen ja jätteiden säilytyk-
sestä sekä radioaktiivisista päästöistä. Lisäksi laatuvaatimuksista, toimintas-
tandardeista, yhteisistä järjestelmistä ja arkistoinnista on omat kriteerinsä.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, ettei näissä kriteereissä
ole lainkaan mainittu jälkilämmönpoistoa.

Säteilyturvallisuuslaitos laati uudistetut ohjeet �Ydinvoimalaitosten suun-
nittelussa noudatettavat yleiset periaatteet� vuonna 1976 [62]. Ohje perustuu
AEC:n uusittuihin ydinvoimalaitosten suunnittelukriteereihin. Johdannossa
mainitaan kriteerien soveltaminen myös muihin kuin kevytvesireaktoreihin:

Seuraavassa esitetyt yleiset suunnittelukriteerit ovat vesijäähdyt-
teisiä ydinvoimalaitoksia koskevat minimivaatimukset. Niitä voi-
daan pitää suuntaa-antavina suunnitteluperiaatteina silloinkin,
kun kysymyksessä ovat toisen tyyppiset ydinvoimalaitokset.

Säteilyturvallisuuslaitoksen ohjeissa on yhteensä 64 kriteeriä. Eksotermiset
kemialliset reaktiot käsitellään kriteereissä, jotka koskevat ydinvoimalaitok-
sen palosuojelua, suojakuoren ja veden välisen kemiallisen reaktion huomioi-
mista sydämen hätäjäähdytyksessä sekä vedyn poistamista suojarakennuk-
sesta.

3 Palosuojelu
Turvallisuuden kannalta tärkeät rakenteet, järjestelmät ja lait-
teet pitää, sopusoinnussa muiden turvallisuusvaatimusten kans-
sa, suunnitella ja sijoittaa siten, että tulipalojen ja räjähdysten
todennäköisyys ja vaikutus ovat mahdollisimman pienet. Pala-
mattomia ja tulenkestäviä materiaaleja on käytettävä mahdolli-
suuksien mukaan kaikkialla laitoksessa, erityisesti suojarakennuk-
sessa ja valvomossa. Laitos on varustettava riittävän tehokkailla
palonilmaisu- ja palontorjuntajärjestelmillä, jotta tulipalojen hai-
talliset vaikutukset turvallisuudelle tärkeisiin rakenteisiin, järjes-
telmiin ja laitteisiin jäävät mahdollisimman pieniksi. Palontorjun-
tajärjestelmät pitää suunnitella niin, ettei niiden rikkoutuminen
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tai tahaton käyttö huononna merkittävästi turvallisuuden kannal-
ta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden kykyä täyttää
turvallisuusvaatimukset.

35 Sydämen hätäjäähdytys
Reaktori on varustettava järjestelmällä, jolla aikaansaadaan sydä-
men tehokas hätäjäähdytys. Järjestelmän turvallisuustoimintona
pitää olla lämmön siirto reaktorin sydämestä jäähdytteen menet-
tämisen jälkeen niin, että

1 estetään polttoaineen ja sen suojakuoren vahingoittuminen,
mikä saattaisi häiritä sydämen jatkuvaa tehokasta jäähdy-
tystä

2 suojakuori�vesi-reaktio rajoitetaan mitättömän pieneksi. [� �]

41 Suojarakennuksen ilmanpuhdistus
Suojarakennus on varustettava järjestelmillä, jotka valvovat ja
poistavat �ssiotuotteita, vetyä, happea ja muita reaktorin suo-
jarakennukseen mahdollisesti pääseviä aineita sekä yhdessä mui-
den asianomaisten järjestelmien kanssa ehkäisevät �ssiotuottei-
den pääsyä ympäristöön oletettujen onnettomuuksien jälkeen. Jär-
jestelmien on myös muutettava suojarakennuksen ilmatilan vety-,
happi- tai muiden aineiden pitoisuutta oletettujen onnettomuuk-
sien jälkeen suojarakennuksen eheyden ylläpitämiseksi. [� �]

Näiden kriteerien lisäksi on annettu ohjeistusta �ssiotuotteiden monin-
kertaisista leviämisesteistä, suojaus- ja reakiivisuuden säätöjärjestelmistä,
primääripiiristä, jälkilämmön poistosta, hätäjäähdytyksestä, suojarakennuk-
sesta sekä polttoaineen ja radioaktiivisten aineiden valvonnasta. Lisäksi kri-
teerejä on laatuvaatimuksista, arkistoinnista, luonnonilmiöistä, ympäristön
ja lentävien esineiden vaikutuksista sekä yhteisistä järjestelmistä.

Näissä varhaisissa turvallisuuskriteereissä ei ole vielä havaittavissa kritee-
rien hierarkiaa, vaan kaikki kriteerit on listattu samanarvoisina. Kuitenkin
eksotermisten kemiallisten reaktioiden mahdollisuus on näissäkin kriteereissä
jo huomioitu.

3.2.2 Kevytvesireaktorien palo- ja räjähdysturvallisuus

IAEA on laatinut ohjeistuksen siitä kuinka tulipalot ja räjähdykset tulisi
huomioida kevytvesijäähdytteisten ydinvoimalaitoksen suunnittelussa. Tur-
vallisuusohjeissa käsitellään kemialliset, tulipalon aiheuttamat sekä fysikaali-
set räjähdykset. Kemiallinen räjähdys aiheutuu kaasuseoksen räjähdyksestä,
tulipalon aiheuttama räjähdys johtuu nesteen nopeasta höyrystymisestä ja
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fysikaalinen räjähdys on seurausta valokaaren aiheuttamasta ilman nopeasta
laajenemisesta [63]. Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin vain tulipaloja ja
kemiallisia räjähdyksiä.

Tulipaloja koskevan turvallisuustavoitteen ensisijaisena pyrkimyksenä on
tulipalojen estäminen. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, tulisi se kyetä havait-
semaan ja sammuttamaan nopeasti, jotta tulipalon leviäminen saataisiin
estettyä ja vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Perusturvallisuustoi-
minnot ja laitoksen monitorointi täytyy pystyä turvaamaan vaikka tulipalo
syttyisikin. [63]

Tulipalojen havaitsemiseen ja sammutukseen voidaan käyttää aktiivisia
turvallisuusjärjestelmiä, esimerkiksi palohälyttimiä. Tulipalojen leviämisen
estämiseksi tulisi puolestaan käyttää passiivisia turvallisuusjärjestelmiä, esi-
merkiksi palo-osastoja. [63]

Tulipalojen syttymisen estämiseksi tulisi käyttää palamattomia materiaa-
leja aina kun mahdollista, mutta jos tämä ei ole käytännöllistä, tulisi käyttää
palonestoaineita. Palavien aineiden varastoinnin tulisi tapahtua erillään tur-
vallisuudelle tärkeistä laitteista. Tulipalon syttymislähteiden lukumäärä tulisi
minimoida, ja jokainen laite tulisi suunnitella niin, ettei sen rikkoutuminen
aiheuta tulipaloa. Sammutusjärjestelmän tulisi käynnistyä automaattisesti,
ja sen rikkoutuminen ei saa vahingoittaa muita tärkeitä laitteita. Turvalli-
suusjärjestelmien rinnakkaiset osat tulisi sijoittaa erillisiin palo-osastoihin.
[63]

Tulipalossa syntyvä savu ja lämpö voivat levitä laajalle alueelle, ja ne
voivat vahingoittaa laitteita tai aiheuttaa uusia tulipaloja tai räjähdyksiä.
Tulipalojen seurauksia lievennettäessä tavoitteena onkin liekkien, lämmön ja
savun rajaaminen suljettuun tilaan sekä savun ja lämmön tuulettaminen ulos
laitoksesta. Lisäksi sammutusaineiden aiheuttamat vahingot tulisi estää, ja
laitoshenkilökunnalle on taattava reitit sekä palopaikalta poistumiseen että
pääsy palopaikalle tulipalon sammutusta varten. [63]

Räjähdyksiä koskevan turvallisuustavoitteen ensisijaisena tehtävänä on
räjähdysten estäminen. Jos räjähdykselle otollista tilannetta ei voida estää,
räjähdyksen aiheuttama riski tulisi pyrkiä minimoimaan rajoittamalla räjäh-
dyksestä aiheutuvia seurauksia. [63]

Kemialliset räjähdykset tulisi eliminoida ensisijaisesti suunnittelulla. Täl-
löin tulisi pyrkiä estämään paloherkkien aineiden muodostamat räjähtävät
kaasuseokset. Paloherkät aineet tulisi pitää poissa palo-osastoista, mutta jos
tämä ei ole mahdollista, tulisi niiden määrä rajoittaa mahdollisimman pie-
neksi, ne tulisi varastoida asianmukaisesti ja ne tulisi eristää sekä toisistaan
että hapettimista. [63]

Jos räjähdysherkän kaasuseoksen muodostumista ei voida estää, tulisi
pyrkiä räjähdyksen aiheuttamien seurausten minimointiin [63]. Tämä ta-
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pahtuu rajoittamalla räjähdysherkkien kaasujen ja syttymislähteiden luku-
määrää, huolehtimalla riittävästä tuuletuksesta, sopivien sähkölaitteiden va-
linnalla, inerttikaasuja ja räjähdysventtiilejä käyttämällä sekä sijoittamalla
turvallisuudelle tärkeät järjestelmät erilleen toisistaan [63]. Lisäksi tulisi pyr-
kiä rajoittamaan räjähdyksestä aiheutuvaa paineenkasvua, tulipalojen sytty-
mistä ja syntyvien heitteiden tuhovoimaisuutta [63]. Heite on vaurioituneen
laitteen tai komponentin osa, joka suuren nopeutensa vuoksi voi vaurioittaa
laitetta tai komponenttia osuessaan siihen.

3.2.3 Fuusioreaktorien kemiallinen turvallisuus

Osa fuusioreaktoreissa käytettävistä materiaaleista on kemiallisesti aktiivisia.
Tämän vuoksi eksotermisten kemiallisten reaktioiden estäminen on tärkeä
osa fuusioreaktorien turvallisuutta. Fuusioreaktorien toimintaperiaatetta, ra-
kennetta ja materiaaleja on tarkasteltu liitteessä.

Fuusioreaktorien turvallisuuskriteerien tärkein päämäärä on turvata lai-
toksen työntekijöiden ja ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus. Fuusiolaitos-
ten ulkopuolisten henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi täytyy pyrkiä ra-
dioaktiivisten ja myrkyllisten aineiden leviämisen estämiseen. Tämän vuoksi
tulee huolehtia, että jokaisessa tilanteessa pystytään

• poistamaan jälkilämpö,

• pienentämään plasman energiaa hallitusti,

• hallitsemaan jäähdytteen energiaa,

• hallitsemaan kemiallisen energian lähteitä,

• hallitsemaan magneettista energiaa ja

• rajaamaan radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön.

Työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi tulee huolehtia siitä, että työnte-
kijöiden altistuminen muun muassa ionisoivalle säteilylle, vaarallisille aineille,
voimakkaille magneettikentille, korkeille jännitteille ja kryogeenisille nesteil-
le on hallittavissa. Lisäksi suunnittelun perustana olevan onnettomuuden
tapahtuessa laitoksen työntekijöiden sekä ulkopuolisten henkilöiden turval-
lisuus täytyy pystyä takaamaan. [64]

Fuusioreaktorien kemiallisen turvallisuuden yleinen tavoite on estää epä-
toivotut kemialliset reaktiot. Toisaalta, jos tällaisia reaktioita pääsee tapah-
tumaan, on pyrittävä lieventämään niiden aiheuttamia seurauksia. Tavoit-
teena on siis epätoivottujen kemiallisten reaktioiden tapahtumataajuuksien
ja seurausten, toisin sanoen niistä aiheutuvien riskien, minimointi. [4]
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Kemiallisissa reaktioissa vapautuva energia kasvattaa sekä lämpötilaa että
painetta, mikä voi vahingoittaa laitoksen järjestelmiä ja rakenteita [4]. Va-
pautuva energia riippuu käytetyistä materiaaleista ja materiaalien määristä,
joten käytettyjen materiaalien kemialliseen reaktiivisuuteen ja kemiallisesti
aktiivisten aineiden määrän minimointiin on syytä kiinnittää huomiota [64].
Epänormaaleissa tilanteissa tai onnettomuustilanteissa suuri määrä kemial-
lista energiaa voi vapautua, kun laitoksen materiaalit pääsevät reagoimaan
ilman tai veden kanssa. Esimerkiksi höyryn ja muiden materiaalin väliset
kemialliset reaktiot voivat vapauttaa vetyä niin paljon, että vety voi räjähtää
[64].

Kemiallisen energian lähteiden tulisi olla kontrolloitavissa sekä normaa-
leissa että epänormaaleissa tilanteissa [64]. Kun kemiallisista reaktioista va-
pautuva energia ja niiden aiheuttama paineennousu hallitaan, voidaan es-
tää radioaktiivisten aineiden leviäminen ympäristöön [64]. Lisäksi laitokselle
aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi onnettomuus tulisi saada rajattua
mahdollisimman paikalliseksi, jolloin saadaan taattua laitoksen henkilökun-
nan ja ulkopuolisten ihmisten turvallisuus ja estettyä suuret taloudelliset
vahingot [4]. Tärkeää on myös huolehtia riittävästä jälkilämmönpoistosta,
sillä vaikka onnettomuustilanteessa lämpötila lyhyellä aikavälillä ei olisikaan
riittävä jollekin kemialliselle reaktiolle, voi jälkilämpö nostaa lämpötilan myö-
hemmin riittävän korkeaksi [64].

Kemiallisten reaktioiden seurausten vakavuus riippuu laitoksen kyvystä
estää reaktiot sekä kyvystä lieventää niiden seurauksia [64]. Jos kemiallisten
reaktioiden aiheuttama riski on suuri, on epätoivottujen kemiallisten reak-
tioiden tapahtuminen estettävä [64]. Tämä voidaan toteuttaa passiivisilla
turvallisuusjärjestelmillä, esimerkiksi suojaseinämillä tai inertillä kaasulla,
joiden tehtävänä on pitää kemiallisesti aktiiviset aineet erossa toisistaan
[4]. Jos kemiallisen reaktion aiheuttama riski on pieni, on osoitettava, että
epätoivotusta kemiallisesta reaktiosta ei aiheudu merkittäviä terveyshaittoja
laitoksen henkilökunnalle eikä ulkopuolisille henkilöille [64].

Epätoivottujen kemiallisten reaktioiden seurauksia voidaan lieventää suun-
nittelemalla laitos sellaiseksi, että epätoivotuista kemiallisista reaktioista va-
pautuva ylimääräinen energia ja paine voidaan vapauttaa hallitusti johonkin
suljettuun tilaan [64]. Tähän soveltuvia passiivisia järjestelmiä ovat paineen-
alennusaltaat tai suodattimilla varustetut paineenalennusventtiit [4]. Toisaal-
ta seurausten lieventämiseksi voidaan käyttää myös aktiivisia turvallisuusjär-
jestelmiä, joita ovat erilaiset sammutusjärjestelmät ja hätäjäähdytysjärjestel-
mät [4].
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3.2.4 Tulipalot ja räjähdykset IAEA:n teknologianeutraaleissa tur-
vallisuuskriteereissä

Myös IAEA:n hahmotelmassa teknologianeutraaleiksi turvallisuuskriteereksi
[49] käsitellään tulipaloja ja räjähdyksiä. Nämä on tiivistetty seuraavaan
neljään kriteeriin:

I.3.8 Turvallisuudelle tärkeät rakenteet, järjestelmät ja kompo-
nentit täytyy suunnitella ja sijoittaa niin, että sisäisten ja ulkois-
ten tapahtumien aiheuttamien tulipalojen ja räjähdysten tapah-
tumistodennäköisyys ja seuraukset minimoidaan, kuitenkin huo-
mioiden myös muut turvallisuusvaatimukset. Reaktorin sammu-
tus, jälkilämmönpoisto, radioaktiivisten aineiden pidättäminen
sekä laitoksen tilan tarkkailu täytyy pystyä takaamaan. Nämä
vaatimukset tulee saavuttaa soveltamalla rinnakkais-, erilaisuus-,
erottelu- ja turvallisen tilan periaatetta siten, että seuraavat pää-
määrät saavutetaan:

• estetään tulipalojen syttyminen,

• rajoitetaan syttyvien tulipalojen aiheuttamia vahinkoja ha-
vaitsemalla ja sammuttamalla ne nopeasti ja

• minimoidaan tulipalojen vaikutukset tärkeille laitostoimin-
noille estämällä niiden tulipalojen leviäminen, joita ei pys-
tytä sammuttamaan.

I.3.9 [� �] Tulipalojen laitokselle aiheuttamien uhkien analysointi
tulee tehdä sekä tulipalo-PSA:ta että vakiintuneita deterministi-
siä menetelmiä käyttäen. Näitä tulee käyttää myös paloesteiden
tarvittavan luokituksen sekä palohälyttimien ja sammutusjärjes-
telmien tarvittavan suorituskyvyn arviointiin.

I.3.10 Sammutusjärjestelmien tulee tarvittaessa käynnistyä auto-
maattisesti. Järjestelmät tulee suunnitella ja sijoittaa niin, ettei
niiden repeäminen, virheellinen tai tahaton toimita merkittäväs-
ti heikennä turvallisuudelle tärkeiden rakenteiden, systeemien ja
komponenttien toimintaa eikä samanaikaisesti vaikuta rinnakkai-
siin turvallisuusryhmiin tehden sammutustoimenpiteistä tehotto-
mia. Tulipalo-PSA:n tulee vahvistaa, että tällaiset haasteet ha-
vaitaan, arvioidaan ja käsitellään.

I.3.11 Palamattomia tai tulenkestäviä ja kuumuutta kestäviä ma-
teriaaleja tulee käyttää aina kun se on käytännöllistä koko laito-
salueella, erityisesti sellaisissa paikoissa kuin suojarakennuksessa
ja valvomossa.
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Vetyräjähdysten estäminen mainitaan IAEA:n teknologianeutraalien tur-
vallisuuskriteerien [49] suojarakennuksen suunnittelua käsittelevissä kritee-
reissä:

I.4.42 Suojarakennusjärjestemän tulee taata, että radioaktiivis-
ten aineiden päästöt ympäristöön suunnittelun perustana olevis-
sa onnettomuuksissa jäävät annettujen raja-arvojen alapuolelle.
Tämä järjestelmä voi sisältää [� �] reaktorin jäähdytyskaasujen,
�ssiotuotteiden, vedyn, hapen ja muiden suojarakennukseen pää-
sevien aineiden hallinnan, poiston ja/tai suodatetun vapauttami-
sen. [� �]

I.4.64 Järjestelmiltä, jotka kontrolloivat �ssiotuotteita ja muita
suojarakennukseen kerääntyviä vaarallisia aineita, voidaan vaatia
seuraavaa: [� �] Vedyn, hapen ja muiden aineiden konsentraatioi-
den kontrollointi suojarakennuksessa suunnittelun perustana ole-
vissa onnettomuuksissa suojarakennuksen eheyden vaarantavien
de�agraation ja detonaation estämiseksi sekä onnettomuuksien
seurausten rajoittamiseksi.

I.4.66 Suunnittelussa huomioidaan myös �ssiotuotteiden, vedyn
ja muiden aineiden kontollointi, joita voi syntyä tai vapautua
vakavassa onnettomuudessa.

Näistä kriteereistä lähtien pitäisi siis pystyä laatimaan jokaiselle reakto-
rikonseptille eksotermisiä kemiallisia reaktoita koskevat turvallisuuskriteerit,
jotka ottavat huomioon kunkin reaktorityypin ominaispiirteet ja joilla pyri-
tään tulipalojen ja räjähdysten estämiseen sekä niiden seurausten lieventä-
miseen.
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4 Eksotermiset kemialliset reaktiot ydinvoima-

laitosonnettomuuksissa

Seuraavaksi käsitellään esimerkkejä sellaisista ydinvoimalaitosten onnetto-
muuksista, joissa eksotermisella kemiallisella reaktiolla on ollut merkittävä
rooli. Tutkimalla jo tapahtuneita onnettomuuksia saadaan lisätietoa onnetto-
muuksissa tapahtuneista eksotermisista kemiallisista reaktioista ja pystytään
suunnittelemaan uudet reaktorikonseptit niin, että vastaavanlaiset onnet-
tomuudet pystytään estämään tai ainakin niiden seurauksia lieventämään.
Tietysti tärkeä tavoite onnettomuustutkinnassa on myös jo käytössä olevien
laitosten parantaminen. On kuitenkin huomattava, että onnettomuuksien
tarkasta kulusta on vaikea saada varmuutta puutteellisen ja osin ristiriita-
senkin informaation vuoksi.

Kevytvesireaktorin vakavan onnettomuuden yleisen tarkastelun lisäksi kä-
siteltävinä ovat Windscalen reaktorin uraanipalo, T²ernobylin gra�ittipalo,
Monjun natriumpalo sekä Fukushiman vetyräjähdykset. Vaikka onnettomuu-
den alkusyynä ei yhdessäkään tapauksessa ollut eksoterminen kemiallinen
reaktio, sellainen kuitenkin pahensi onnettomuutta kaikissa tapauksissa.

Kemiallisen turvallisuuden kannalta mielenkiintoinen onnettomuus on li-
säksi raskasvesimoderoidun hiilidioksidijäähdytteisen reaktorin A-1 onnet-
tomuus T²ekkoslovakiassa vuonna 1977. Reaktori oli ainoa laatuaan maa-
ilmassa. Reaktorin yhdessä polttoainenipussa tapahtui virtauksenmenetys,
jolloin nippu ylikuumeni. Ylikuumeneminen puhkaisi kotelon, joka suoje-
li nippua raskaalta vedeltä. Polttoaineen magnesium�beryllium-suojakuori
syttyi palamaan joutuessaan kosketuksiin raskaan veden kanssa. Vesi pää-
si leviämään reaktorissa, minkä seurauksena myös muita polttoainenippuja
vaurioitui. Reaktori vaurioitui korjauskelvottomaksi, primääripiiri kontami-
noitui, aktiivisuutta kulkeutui myös sekundääripiiriin ja osa radioaktiivisista
jalokaasuista vapautui ympäristöön. Laitoksen henkilökunta ei kuitenkaan
saanut merkittäviä säteilyannoksia. [65]

Toinen mielenkiintoinen onnettomuus on myös Windscalen jälleenkäsit-
telylaitoksella vuonna 1973 tapahtunut eksoterminen kemiallinen reaktio lai-
toksen prosessisäiliössä, minkä vuoksi radioaktiivisia aineita pääsi vapautu-
maan laitoksen tiloihin. [65]

Etelä-Uralilla sijaitsevalla Majakin jälleenkäsittelylaidoksella tapahtui on-
nettomuus vuonna 1957, jota kutsutaan Ky²tymin onnettomuudeksi. Korkea-
aktiivisen jätteen säiliön jäähdytyslaitteisto oli rikkoutunut, jolloin nestemäi-
sen jätteen lämpötila alkoi nousta. Säiliöstä haihtui vettä ja säiliön nitraatti-
ja asetaattipitoisuudet kasvoivat. Tapahtui räjähdys, jonka seurauksena ra-
dioaktiivisia aineita vapautui merkittäviä määriä sekä laitosalueelle että ae-
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rosoleina kauas ympäristöön. [66, 67]

4.1 Kevytvesireaktorin vakava onnettomuus

Vakavien onnettomuuksien hallinnalla (SAM: Severe Accident Management)
tarkoitetaan kevytvesireaktorien sydämensulamisonnettomuuden seurausten
lieventämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Jotta sulamisen seurauksia voitaisiin
lieventää, täytyy ymmärtää sulamiseen liittyviä kemiallisia ja fysikaalisia
ilmiöitä. Kevytvesireaktorien tapauksessa eksotermisia kemiallisia reaktioita
voi tapahtua vain lämpötilan noustua reaktorisydämessä hyvin korkeaksi.

Kevytvesireaktorin sydämensulamisonnettomuus voi tapahtua esimerkik-
si niin, että jokin turvallisuudelle tärkeä systeemi, vaikkapa hätäjäähdytysjär-
jestelmä, ei ole toiminnassa primääripiirin alkaessa vuotaa. Tällöin vedenpin-
ta paineastiassa laskee ja sydän alkaa paljastua. Fissiotuotteiden hajoaminen
kuitenkin tuottaa jälkilämpöä polttoaineessa, vaikka pikasulku olisikin suo-
ritettu onnistuneesti. Vedenpinnan yläpuolella olevan polttoaineen lämpötila
alkaa nousta, sillä vesihöyry ei pysty jäähdyttämään polttoainetta riittäväs-
ti. Lopulta vedenpinnan edelleen laskiessa lämpötila nousee niin korkeaksi,
että erilaisia kemiallisia reaktioita ja materiaalien sulamista alkaa tapah-
tua. Kuvassa 3 on esitetty kevytvesireaktorin sydämensulamisonnettomuu-
den tärkeimpien kemiallisten reaktioiden reaktiolämpötilat ja materiaalien
sulamislämpötilat. [34]

Zircaloy alkaa hapettua vesihöyryssä, kun lämpötila nousee riittävän kor-
keaksi. Tällöin muodostuu zirkoniumoksidia ZrO2 ja vetykaasua, lisäksi suo-
jakuoret alkavat haurastua. Kun suojakuoren lämpötila ylittää 1200 ◦C, zir-
konium hapettuu hyvin nopeasti, ja siitä vapautuva energia nostaa lämpö-
tiloja reaktorisydämessä entisestään. Paikallisesti lämpötila voi ylittää 2000
◦C. Zircaloy voi hapettua myös sisältäpäin uraanioksidin vaikutuksesta. Si-
säpuolisella hapettumisella on yhtä suuri merkitys kuin ulkopuolisella yli
1100 ◦C lämpötilassa, sillä tällöin reaktionopeudet ovat yhtä suuret. Täysin
hapettunut suojakuori on erittäin hauras. [34]

Polttoainesauvojen käyttäytyminen vakavassa onnettomuudessa riippuu
sauvojen zirkoniumoksidikerroksen paksuudesta, joka puolestaa riippuu läm-
pötilannousun nopeudesta. Zircaloyn sulamislämpötila, 1800 ◦C, on pienempi
kuin zirkoniumoksidin, 2700 ◦C. Jos lämpötila nousee hitaasti, suojakuori
ehtii kokonaan hapettua ennen kuin saavutetaan zircaloyn sulamislämpötila.
Tällöin suojakuoren sulaminen tapahtuu vasta kun saavutetaan zirkoniu-
moksidin sulamislämpötila. Jos lämpötilannousu on hyvin nopea, ehtii muo-
dostua vain ohut zirkoniumoksidikerros, ja suojakuori sulaa kun zircaloyn
sulamislämpötila saavutetaan. [34]

Korkein sulamislämpötila on uraanioksidilla UO2, 2850 ◦C, ja tätä kor-

43



Kuva 3: Vakavassa onnettomuudessa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden ja
sulamisten lämpötiloja. [34, s.196]

keammilla lämpötiloilla kaikki sydämessä oleva materiaali alkaa sulaa. Suo-
jakuorten haurastuessa ja polttoaineen sulaessa sydän voi joko alkaa valua
painesäiliön pohjalle tai muodostaa sulan materian altaan jonnekin ylemmäs.
Esimerkiksi polttoainesauvojen välitukien päälle voi kerääntyä kiinteää mate-
riaalia, jonka päälle sulan materiaalin allas voi muodostua. Sulan valuminen
aiheuttaa tukoksia veden ja höyryn virtauskanaviin, ja lopulta voi syntyä
alueita, joita ei pystytä lainkaan jäähdyttämään. [34]

Jos merkittävä osa sydämestä pääsee sulamaan, ei paineastian pysyminen
ehyenä ole enää varmaa [34]. Paineastian kestämiseen vaikuttavat sulan ma-
teriaalin määrä, sen lämpötila, koostumus ja sijainti, sekä paineastian sisällä
vallitseva paine [34]. Jos paineastia puhkeaa ja sydänsulaa pääsee paineas-
tian ulkopuolelle, alkaa sudänsula reagoida kemiallisesti betonin kanssa [68].
Reaktioissa syntyy vetyä, ja betonin laadusta riippuen myös hiilidioksidia
voi muodostua [68]. Sydänsulan ja betonin reaktiot ovat endotermisiä, mikä
jäähdyttää sydänsulaa [68].

Jos uutta jäähdytysvettä saadaan syötettyä sydämeen ja jäähdytys saa-
daan palautettua riittävän nopeasti, ei sulaminen ehdi edetä koko reakto-
risydämeen, vaan lämpötilat sydämessä alkavat laskea ja mahdolliset su-
lat materiaalit alkavat jähmettyä. Veden syöttäminen ylikuumentuneeseen
sydämeen onkin välttämätöntä onnettomuuden seurausten lieventämiseksi.
Vedensyöttö johtaa kuitenkin zircaloyn voimakkaaseen hapettumiseen, mikä
puolestaan johtaa vedyntuoton, lämpötilojen ja vapautuvien �ssiokaasujen
hetkelliseen kasvuun. Myös höyryräjähdys on mahdollinen veden kohdatessa
kuumaa, sulanutta materiaalia. [34]

Vedyn palaminen ja räjähtäminen ovat myös tärkeitä eksotermisia kemial-
lisia reaktioita vakavissa onnettomuuksissa. Vetyä muodostuu muun muassa
zirkoniumin ja veden sekä sydänsulan ja betonin kemiallisissa reaktioissa. Zir-
koniumin hapettumisessa muodostuvan vedyn määrä riippuu höyryn määräs-
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tä sekä suojakuoren lämpötilasta. Betonin ja sydänsulan reaktioissa syntyvän
vedyn määrä puolestaan riippuu ennen kaikkea lämpötilasta ja ajasta. [68]

Primääripiirissä syntynyt vety joko liukenee jäähdytteeseen tai kerään-
tyy primääripiirin yläosiin, missä se voi vaikeuttaa jäähdytteen kiertoa pri-
määripiirissä. Kun primääripiirin paine nousee liian suureksi, vety-höyryseos
voi päästä purkautumaan hallitsemattomasti suojarakennukseen. Vapautuva
vety voi palaa tai räjähtää välittömästi päästessään suojarakennukseen, se-
koittua suojarakennuksessa oleviin kaasuihin tai kerääntyä suojarakennuksen
yläosiin. [68]

Jos kaasuseoksessa on vain ilmaa ja vetyä, vety voi syttyä palamaan kun
sitä on seoksessa 5-80 %. Vetyräjähdys voi tapahtua, kun vetyä on seoksessa
20-55 %. Jos kaasuseoksessa on mukana myös vesihöyryä, vedyn palamiseen
ja räjähdykseen vaadittavan vetymäärän alaraja pysyy suunnilleen samana,
mutta yläraja pienenee höyrymäärän kasvaessa. Esimerkiksi jos kaasuseok-
sessa on höyryä 25 %, vetyä täytyy olla seoksessa 5-50 % jotta se voisi syttyä
palamaan ja 20-30 % jotta se voisi räjähtää. Jos höyryä on yli 30 % seos ei
voi räjähtää, ja jos höyryä on yli 55 % se ei voi syttyä palamaan. Nämä rajat
pätevät noin 25 ◦C lämpötiloissa. Toisaalta rajat riippuvat lämpötilan lisäksi
myös palotilan geometriasta. [68]

Vedyn palaminen tarvitsee oikeanlaisen kaasuseoksen lisäksi kuitenkin
aina syttymislähteen, esimerkiksi kipinän [68]. Onnettomuustilanteessa syn-
tyvää vetyä voidaan poistaa katalyyttisilla rekombinaattoreilla tai polttaa
vety hallitusti hehkutulppien avulla ennen kuin vetyä kertyy räjähtävä määrä
[65].

Räjähdys voidaan jakaa de�agraatioon ja detonaatioon. De�agraatiossa
liekkirintama etenee äänen nopeutta hitaammin suhteessa palamattomaan
kaasuun. Palavasta kaasusta lämpö siirtyy palamattomaan kaasuun johtu-
malla, ja lämpötilan noustua palamattomassa kaasussa riittävän korkeaksi,
sekin syttyy palamaan. Detonaatiossa shokkirintama liikkuu yliäänennopeu-
della palamattomaan kaasuun nähden, joka lämpenee palamislämpötilaan
paineaallon vaikutuksesta. Detonaation paineaalto voi aiheuttaa suurta va-
hinkoa suojarakennukselle ja sen sisäosille. [68]

Sydänsulamisonnettomuuteen liittyy lukuisia muitakin kemiallisia ilmiöi-
tä. Esimerkiksi säätösauvoissa käytettävä boorikarbidin B4C hapettuminen
vapauttaa enemmän lämpöä ja tuottaa grammaa kohti enemmän vetyä kuin
zircaloyn hapettuminen [34]. Myös ruostumaton teräs hapettuu eksotermi-
sesti höyryssä [34]. Jodi on eräs tärkeimmistä alkuaineista kun tarkastellaan
ihmisten ydinonnettomuuden seurauksena saamia säteilyannoksia. Jodi voi
muodostaa useita erilaisia kemiallisia yhdisteitä, mikä vaikuttaa suuresti sen
kykyyn vapautua ympäristöön sydämensulamisonnettomuuden jälkeen [68].
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4.2 Metallisen uraanin palaminen Windscalessa

Windscalen (nykyisin Sella�eld) kaksi plutoniumintuotantoon rakennettua
laitosyksikköä Pile No. 1 ja 2 valmistuivat vuosina 1950 ja 1951. Reakto-
rit olivat gra�ittimoderoituja ja polttoaineena käytettiin metallista uraania.
Reaktorin jäähdytysilma otettiin ulkoilmasta ja päästettiin piipun huipulla
olevan suodattimen läpi takaisin ulkoilmaan. Kuvassa 4 on esitetty laitosyk-
siköiden rakenne karkeasti. [69]

Vaakasuoran sylinterin muotoinen reaktorisydän koostui gra�ittisärmiöis-
tä, joita lävistivät vaakasuorat polttoainekanavat. Tämä mahdollisti jatkuvan
polttoainelatauksen. Uutta polttoainetta syötettiin reaktoriin yhdeltä puo-
lelta ja käytetty polttoaine kerättiin käsittelyyn toiselta. Uraani oli lyhyissä,
rivotuissa, ilmatiiviissä alumiiniputkissa. Reaktorit oli alunperin suunnitel-
tu ladattavaksi metallisella luonnonuraanilla, mutta pari vuotta laitosten
käynnistysten jälkeen siirryttiin käyttämään hieman rikastettua metallista
uraania. Tällä kompensoitiin isotooppituotannosta johtuvaa neutronivuon
pienenemistä, mutta siitä seurasi reaktorin lämpötehon kasvaminen yli suun-
nittelurajojen. [69]

Windscalen reaktorien suunnittelun aikaan ei täysin ymmärretty säteilyn
vaikutusta gra�ittiin. Yksikön 2 gra�itissa tapahtuikin spontaani Wigner-
energian vapautuminen 1952. Tästä opittiin, että Wigner-energia täytyy va-
pauttaa gra�itista säännöllisesti ja hallitusti. Wignerin energiaa ei kuiten-
kaan onnistuttu vapauttamaan joka kerta. Lisäksi toimenpide suoritettiin
vähitellen yhä harvemmin. [69]

Yksikössä 1 oli päätetty vapauttaa gra�itin Wigner-energiaa 8.10.1957.
Reaktori saatettiin kriittiseksi ilman jäähdytystä, jolloin gra�itin lämpötila
saatiin nousemaan. Kun riittävä lämpötila oli saavutettu, reaktori sammutet-
tiin säätösauvoilla. Ensimmäisen lämmitysyrityksen ei kuitenkaan katsottu
olleen riittävä, ja seuraavana päivänä ryhdyttiin toiseen yritykseen. Polttoai-
neen lämpötila kuitenkin nousi liikaa, ja alumiiniset suojakuoret puhkesivat.
Metallinen uraani alkoi hapettua kasvattaen lämpötiloja reaktorissa edelleen.
[69]

Lämpötilat reaktorissa jatkoivat nousuaan vielä seuraavanakin päivänä.
Reaktorin ilmajäähdytys palautettiin, ja välillä jäähdytystä tehostettiin tuu-
lettimilla, mikä laskikin hetkellisesti reaktorin lämpötiloja. Mutta jäähdy-
tyksen pitkäaikainen tehostaminen nostikin lämpötiloja, kun uraani pääsi
reagoimaan tuoreen ilman kanssa. [69]

Piipun suodattimessa havaittiin radioaktiivisia hiukkasia, mutta vasta
kun läheisellä sääasemallakin havaittiin korkeita säteilylukemia, ymmärret-
tiin että polttoainetta oli päässyt vaurioitumaan. Aluksi ajateltiin, että kyse
on vain parin polttoaine-elementin vauriosta. Reaktorin tarkastuksessa kui-
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Kuva 4: Windscalen ydinvoimalaitoksen kaaviokuva. 1) Piipun huipulla
sijaitseva suodatin, 2) biologinen suoja, 3) reaktorisydän, 4) ilmanottoaukot
ja 5) polttoaineen kuljetusaukko. [70]

tenkin havaittiin, että noin 150 kanavassa polttoaine oli punahehkuista, hie-
man myöhemmin nähtiin liekkejäkin. Hehkuvien polttoainekanavien vierestä
polttoaine poistettiin palon leviämisen estämiseksi. [69]

Paloa yritettiin sammuttaa hiilidioksidilla, mutta se ei auttanut, ja palo
vain jatkoi yltymistään. Gra�itin lämpötilat nousivat edelleen ja pelättiin,
että koko reaktori syttyy palamaan. Koska muut sammutustoimenpiteet eivät
tuottaneet tulosta, täytyi yrittää palon sammuttamista vedellä, vaikka se
saattaisi aiheuttaa reaktorin ylikriittisyyden tai vetyräjähdyksen, sillä me-
tallinen uraani reagoi veden kanssa vapauttaen vetyä. Tulipalon sammutta-
minen vedellä onnistui, kun myös reaktoriin ilmaa puhaltavat tuulettimet
kytkettiin pois päältä. [69]

Onnettomuuden perimmäisenä syynä voidaan pitää täsmällisen ohjeis-
tuksen puutetta, mikä johtui reaktorin kiireisestä rakennusaikataulusta ja sen
prototyyppiluonteesta [69]. Lisäksi reaktorin lämpötilanmittaus oli puutteel-
lista, kun jokaisen polttoainekanavan lämpötilaa ei mitattu [65]. Lämpötila-
anturit oli myös asennettu niin, että ne eivät näyttäneet reaktorisydämen
maksimilämpötiloja Wignerin energiaa vapautettaessa [69]. Tämän vuoksi
gra�itin lämmitys suoritettiin liian aikaisin ensimmäisen yrityksen jälkeen,
sillä osa gra�itista oli vielä kuumenemassa kun toista lämmitystä aloitettiin
[69]. Lisäksi polttoaineen lämpötilaa nostettiin toisella lämmityskerralla liian
nopeasti [69].

Reaktorin jäähdytysilma pääsi suoraan ulos savupiipusta, jonka suodat-
timet oli suunniteltu suodattamaan radioaktiivisia aineita vain yksittäisistä
rikkoutuneista polttoaine-elementeistä [71]. Suodattimet eivät juurikaan on-
nistuneet pidättämään onnettomuudesta aiheutunutta radioaktiivista pääs-
töä [67]. Reaktorissa ei myöskään ollut suojarakennusta, joka olisi voinut
pidättää polttoaine-elementeistä vapautuneita �ssiotuotteita [65]. Onnetto-
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muuden jälkeen lähialueille annettiin maidon käyttörajoitus, mikä vähensi
laitosten lähellä asuvien ihmisten jodista aiheutuvaa säteilyannosta huomat-
tavasti [65]. Metallisen uraanin käyttäminen polttoaineena ilmajäähdytyksen
kanssa ei ollut turvallista, sillä suojakuoren puhkeaminen aiheuttaa välittö-
mästi uraanin hapettumisen ja reaktorin lämpötilojen nousemisen.

4.3 T²ernobylin gra�ittipalo

T²ernobylin ydinonnettomuuden aiheuttanut V. I. Leninin ydinvoimalaitok-
sen yksikkö 4 oli gra�ittihidasteinen kanavatyyppinen kiehutusvesireaktori
(RBMK: Ðåàêòîð Áîëüøîé Ìîùíîñòè Êàíàëüíûé) [69]. Reaktoriyksikkö
oli valmistunut 1983 [72]. Reaktorin lämpöteho oli 3200 MWth ja sähkö tuo-
tettiin kahdella 500 MWe turpiinilla [72]. Kuvassa 5 on kaaviokuva yksiköstä
ennen onnettomuutta ja sen jälkeen.

Reaktorisydän oli sylinterimäinen, ja polttoaineniput sijaitsivat kukin
omassa paineputkessaan gra�ittisärmiöiden keskellä [69]. Polttoaineena oli
hieman rikastettua uraanidioksidia [72]. Polttoaineen suojakuoret oli valmis-
tettu zirkonium�niobium-seoksesta [69]. Lämmönsiirron tehostamiseksi gra-
�ittisärmiöiden ja paineputkien välissä oli gra�ittirenkaita [73]. Lämmönsiir-
ron edistämiseksi ja gra�itin hapettumisen estämiseksi gra�ittisärmiöiden
välissä kiersi typpi�helium-seos [72].

Laitosyksiköllä 4 oli tarkoitus aloittaa huoltoseisokki 25.4.1986. Samassa
yhteydessä aiottiin tutkia, saataisiinko hitaasti pysähtyvältä turbogeneraat-
torilta tarpeeksi sähköä pääkiertopumppujen pyörittämiseen. Valtakunnal-
lisen sähköntarpeen vuoksi testiä kuitenkin lykättiin, ja reaktoria pidettiin
pitkään 50 % teholla, jolloin reaktiivisuusmyrkkyä ksenonia kerääntyi reak-
toriin. Kun testiä lopulta oltiin valmistelemassa laskemalla reaktorin teho 30
%:iin, pienenikin teho yllättäen olemattomaksi. Ksenonin vuoksi operaatto-
rit joutuivat vetämään useita säätösauvoja ulos reaktorista, jotta reaktorin
tehoa saataisiin nostettua. Reaktori joutui hyvin epästabiiliin tilaan, jossa
pienikin muutos jäähdytteen lämpötilassa tai aukko-osuudessa aiheuttaisi
suuria muutoksia reaktiivisuudessa. [69]

Testi aloitettiin sulkemalla toisen turpiinin höyrylinjat, jolloin turpiinista
sähkönsä saavien primääripiirin pumppujen kierrosnopeus alkoi pienentyä ja
veden lämpötila nousta [69]. Kun samalla säätösauvoja alettiin työntää reak-
toriin, teho nousi nopeasti yli satakertaiseksi reaktorin normaaliin maksimi-
tehoon nähden [69]. Pitkään on keskusteltu siitä, aiheutuiko reaktiivisuuden
kasvu virheellisesti suunniteltujen säätösauvojen työntämisestä reaktoriin vai
pumppujen pysähtymisen aiheuttamasta voimakkaasta kiehumisesta reakto-
rissa [74]. Ilmeisesti tärkein tekijä reaktiivisuuden kasvamisessa oli kuitenkin
säätösauvoilla, mutta pumppujen pysähtyminen edesauttoi veden kiehumista
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Kuva 5: T²ernobylin ydinvoimalaitoksen kaaviokuva ennen ja jälkeen onnet-
tomuuden. 1) Latauskone, 2) latauskoneen operaattorihuone, 3) reaktorihalli,
4) reaktorirakennus, 5) polttoaineteline, 6) latauskoneen alaosan pidike, 7)
sivusuojatankki, 8) reaktorisäiliö, 9) reaktorin kansi, 10) reaktorin pohjale-
vy, 11) reaktorin tukilevy, 12) käytetyn polttoaineen allas, 13) reaktorisydän,
14) höyrynjakotukki, 15) höyryventtiili, 16) kiehutuskammio, 17) sydänma-
teriaalia, 18) betonilevyjä, 19) sulaa coriumia. [75, s.969]

siinä vaiheessa kun säätösauvat oli jo työnnetty reaktoriin [74].
Äkillisen tehonnousun vuoksi polttoaine mureni, ja siitä noin 30 % putosi

reaktorin alapuoliseen tilaan. Tämä pysäytti ketjureaktion. Kuumien polt-
toainepartikkelien kohdatessa veden muodostui nopeasti paljon höyryä, mi-
kä hajotti reaktorisäiliön ja paineputket, ja nosti reaktorin kannen ilmaan.
Toinenkin räjähdys kuultiin, ja sen syyksi on arveltu vetyräjähdystä. Polt-
toainetta, gra�ittia ja sydämen rakennemateriaaleja levisi räjähdysten mu-
kana viereisten rakennusten katoille sytyttäen useita tulipaloja, jotka saatiin
kuitenkin sammutettua nopeasti. [69]

Gra�ittirenkaat kuumenivat ja paineputkien hajottua ne pääsivät kos-
ketuksiin hapen kanssa, jolloin gra�ittirenkaat alkoivat palaa [73]. Lopul-
ta lämpötilan noustua gra�ittisärmiöissäkin yli 1200 ◦C alkoivat nekin palaa
[73]. Gra�ittipalon sammuttaminen oli kuitenkin haastavaa, sillä siitä ei ol-
lut juurikaan kokemuksia [69]. Pelättiin, että palon sammuttaminen vedellä
voisi johtaa jälleenkriittisyyteen ja radionuklidien leviämiseen syntyvän höy-
ryn vuoksi [72]. Lopulta päätettiin pudottaa helikopterista erilaisia aineita
reaktorisydämen päälle tulipalon tukahduttamiseksi, aliktiittisyyden takaa-
miseksi sekä radioaktiivisten päästöjen vähentämiseksi [69]. Kymmenentenä
päivänä onnettomuuden jälkeen gra�ittipalo saatiin sammutettua, ja radio-
aktiivisten päästöjen määrä väheni huomattavasti [69].

On myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan gra�itti ei olisi palanut T²er-
nobylissä. Reaktorissa olleesta gra�itista kylläkin hapettui 10 %, mutta var-
sinaista gra�ittipaloa ei kuitenkaan olisi tapahtunut, sillä ydinreaktoreissa
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käytettävää synteettistä, puhdasta gra�ittia on lähes mahdotonta saada pa-
lamaan [76]. Silminnäkijöiden mukaan reaktorista ulos syöksynyt gra�itti oli
kylläkin punahehkuista, mutta kuuma gra�itti vain sytytti muita tulipalo-
ja, esimerkiksi katoilla olevaa bitumia, sillä liekkejä ei gra�itissa kuitenkaan
havaittu [76]. Silminnäkijät myös havaitsivat reaktorista nousevat runsaasti
savua, mutta gra�itin palamistuotteet ovat läpinäkyviä kaasuja, ja tuhkaakin
muodostuu hyvin vähän reaktorigra�itin vähäisistä epäpuhtauksista johtuen,
joten savun täytyi johtua muiden reaktorimateriaalien hapettumisreaktioista
[76].

Räjähdysten jälkeinen sydänsulan tarkka käyttäytyminen on vielä arvai-
lujen varassa, mutta ilmeisesti sula polttoainemateriaali asettui aluksi reak-
torikuilun pohjalle gra�itin alapuolelle, jolloin gra�itti pidätti osan sydänsu-
lasta haihtuvista yhdisteistä. Gra�ittipalon edetessä tämä suodatin kuiten-
kin hävisi, ja haihtuvat yhdisteet pääsivät vapautumaan esteettä. Luultavas-
ti kahdeksantena päivänä onnettomuuden jälkeen sydänsula läpäisi alemman
biologisen suojan. Tämä olisi hetkellisesti lisännyt radioaktiivisten aineiden
vapautumista. [72]

Onnettomuuden perimmäiset syyt johtuivat reaktorin vakavista suunnit-
teluvirheistä. Jäähdytteen aukko-osuudella oli positiivinen reaktiivisuusker-
roin, jonka vuoksi reaktori oli epästabiili eritysesti alhaisilla tehotasoilla.
Myöskin reaktorin suuresta koosta johtuen sydämen teho vaihteli reakto-
rin eri osissa. Säätösauvojen rakenteessa oli myös vakava suunnitteluvirhe.
Säätösauvojen alapuolella sijaitsevat gra�ittiseuraajat olivat lyhyempiä kuin
reaktorisydän, joten kun kokonaan reaktorisydämen yläpuolella ollut säätö-
sauva työnnettiin sydämeen, reaktiivisuus laski sydämen yläosassa säätösau-
van syrjäyttäessä veden, mutta kasvoi alaosassa gra�itin syrjäyttäessä veden.
Lisäksi säätösauvojen liikuttaminen vesitäytteisissä kanavissa oli hidasta. [69]

Onnettomuus johti useiden ihmishenkien menetyksiin sekä suuriin radio-
aktiivisten aineiden päästöihin. Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi
RBMK-reaktoreiden säätösauvojen rakennetta muutettiin, absorbaattorei-
den lukumäärää ja polttoaineen rikastusastetta kasvatettiin, jolloin reakto-
reista saatiin stabiilimpia matalilla tehotasoilla. Lisäksi turvallisuuskulttuu-
ria parannettiin sekä paikallisella että valtakunnan tasolla. [77]

Gra�ittipalo oli merkittävässä roolissa radioaktiivisten aineiden leviämi-
sessä kauas onnettomuuspaikalta. Radioaktiivisten aineiden päästö jatkui
noin kahdenkymmenen päivän ajan, mutta olivat paljon pienempiä sen jäl-
keen, kun gra�ittipalo onnistuttiin sammuttamaan. [72]
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Kuva 6: Kaaviokuva rikkoutuneesta sekundääripiirin lämpötila-anturista,
jonka kautta natrium pääsi vuotamaan apurakennukseen. [78, s.48]

4.4 Natriumpalo Monjussa

Monju on japanilainen nopean hyötöreaktorin prototyyppi, jonka rakenta-
minen aloitettiin lokakuussa 1985, ja joka tuotti ensimmäisen kerran säh-
köä elokuussa 1995. Reaktorin lämpöteho on 714 MWth. Polttoaineena käy-
tetään sekaoksidipolttoainetta ja suojakuorimateriaalina ruostumatonta te-
rästä. Primääri- ja sekundääripiirin jäähdytteenä on natrium, ja tertiääripii-
rissä tuotetaan sähkö vesihöyryn avulla. [78]

Reaktorin tehoa oltiin nostamassa testejä varten 8.12.1995, kun valvo-
moon saatiin ilmoitus korkeasta natriumin lämpötilasta lämmönsiirtimen
ulostulossa. Samaan aikaan saatiin ilmoitus tulipalosta ja pian natriumvuo-
dosta apurakennuksen putkihuoneessa. Siellä havaittiinkin savua, ja reakto-
rin tehoa alettiin laskea. Koska savu lisääntyi putkihuoneessa, operaattorit
sammuttivat reaktorin, ja sitä alettiin jäähdyttää apujäähdytysjärjestelmän
avulla. Natriumvuodon vähentämiseksi sekundääripiirin vuotavan kiertopii-
rin putket tyhjennettiin. [78]

Kun putkihuone myöhemmin tarkastettiin, havaittiin jähmettynyttä ma-
teriaalia lämpötila-anturin lähellä. Vuotokohdan alapuolelle oli kerrostunut
natriumoksidia, ja natrium-aerosolikerros peitti koko huoneeen. Tarkemmissa
tutkimuksissa havaittiin lämpötila-anturia ympäröineen suojakuoren katken-
neen kohdasta, jossa se ohenee nopeasti. Itse anturi oli taipunut natriumvir-
ran suuntaisesti. Jäljelle jäänyt suojakuori oli natriumyhdisteiden täyttämä,
ja sen kärki löydettiin lopulta tulistimesta. Tutkimusten perusteella päätel-
tiin, että natriumin virtaus oli aiheuttanut lämpötila-anturissa ja sen suoja-
kuoressa värähtelyjä, mikä oli lopulta katkaissut suojakuoren. Suojakuoren
läpi virtasi natriumia putkihuoneeseen, jossa se sytti palamaan. Katkennut
lämpötila-anturi on esitetty kuvassa 6. [78]

Jotta natriumvuodot vältettäisiin vastaisuudessa, tai ainakin niiden seu-
raukset olisivat lievempiä, on laitoksella tehty useita uudistuksia. Lämpötila-
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anturien suojakuoret muotoiltiin värähtelyjen vähentämiseksi uudestaan niin,
että ne kapenevat vähitellen kärkeä kohti. Natriumvuotojen havaitsemista pa-
rannettiin niin, että savunilmaisimen lisäksi palo voidaan havaita myös huo-
neen lämpötilannousun ja videokuvien avulla. Kiertopiirien putkien tyhjen-
tämistä nopeutettiin, mikä vähentää vuotavan natriumin määrää. Tuuletusta
muutettiin niin, että se sammuu heti, kun natriumvuoto havaitaan, mikä vä-
hentää aerosolien leviämistä. Tähän auttaa myös apurakennuksen osastoin-
ti. Alkaneen natriumpalon tukahduttamiseksi lisättiin typensyöttöjärjestel-
mä. Myös seinien ja kattojen eristystä parannettiin, jolloin betoni kuume-
nee vähemmän ja vapauttaa vähemmän vettä, mikä pienentää natrium�vesi-
reaktiossa muodostuvien vetyoksidien ja vedyn määrää. [78]

Koska natriumvuoto tapahtui sekundääripiirissä, ei onnettomuuden seu-
rauksena päässyt radioaktiivisia aineita vapautumaan laitokselle eikä ym-
päristöön. Lisäksi reaktori pysyi jäähdytettynä apujärjestelmien avulla koko
ajan, eikä sydämen sulaminen ollut uhkana [78]. Laitos pysyi kuitenkin suljet-
tuna useita vuosia tapahtuman jälkeen puhdistus-, korjaus- ja muutostöiden
vuoksi.

4.5 Zirkoniumin hapettuminen Fukushimassa

Fukushima Dai-ichin laitosalueella on kuusi kiehutusvesireaktoria. Yksikkö 1
on tyyppiä BWR-3, yksiköt 2�5 tyyppiä BWR-4 ja yksikkö 6 tyyppiä BWR-5.
Yksiköiden 1�5 suojarakennukset ovat Mark I -tyyppisiä ja yksikön 6 Mark II
-tyyppinen. Yksikön 1 sähköteho on 460 MWe, yksiköiden 2�5 teho 784 MWe

ja yksikön 6 teho 1100 MWe. Yksikkö 1 otettiin kaupalliseen käyttöön en-
simmäisenä, vuonna 1971, ja yksikkö 6 viimeisenä, vuonna 1979. Kaikissa
laitoksissa käytettiin polttoaineena hieman rikastettua uraanidioksidia, mut-
ta yksikössä 3 oli osittain MOX-polttoainetta. Myös jokaisen laitosyksikön
käytetyn polttoaineen varastoaltaassa oli polttoainetta. Kuvassa 7 on ha-
vainnollistettu BWR-1 -tyyppistä voimalaitosyksikköä. [79]

Onnettomuuspäivänä 11.3.2011 Japanin itärannikkoa vavisutti voimakas
maanjäristys. Fukushima Dai-ichissa reaktorit 1, 2 ja 3 olivat tuolloin käyn-
nissä, ja reaktorit 4, 5 ja 6 olivat seisokissa. Yksikön 4 sydämessä ei ollut polt-
toainetta, ja yksiköt 5 ja 6 olivat kylmäsammutustilassa. Maanjäristys lau-
kaisi pikasulun käynnissä olleissa reaktoreissa. Lisäksi maanjäristys vaurioitti
sähköverkkoja, eikä laitoksille saatu enää sähköä valtakunnanverkosta. Vara-
voimadieselgeneraattoreilla saatiin kuitenkin tuotettua laitoksille sähköä, ja
jälkilämpö saatiin poistettua reaktoreista. [79]

Noin tunti maanjäristyksen jälkeen Fukushima Dai-ichin laitosalueelle
vyöryi maanjäristyksen synnyttämä tsunami, joka tuhosi varavoimadiesel-
generaattoreita, sähkönjakelulaitteita ja merivesipumppuja [79]. Myös polt-

52



Kuva 7: Kaaviokuva Fukushima Dai-ichin yksikön 1 tyyppisisestä kiehutus-
vesireaktorista. Keskellä oleva punainen säiliö on paineastia, sen keltaisen
kannen vieressä oikealla on käytetyn polttoaineen allas. Alimpana toruksen
muotoinen lauhdutusallas. [80]

toaine- ja vesisäiliöitä tuhoutui [81]. Sekä tasa- että vaihtosähkö menetettiin,
minkä vuoksi mittaus- ja ohjauslaitteet eivät enää toimineet [79]. Suurimpa-
na huolenaiheena oli kuitenkin reaktorien jäähdytyksen menetys.

Reaktoreihin oli saatava syötettyä vettä, jotta polttoaine ei pääsisi pal-
jastumaan ja ylikuumenemaan. Reaktorien ja niiden suojarakennusten paine
oli kuitekin niin korkea, ettei veden syöttäminen paloautoilla tai kiinteillä
dieselkäyttöisillä pumpuilla ollut välittömästi mahdollista. Reaktorin ja suo-
jarakennuksen paineenalennus oli monimutkaista, sillä se vaati yhtä aikaa se-
kä tasasähköä että paineilmaa. Koska paineenalennusjärjestelmässä ei ollut
suodattimia, aiheuttaisi paineenalennus lisäksi radioaktiivisen päästön. Sekä
toimenpiteen monimutkaisuus että päästön uhka hidastivat toimenpiteitä.
[81]

Yksilöllä 1 oli passiivinen eristyslauhdutin (IC: Isolation Condenser), jo-
ka lauhduttaa paineastiassa olevaa höyryä lauhduttimen veden avulla läm-
mönsiirtimessä ja palauttaa veden luonnonkierrolla paineastiaan [79]. Oh-
jeistuksen mukaan eristyslauhdutinta käytettäessä täytyi seurata vedenpin-
nankorkeutta reaktorissa, mutta valvomon sähkönmenetyksen vuoksi tätä ei
voitu tehdä, joten eristyslauhdutinta ei kytketty päälle [81]. Reaktorin veden-
pinnankorkeus pääsi laskemaan niin alas, ettei polttoainetta pystytty enää
jäähdyttämään riittävästi [79]. Reaktorisydän vaurioitui vakavasti, ja toden-
näköisesti polttoaine on sulanut kokonaan [79]. Polttoainetta on saattanut
päästä myös paineastian ulkopuolelle [81]. Yksiköllä tapahtui myös merkit-
tävä radioaktiivisten aineiden päästö, ja lisäksi vetyräjähdys vaurioitti reak-
torirakennusta [79]. Reaktorin painetta saatiin kuitenkin lopulta alennettua,
ja vettä saatiin syötettyä reaktoriin [79].

Yksiköillä 2 ja 3 saatiin käynnistettyä reaktorien höyryturpiinikäyttöiset
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jäähdytyspumput (RCIC: Reactor Core Isolation Cooling system) [79]. Tällä
järjestelmällä saadaan jäähdytettyä reaktorisydäntä, kun yhteys lauhdutti-
meen on menetetty [79]. Reaktorissa syntyvä höyry pyörittää turpiinia, jonka
avulla puolestaan pyöritetään pumppua, joka pumppaa vettä reaktoriin lauh-
dutusaltaasta [79]. Järjestelmän käyttö ei kuitenkaan ollut ongelmatonta, sil-
lä se tarvitsee toimiakseen sekä tasasähköä että lämpönielun [81]. Pumput
lakkasivat lopulta toimimasta, ja reaktorien jäähdytys keskeytyi [79].

Yksikön 2 suojarakennuksen painetta saatiin lopulta alennettua ja vet-
tä saatiin syötettyä reaktoriin. Suojarakennus kuitenkin puhkesi ylipaineen
seurauksena aiheuttaen suuren radioaktiivisten aineiden päästön. Yksikkö 2
oli ilmeisesti niin pitkään ilman jäähdytystä, että sydän on todennäköisesti
merkittävässä määrin sulanut sielläkin. [79]

Yksikön 3 suojarakennuksen painetta saatiin alennettua, ja vettä saatiin
syötettyä reaktoriin palonsammutusjärjestelmällä. Myös yksikön 3 reaktori-
rakennuksessa tapahtui vetyräjähdys. Polttoainevaurioiden määrää ei pysty-
tä vielä varmuudella arvioimaan, sillä tarkkaa tietoa siitä, kuinka eri järjes-
telmät ovat toimineet, ei ole. Polttoainetta on kuitenkin voinut sulaa myös
yksiköllä 3. Laitosalueella havaitun korkean säteilytason vuoksi epäillään, et-
tä yksikön 3 polttoainealtaassa vedenpinta olisi päässyt laskemaan niin al-
haiseksi, että polttoaineiden yläpää olisi paljastunut. Kun altaisiin saatiin
syötettyä lisää vettä, säteilytasot laskivat. [81]

Yksikön 4 reaktorissa ei ollut maanjäristyksen tapahtuessa polttoainet-
ta [79]. Yksikön 4 reaktorirakennuksessa tapahtui kuitenkin vetyräjähdys,
mutta sen syyksi epäillään yksiköltä 3 peräisin olevaa vetyä [79]. Yksikön 4
polttoainealtaassa ei luultavasti ole vakavia polttoainevaurioita, sillä altaan
veden radioaktiivisuus on vähäinen [81].

Tsunamin aiheuttama täydellinen sähkönmenetys johti yksikön 5 reak-
torin jäähdytyksen keskeytymiseen. Yksiköllä 6 yksi dieselgeneraattori pysyi
vahingoittumattomana sen korkean sijainnin vuoksi, joten yksikölle 6 saatiin
sähköä. Yksikön 6 reaktoriin syötettiin vettä ja suojarakennuksen painet-
ta alennettiin tarvittaessa. Kun yksiköltä 6 saatiin sähköä myös yksikölle 5,
saatiin vettä syöttämällä vedenpinnankorkeus ja paine vakaantumaan myös
yksiköllä 5. Kun yksiköille 5 ja 6 asennettiin väliaikainen merivesipumppu,
saatiin laitokset kylmäsammutustilaan. [79]

Vetyräjähdykset johtuivat jäähdytteenmenetyksen aiheuttamasta reakto-
risydämen paljastumisesta. Polttoaineen ylikuumeneminen johti suojakuoris-
sa vetyä vapauttavaan zirkonium�höyry-reaktioon [79]. Vety pääsi paineas-
tiasta suojarakennukseen, ja kun suojarakennuksen paine nousi liian korkeak-
si, vapautui vety reaktorihalliin suojarakennuksen puhjetessa [81]. Reaktori-
hallissa vety sekoittui ilman kanssa. Kun vetyä oli kerääntynyt suojaraken-
nukseen riittävästi ja jostakin saatiin alkukipinä, räjähti vety.
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Lähellä Fukushima Dai-ichin laitosaluetta oli Fukushima Dai-nin laitosa-
lue, jossa oli neljä reaktoriyksikköä [79]. Kaikki reaktoriyksiköt olivat nor-
maaliteholla maanjäristyksen iskiessä [79]. Fukushima Dai-niin iskenyt tsu-
nami oli matalampi ja laitos oli myös paremmin suojattu tsunameilta kuin
Fukushima Dai-ichi. Dai-nissakin tsunami tuhosi suurimman osan dieselgene-
raattoreista, mutta ulkoinen sähköverkkoyhteys säilyi [81]. Reaktoreita saa-
tiin jäähdytettyä, ja viimenenkin yksikkö saatiin kylmäsammutustilaan parin
päivän kuluttua maanjäristyksestä [79].

Tästä onnettomuudesta tulisi ottaa opiksi useammissakin seikassa. Tur-
vallisuusparannuksia tulisi vaatia vanhoiltakin laitoksilta. Vakaviin onnet-
tomuuksiin tulisi aina varautua, ja ulkoisten tapahtumien aiheuttamat uhat
laitoksille olisi käytävä läpi systemaattisesti. Tulisi myös miettiä, kuinka polt-
toaine saadaan jäähdytettyä äärimmäisissä, suunnitteluperusteiden ulkopuo-
lisissa tapahtumissa, ja kuinka pitkäaikaiset onnettomuustilanteet hoidetaan,
jos yhteiskunnan rakenteetkin ovat vaurioituneet. Lisäksi täytyisi huomioida
cli� edge -ilmiöt, eli onnettomuustilanne ei saisi huonontua jyrkästi suunnit-
teluperusteiden raja-arvojen ylittyessä. [81]
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5 Eksotermiset kemialliset reaktiot uusissa reak-

torikonsepteissa

Tässä kappaleessa käsitellään muutaman neljännen sukupolven reaktorin eri-
tyispiirteitä. Tarkasteltavana ovat kaasu-, lyijy- ja natriumjäähdytteinen no-
pea reaktori, ylikriittisellä vedellä jäähdytettävä reaktori sekä erittäin kor-
kean lämpötilan reaktori. Kustakin reaktorityypistä on valittu yksi laitoskon-
septi tarkempaan tarkasteluun. Kunkin laitoskonseptin osalta tarkastellaan,
minkälaiset tapahtumaketjut voisivat johtaa eksotermisiin kemiallisiin reak-
tioihin. Lisäksi tutkitaan, kuinka eksotermiset kemialliset reaktiot on huo-
mioitu reaktorikonseptien suunnittelussa.

Suurin osa nykyisistä reaktoreista on termisiä kevytvesireaktoreita, jois-
sa käytetään pääosin avointa polttoainekiertoa. Siinä uraani loppusijoitetaan
reaktoristapoiston jälkeen. Nopeiden reaktorien avulla voitaisiin saada aikaan
suljettu polttoainekierto, jolla voidaan tehostaa polttoaineen käyttöä ja saa-
da uraanivarat riittämään pidempään. Suljetussa polttoainekierrossa käytet-
ty polttoaine käsitellään niin, että siitä vain osa joutuu loppusijoitettavaksi
ja suurta osaa voidaan käyttää uudelleen energiantuotannossa. Lisäksi sulje-
tun polttoainekierron ja nopean neutronispektrin avulla voidaan tehokkaasti
hyötää uraanin fertiilejä isotooppeja sekä kierrättää sivuaktinideja. [22]

Tähän liittyy läheisesti konversiosuhteen käsite. Konversiosuhde on kai-
kissa reaktorisydämen ydinreaktioissa syntyvien �ssioituvien ydinten luku-
määrä suhteessa poistuvien �ssioituvien ydinten lukumäärään. Kun reakto-
rissa konversiosuhde on suurempi kuin yksi, uutta �ssioituvaa ainetta syntyy
enemmän kuin sitä kuluu, ja puhutaan hyötöreaktorista. [5]

Allasmaisessa reaktorissa primääripiirin pumput sekä lämmönvaihtimet
sijaitsevat reaktorialtaassa, mutta piirityyppisessä reaktorissa pumput ja läm-
mönvaihtimet sijaitsevat reaktoriastian ulkopuolella, ja komponentit on yh-
distetty toisiinsa putkistoin [22]. Piirityyppisen reaktorin etuna allastyyppi-
seen reaktoriin verrattuna on primääripiirin komponenttien helpompi tarkas-
tus ja korjaus [13]. Lisäksi piirityyppisessä reaktorissa on helpompi toteuttaa
reaktorin jäähdytys luonnonkierron avulla, kun korkeusero sydämen ja läm-
mönsiirtimien välillä voidaan tehdä suureksi [13]. Toisaalta piirityyppisessä
reaktorissa jäähdytteen vuotaminen on todennäköisempää, ja jäähdytteen
pienempi määrä nostaa lämpötiloja reaktorissa nopeammin onnettomuusti-
lanteissa [13].
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Kuva 8: a) Polttoainelevy ja b) levyistä koottu polttoaine-elementti. [82,
s.1263]

5.1 Kaasujäähdytteinen nopea reaktori

Kaasujäähdytteisessä nopeassa reaktorissa (GFR: Gas-cooled Fast Reactor)
on nopea neutronispektri ja heliumjäähdyte. Vaihtoehtoisesti jäähdytteenä
voitaisiin käyttää ylikriittistä hiilidioksidia. Jäähdytteellä on korkea lämpö-
tila sen poistuessa reaktorisydämestä, mikä mahdollistaa sähkön ja prosessi-
lämmön tuottamisen hyvällä hyötysuhteella. [22]

Polttoaine-elementit voidaan koota joko polttoainesauvoista tai -levyistä
[22]. Polttoainelevyissä suojakuorimateriaalina käytetään keraamista uraani-
plutoniumkarbidia (U,Pu)C ja suojakuorimateriaalina on piikarbidi SiC [82].
Kuusikulmaiset polttoaine-elementit kootaan näistä levyistä [82]. Kuvassa 8
on havainnollistettu levymuotoista polttoainetta.

Polttoainekierto on suljettu ja lisäksi sivuaktinidit voidaan kierrättää.
Käytetyn polttoaineen käsittely on tarkoitus tehdä laitosalueella. Kaasujääh-
dytteisen reaktorin konversiosuhde on noin yksi. [22]

Ranskalainen CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique) on suunnitellut
kaasujäähdytteisen nopean reaktorin referenssilaitoksen, jonka lämpöteho on
2400 MWth. Reaktorin tehotiheys on suuri, 100 MW/m3. Pääkiertopiirissä on
kolme haaraa, joissa helium kiertää 7 MPa paineessa. Kussakin haarassa on
lämmönsiirrin, johon helium saapuu reaktorisydämestä 850 ◦C lämpötilassa.
Sekundääripiireissä kiertää helium�typpi-seos 6,5 MPa paineessa, ja näissä
piireissä tuotetaan sähköä kaasuturpiinien avulla. Suurin osa sähköstä tuote-
taan kuitenkin höyryturpiinilla yhteisessä tertiääripiirissä, jossa vesi kiertää
15 MPa paineessa. Laitoksen pääkomponentit on esitelty kuvassa 9. [83]

Reaktorin suuren tehotiheyden vuoksi myös jälkilämpöteho on suuri. On-
gelmaa kasvattaa reaktorin pieni lämpöinertia, jolloin lämpötila nousee on-
nettomuustilanteessa nopeasti. Jälkilämpö täytyy kuitenkin kyetä poista-
maan silloinkin, kun primääripiiri ei ole paineistettu. [83]

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan aktiivisia turvallisuusjärjes-
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Kuva 9: Ranskalainen kaasujäähdytteinen nopea reaktori. [83, s.3760]

telmiä. Primääripiiri sijaitsee typellä täytettävän suojasäiliön sisällä, joka
pitää paineen riittävänä primääripiirin rikkoutuessa. Tällöin välittömästi on-
nettomuuden jälkeen syntyvä jälkilämpö saadaan poistettua pienellä pump-
puteholla tuotettavan pakotetun konvektion avulla. Myöhemmin jälkiläm-
mön pienentyessä sen poistamiseksi riittää luonnonkierto. Suojasäiliö estää
myös ilman pääsyn paineastian sisälle jäähdytteenmenetysonnettomuuksis-
sa. Jos suojasäiliönkin tiiveys menetetään ja primääripiiri on normaalissa
ilmanpaineessa, lämpö saadaan poistettua reaktorista pakotetulla konvek-
tiolla. Reaktorissa on erilliset kiertopiirit korkea- ja matalapaineiselle sekä
vapaan ja pakotetun konvektion jäähdytyksille, jolloin jäähdytyksen onnis-
tuminen riippuu siitä saadaanko oikea kiertopiiri otettua käyttöön. [83]

Eksotermiset kemialliset reaktiot

Kaasujäähdytteisen nopean reaktorin onnettomuusskenaarioista kemiallisen
turvallisuuden kannalta mielenkiintoisimmat ovat jäähdytteenmenetysonnet-
tomuus sekä ilman ja veden tunkeutuminen reaktorisydämeen.

Polttoaineen lämpötila ei saisi onnettomuustilanteissa ylittää 1600 ◦C, jot-
ta �ssiotuotteet pystytään pidättämään [46]. Normaalitilanteissa polttoai-
neen maksimilämpötila on noin 1000 ◦C [84]. Alle 2000 ◦C lämpötiloissa polt-
toaineen geometria on vielä jäähdytettävissä [84].

Jäähdytteenmenetyksessä primääripiiriin tulee vuoto, jonka seurauksena
paine laskee nopeasti ympäröivän suojasäiliön paineeseen [46]. Kaasujäähdyt-
teiset reaktorit ovat herkkiä jäähdytteenmenetykselle, sillä kaasu vuotaa put-
kistoista helpommin kuin neste, ja lisäksi riittävän lämmönsiirron aikaansaa-
miseksi kaasua täytyy pitää korkeassa lämpötilassa ja paineessa, mikä myös
altistaa vuodoille [46]. Jos jäähdytteenmenetysonnettomuuden alkuhetkinä
pakotettua konvektiota ei saada käynnistettyä nousevat lämpötilat reakto-
rissa nopeasti. Jos suojasäiliö pysyy ehyenä, ei ilmaa pääse reaktoriin eikä
hapettumista tapahdu. Kuitenkin, jos lämpötilat pääsevät nousemaan hyvin
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korkeiksi, voivat materiaalit alkaa lopulta sulaa. Koska jäähdytteenä on ke-
miallisesti inerttiä heliumia, se ei reagoi korkeissakaan lämpötiloissa muiden
reaktorimateriaalien kanssa.

Todennäköisyys ilman tunkeutumiselle reaktoriin on pieni, sillä tämä vaa-
tisi sekä primääripiirin että suojasäiliön tiiveyden menetyksen. Suojasäiliön
tiiveys voidaan menettää sen rikkoutuessa, läpivientien sulkemisen tai piirien
eristämisen epäonnistuessa [83]. Täten ilmantunkeutumisonnettomuutta kos-
kevat samat hankaluudet kuin jäähdytteenmenetysonnettomuuttakin, eli jos
oikeaa kiertopiiriä ei saada käyttöön eikä pakotettua konvektiota käynnistet-
tyä, alkavat lämpötilat reaktorissa nousta nopeasti. Painesäiliöön tunkeutu-
va ilma voi hapettaa reaktorimateriaaleja, mutta reaktiivisuuteen sillä ei ole
merkittävää vaikutusta [46]. Esimerkiksi piikarbidi alkaa hapettua kun sen
lämpötila on yli 1700 ◦C. Ilmeisesti piikarbidin hapettuminen ei kuitenkaan
ole päätekijä sydämensulamisonnettomuudessa, sillä piikarbidin hapettumis-
nopeus ei ole kovin suuri [36].

Veden pääsy reaktoriin tertiääripiiristä vaatisi sekä höyrystimen että vä-
lilämmönsiirtimen rikkoutumisen, joten todennäköisyys sille on pieni. Paine-
ero on kuitenkin sopiva veden tunkeutumiselle reaktoriin, koska tertiääripii-
rissä on paljon korkeampi paine kuin primääri- ja sekundääripiireissä. Vettä
voi päästä reaktoriin myös apujäähdytyspiirien kautta. Piikarbidin hapettu-
misnopeus vesihöyryssä on nopeampi kuin vedessä [36].

Reaktorisydämeen päässyt vesi voi myös aiheuttaa reaktiivisuushyppäyk-
sen, sillä vesi moderoi neutroneja. Jos vettä pääsee reaktoriin vain pieni mää-
rä, pienenee reaktiivisuus aluksi, koska kaappausten lukumäärä kasvaa no-
peammin kuin �ssioiden lukumäärä. Mutta kun suurin osa reaktorissa olevas-
ta kaasusta on höyryä, reaktiivisuus kasvaa. Tämän vuoksi reaktorin suunnit-
telussa tulee pyrkiä kokonaan estämään veden pääsy reaktoriin, tai ainakin
käyttää reaktiivisuusmyrkkyä sellaisissa vesipiireissä, joiden vuoto voi johtaa
veden pääsyyn reaktorisydämeen. [46]

5.2 Lyijyjäähdytteinen nopea reaktori

Lyijyjäähdytteisessä nopeassa reaktorissa (LFR: Lead-cooled Fast Reactor)
on nopea neutronispektri. Jäähdyte on joko lyijyä tai lyijyn ja vismutin eu-
tektista seosta, jotka ovat kemiallisesti suhteellisen inerttejä ja niitä voidaan
käyttää ilmakehän paineessa. Sähköä tuotetaan sekundääripiirissä kiertävän
veden avulla höyryturpiinissa. Venäläisissä sukellusveneissä on käytetty lyijy-
vismuttijäähdytteisiä reaktoreita, joten niistä on jonkin verran käyttökoke-
muksia. [22]

Lyijyjäähdytteistä reaktoria voidaan käyttää pienehkönä, paikalliseen säh-
köntuotantoon tarkoitettuna pitkän latausvälin omaavana ja sarjatuotannolla
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Kuva 10: Eurooppalaisen lyijyjäähdytteisen nopean reaktorin allasmainen
reaktoriastia. [28, s.3474]

valmistettavana laitoksena, modulaarisena keskisuuren sähkötehon laitokse-
na tai suuren sähkötehon peruskuormalaitoksena. Laitoksia voidaan käyttää
myös vedyntuotantoon ja suolanpoistoon vedestä. [22]

Polttoaine sisältää sekä fertiiliä uraania että transuraaneja, jotka ovat jo-
ko metallisina tai nitrideinä. Polttoaineen suojakuorimateriaalina voi olla esi-
merkiksi korkean piipitoisuuden ferriittis-martensiittinen ruostumaton teräs
tai jokin keraaminen materiaali. Konversiosuhde on yksi tai hieman yli. Polt-
toainekierto on suljettu, ja polttoaineen käsittelylaitokset tulevat olemaan
yhteisiä useille laitoksille. [22]

Eurooppalainen lyijyjäähdytteisen reaktorin konsepti (ELSY: European
Lead-cooled SYstem) on allastyyppinen reaktori, jonka sähköteho on 600
MWe [28]. ELSY-projektin tavoitteena on osoittaa, että lyijyjäähdytteinen
reaktori voidaan rakentaa taloudellisesti ja turvallisesti yksinkertaisten mut-
ta innovatiivisten suunnitteluratkaisujen avulla [85].

Jäähdytteen sisäänmenolämpötila reaktorisydämeen on 400 ◦C ja ulostu-
lolämpötila 480 ◦C [28]. Näin säilytetään suuri marginaali lyijyn kiehumis-
lämpötilaan. Normaaliteholla lämmönsiirto tapahtuu pakotetulla konvektiol-
la, jolloin reaktoriallas saadaan pienemmäksi [26]. Reaktorialtaassa sijaitse-
via höyrystimiä on kahdeksan [28]. Höyrystinputket kulkevat spiraalimaisesti
pääkiertopumpun ympärillä, jolloin lämmönsiirto toimii lähestulkoon vasta-
virtaperiaatteella, ja höyry saadaan tulistettua [28]. Sekundääripiirissä höy-
ryn paine on 18 MPa ja lämpötila 450 ◦C [85]. Reaktoriallasta ja sen sisäisiä
komponentteja on havainnollistettu kuvassa 10.

Polttoaineena voidaan käyttää korkeasti rikastettua sekaoksidipolttoai-
netta, johon voidaan lisätä amerikiumia, neptuniumia ja curiumia [28]. Vaih-
toehtoisesti voidaan käyttää nitridipolttoainetta [28]. Polttoaineen suojakuo-
ri on valmistettu alumiinipinnoitetusta ruostumattomasta teräksestä [85].
Polttoaineenvaihdon helpottamiseksi polttoaine-elementit ovat niin pitkiä,
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että ne ulottuvat lyijyn pinnan yläpuolelle [28]. Polttoaineen konversiosuhde
on noin 1 [85].

Jälkilämpö voidaan poistaa reaktorista useilla erilaisilla järjestelmillä.
Jälkilämmönpoisto voidaan tehdä höyrystimien, erillisten lyijyyn upotettu-
jen vesipiirien sekä reaktoriastian ilmajäähdytyksen (RVACS: Reactor Vessel
Air Cooling System) avulla. [85]

Eksotermiset kemialliset reaktiot

Lyijy on kemiallisesti suhteellisen inerttiä, eikä lyijyn reagoidessa hapen tai
veden kanssa synny suuria energiamääriä eikä vetykaasua [29]. Vain jäähdyt-
teenmenetys- ja reaktiivisuusonnettomuuksissa reaktorisydämen lämpötilat
voisivat nousta riittävän korkeiksi eksotermisille kemiallisille reaktioille. Lyi-
jyjäähdytteisten reaktorien ongelmana ovat kuitenkin lyijyn muodostamat
korrodoivat oksidit sekä aukko-osuuden positiivinen reaktiivisuuden takai-
sinkytkentä.

Suuri jäähdytteenmenetysonnettomuus on erittäin epätodennäkoinen, kos-
ka se vaatisi reaktorisäiliön rikkoutumista. Jos lyijyä pääsee vuotamaan ulos
reaktorista, se vain jähmettyy ja hapettuu ilman merkittävää lämmöntuot-
toa [26]. Jos jäähdytteenmenetys kuitenkin tapahtuisi, alkaisi polttoaine yli-
kuumentua, minkä seurauksena erilaisia eksotermisia kemiallisia reaktioita ja
sulamista voisi alkaa tapahtua. Jos myös happea pääsisi reaktoriin, alkaisivat
reaktorimateriaalit hapettua.

Jos reaktorisydän pääsee sulamaan, uudelleenkriittisyydestä ei ole vaa-
raa, jos reaktoriastiassa vain on lyijyä jäljellä [26]. Tämä johtuu siitä, että
lyijyllä on polttoainetta suurempi tiheys, joten sulanut sydänmateriaali levi-
ää reaktoriastiassa, eikä esimerkiksi keräänny astian pohjalle [26].

Ilmantunkeutumisonnettomuus on jäähdytteenmenetysonnettomuutta to-
dennäköisempi. Ilmantunkeutumisonnettomuus ei vaadi tapahtuakseen jääh-
dytteenmenetysonnettomuutta, sillä lyijy on reaktorisäiliössä lähes ilmake-
hän paineessa. Jos reaktoriin pääsee ilmaa, muodostuu korrodoivaa lyijyok-
sidia, joka voi kiinteänä aineena aiheuttaa tukoksia. Allasmaisessa reaktorissa
lyijyn oksidoitumien voi tapahtua vain lyijyn pinnalla, mutta lyijyvirtaukset
kuljettaisivat oksideja koko reaktoriastiaan.

Myös vedentunkeutumisonnettomuus on todennäköisempi kuin jäähdyt-
teenmenetysonnettomuus. Höyrystinputkissa vesi on suuressa paineessa, jo-
ten putkirikko aiheuttaisi suuria, nopeita paineenvaihteluja paineastiassa [28].
Höyrystinputken rikkoutuessa putki voidaan eristää [85]. Höyrystinputken
rikkoutuminen ei aiheuttaisi sellaisia kemiallisia reaktioita, jotka tuottaisivat
merkittävän määrän lämpöä. Tukkeutumia aiheuttavia kiinteitä aineita voi
tosin muodostua. Toisaalta, jos höyrykuplia pääsisi reaktorisydämeen saakka,
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aiheuttaisivat ne positiivista reaktiivisuutta.
Lyijyn muodostamat oksidit ovat korrodoivia, joten reaktori on altis muun

muassa putkirikoista aiheutuville onnettomuuksille [26]. Pitämällä jäähdyt-
teen lämpötila alhaisena saadaan vähennettyä korroosiota ja teräksen vi-
rumista [26]. Lisäksi korroosiota saadaan vähennettyä kontrolloimalla ha-
pen määrää jäähdytteessä ja pinnoittamalla suojakuoret alumiinilla [26].
Kun korrodoivia olosuhteita paremmin sietäviä materiaaleja saadaan kehi-
tettyä, voidaan nostaa jäähdytteen poistumislämpötilaa reaktorisydämestä
[26]. Korroosion aiheuttamat putkirikot mahdollistavat ilman ja veden pää-
syn reaktoriin, mikä mahdollistaa eksitermiset kemialliset reaktiot.

Aukko-osuuden positiivinen takaisinkytkentä on ongelmana erityisesti sil-
loin, kun polttoaineessa käytetään paljon transuraaneja [86]. Lyijyä ei siis saa
päästää kiehumaan, eikä reaktorisydämeen saa päästää muita kaasumaisia
aineita, sillä reaktiivisuushyppäys aiheuttaisi lämpötilannousun mistä voi-
si seurata reaktorimateriaalien sulamista sekä eksotermisia kemiallisia reak-
tioita. Normaalitilanteissa marginaali lyijyn kiehumislämpötilaan onkin suu-
ri. Takaisinkytkennän saamiseksi negatiiviseksi on suunniteltu polttoaine-
elementtejä, jotka ylläpitävät reaktorisydämessä aukko-osuutta jatkuvasti
(streaming fuel assemblies) [86]. Näissä polttoaine-elementeissä on kaasulla
täytettyjä kammioita sekä elementin keskellä että reunoilla [86]. Näin esimer-
kiksi jäähdytteen kiehuminen ei kasvattaisi reaktorisydämen aukko-osuutta
merkittävästi.

5.3 Natriumjäähdytteinen nopea reaktori

Natriumjäähdytteisessä nopeassa reaktorissa (SFR: Sodium-cooled Fast Reac-
tor) primääripiiri voi olla joko allasmainen tai piirimäinen [22]. Primääripiiri
on lähes ilmakehän paineessa ja jäähdytteen kiehumismarginaali on suuri
[22]. Natriumjäähdytteisiä reaktoreita voidaan käyttää sekä pienissä modu-
laarisissa laitoksissa että suurissa perustuotantolaitoksissa [22]. Reaktorisy-
dämen tehotiheys on noin 350 MW/m3 [22]. Natriumjäähdytteisistä reakto-
reista on jo jonkin verran käyttökokemuksia, ja uusia laitoksia suunnitellaan
rakennettavan lähitulevaisuudessa [13].

Polttoaineena voidaan käyttää sekaoksipolttoainetta tai uraani-plutonium-
aktinidi-zirkonium-metalliseosta. Suojakuorimateriaalina käytettäisiin ferriit-
tis-martensiittistä tai oksididispersiolla lujitettua ruostumatonta terästä. Polt-
toainekierto on suljettu. Käytetyn polttoaineen käsittelyprosessin tulisi pys-
tyä käsittelemään myöskin termisten reaktorien polttoainetta, sillä sitä tarvi-
taan natriumjäähdytteisen reaktorin alkulatauksen valmistuksessa. Polttoai-
neen konversiosuhde voi vaihdella välillä 0,5− 1,3. [22]

Sekä sekaoksidi- että metallista polttoainetta käytetään poltoainesauvois-
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Kuva 11: Japanilaisen natriumjäähdytteisen nopean reaktorikonseptin
primääri- ja sekundääripiirin pääkomponentit. [87, s.174]

ta koottuina polttoaine-elementteinä. Metallisen polttoaineen tapauksessa
polttoainesauvat täytetään natriumilla, jotta polttoaineen ja suojakuoren vä-
linen lämmönsiirto paranisi. Näin voidaan tehdä koska natrium ja metallinen
polttoaineseos eivät reagoi kemiallisesti keskenään. Metalliseoksessa zirkoniu-
mia on 10 %, mikä vähentää polttoaineen ja suojakuoren välisiä kemiallisia
reaktioita sekä nostaa polttoaineen ja suojakuoren muodostaman eutektisen
seoksen lämpötilaa. [13]

Natrium aktivoituu säteilytyksessä, joten sen vuoksi on hyvä käyttää se-
kundääripiiriä, joka toimii väliesteenä primääripiirin radioaktiivisen natriu-
min ja tertiääripiirin veden välillä.. Tällä estetään primääripiirin natriumin
ja veden väliset eksotermiset kemialliset reaktiot, joiden seurauksena radio-
aktiivisuutta voisi vapautua ympäristöön. [22]

Materiaalien korroosio ei ole ongelmana natriumjäähdytteisissä reakto-
reissa. Esimerkiksi ruostumattoman teräksen korroosio on käytännössä ole-
matonta, kunhan hapen pitoisuus jäähdytteessä pidetään riittävän pienenä.
[25]

Japanin atomienergiaviraston (JAEA: Japan Atomic Energy Agency) nat-
riumjäähdytteinen reaktorikonsepti (JSFR) on kehitetty aikaisempien japa-
nilaisten natriumreaktorien pohjalta. Reaktorin primääripiiri on toteutettu
kompaktina piirinä, sillä siinä on vain kaksi pääkiertopiiriä ja pääkiertopum-
put sijaitsevat lämmönvaihtimien alaosassa. Sekä primääri- että sekundää-
ripiirissä kiertää natrium. Sähkö tuotetaan tertiääripiirissä kiertävän veden
avulla höyryturpiinissa. Reaktorin primääri- ja sekundääripiirin pääkompo-
nentit on esitelty kuvassa 11. [87]

Laitoksen terminen teho on 3570 MWth ja sähköteho 1500 MWe. Reak-
torissa käytetään TRU-MOX-polttoainetta, joka on transuraaneja sisältä-
vää sekaoksidipolttoainetta. Polttoaineessa plutoniumin rikastusaste on 20
% ja aktinidien 1 %. Jäähdytteen sisäänmenolämpötila reaktorisydämeen on
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395 ◦C ja ulostulolämpötila 550 ◦C. Suojakuoren maksimilämpötila on 700 ◦C,
ja suojakuorimateriaalina käytetään oksididispersiolla lujitettua terästä. Pai-
neastia valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. [87]

Tärkeä turvallisuutta lisäävä tekijä on inertillä typpikaasulla täytetyt
osastoidut suojaputket, jotka ympäröivät primääri- ja sekundääripiirin se-
kä jälkilämmönpoistojärjestelmän putkia. Suojaputkien tarkoituksena on es-
tää sekä suuret natriumvuodot että natrium�ilma-reaktiot. Lisäksi natriumin
ja veden välisten kemiallisten reaktioiden estämiseksi käytetään höyrystimen
lämmönsiirtoputkissa kaksinkertaista rakennetta, sillä olisi hyvin epätoden-
näköistä että sekä ulommassa että sisemmässä putkessa olisi halkeamaan
johtava heikkous. Tärkeä turvallisuutta lisäävä tekijä ovat myös säännölliset
putkitarkastukset sekä seisokeissa että laitoksen ollessa käynnissä. [87]

Eksotermiset kemialliset reaktiot

Natriumjäähdytteisen reaktorin onnettomuusskenaarioista tarkastellaan seu-
raavassa erityisesti natriumin kemialliseen reaktiivisuuteen ja positiiviseen
aukko-osuuden reaktiivisuuskertoimeen liittyviä onnettomuusskenaarioita. Li-
säksi tarkastellaan säätösauvan tahallista ulosvetämistä, joka voi lopulta joh-
taa sydämensulamisonnettomuuteen. Myös uudelleenkriittisyys on mahdol-
lista sydämensulamisonnettomuuksissa. Koska natriumjäähdytteisiä reakto-
reita on ollut käytössä aiemminkin, löytyy niiden mahdollisista onnettomuus-
tyypeistä tutkimustietoa kohtuullisesti.

Natriumjäähdytteisessä reaktorissa on suuri tehotiheys, ja jäähdytteen
tilavuusosuus reaktorisydämessä on pieni [13]. Tämän vuoksi onnettomuus-
tilanteissa lämpötilat voivat nousta reaktorissa nopeasti. Tätä kuitenkin hi-
dastaa natriumin terminen inertia [22].

Natriumin kiehuminen reaktorisydämessä tulisi estää aukko-osuuden mah-
dollisen positiivisen takaisinkytkennän vuoksi. Normaalitilanteissa kiehumis-
marginaali on suuri, mutta jos jäähdytteen virtaus menetetään, alkaa nat-
rium kiehua ja reaktorin teho voi kasvaa nopeasti. Tämä voi pahimmillaan
johtaa sydämensulamisonnettomuuteen. Tehopiikki voi tapahtua myös sil-
loin, kun primääripiiriin päässyt kaasukupla kulkee sydämen läpi. [13]

Jäähdytevirtauksen menetys (ULOF: Unprotected Loss of Flow) voi seu-
rata esimerkiksi silloin, kun primääripiirin pumput pysähtyvät eikä pikasul-
kua tapahdu. Aluksi jäähdyttevirtaus ja reaktorin teho pienenevät, mutta
kun natriumin lämpötila saavuttaa kiehumispisteen, teho alkaa kasvaa no-
peasti. Tästä voi seurata polttoaineen sulamista, suojakuorien puhkeamista
ja sulan polttoaineen leviämistä reaktorisäiliössä. Sulan polttoaineen pääs-
tessä kosketuksiin natriumin kanssa natrium höyrystyy nopeasti, mikä kas-
vattaa painetta reaktorisäiliössä. Jos sulan sydänmateriaalin altaita pääsee
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muodostumaan, voi tapahtua jälleenkriittisyys ja uusi reaktiivisuushyppy.
Tästä aiheutuva natriumin kiehuminen ja polttoaineen lämpölaajeneminen
voivat lopulta johtaa reaktorisäiliön vahingoittumiseen. [13]

Jos polttoaineen suojakuori rikkoutuu ja natrium pääsee reagoimaan se-
kaoksidipolttoaineen kanssa, muodostuvan yhdisteen tiheys on paljon pie-
nempi kuin uraanioksidin. Polttoaineen tilavuus kasvaa tällöin huomattavas-
ti, mikä voi rikkoa suojakuorta lisää. Tämä voi aiheutta paikallista natrium-
virtauksen tukkeutumista ja polttoaineen ylikuumenemista. [15]

Natriumvirtauksen paikallinen tukkeuma voi syntyä vierasesineen pienen-
täessa natriumvirtausta polttoaine-elementtiin. Tästä voi aiheutua polttoai-
nesauvojen ylikuumenemista ja mahdollisesti polttoainevaurioita. Jos jääh-
dytevirtaus polttoaine-elementtiin ei lakkaa kokonaan, on onnettomuuden
eteneminen kuitenkin hidasta. Jos natriumvirtaus polttoaine-elementtiin me-
netetään kokonaan, tilannetta ei pystytä nopeasti havaitsemaan. Tällöin nat-
rium alkaa kiehua polttoaine-elementissä, polttoainesauvat ylikuumenevat ja
sulavat, ja lopulta polttoainekanavakin voi pettää. Sulaa materiaalia voi le-
vitä viereisiin polttoaine-elementteihin aiheuttaen ylikuumenemista ja sula-
mista sielläkin. [13]

Säätösauvan tahaton vetäminen sydämestä (CRWA: Control Rod With-
drawal Accident) ja siitä aiheutuva hidas tehotransientti on kaikkein todennä-
köisin alkutapahtuma sydämensulamisonnettomuudelle natriumjäähdyttei-
sessä reaktorissa. Tämä voi johtaa lähellä säätösauvaa olevan polttoaineen
osittaiseen sulamiseen. Jos myös polttoainesauvan suojakuori puhkeaa, voi
sula polttoaine aiheuttaa sulamista viereisissäkin polttoainesauvoissa. Lopul-
ta koko polttoaine-elementti voi vaurioitua, ja polttoainevauriot voivat levitä
edelleen viereisiin polttoaine-elementteihin. [13]

Japanilaisessa natriumjäähdytteisessä reaktorissa pyritään estämään nat-
riumpalot typpikaasulla täytetyillä, osastoiduilla suojaputkilla [87]. Natriu-
min vuotaminen primääripiiristä tai paineastiasta aiheuttaisi natriumpalon,
jonka vakavuus riippuisi vuotonopeudesta ja natriumin pisarakoosta [13]. Al-
laspalot pyritään kokonaan estämään suunnittelun avulla, mutta pisarapalot
ovat kuitenkin mahdollisia [13]. Natriumpalossa muodostuvat oksidit vapau-
tuvat palotilaan ja huonontavat näkyvyyttä, lisäksi nämä aerosolit ovat myr-
kyllisiä ihmisille ja ympäristölle [13]. Jos natrium on peräisin primääripiiris-
tä, ovat aerosolit radioaktiivisiakin, joten niiden pääsy laitoksen ulkopuolelle
on estettävä [13].

Natriumpalo nostattaa lämpötiloja lähialueellaan, jolloin vesi voi alkaa
höyrystyä betonista, kun betonin lämpötila ylittää 100 ◦C. Vesi reagoi nat-
riumin ja natriumoksidien kanssa muodostaen vetyä. Jos ilmaa on palotilassa
riittävästi, reagoi vety hapen kanssa, mutta muutoin vetyä alkaa kertyä pa-
lotilaan. Jos ilmaa pääsee palotilaan myöhemmin, voi vety räjähtää. Lisäksi
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betonissa oleva piioksidi SO2 reagoi eksotermisesti natriumin ja natriumok-
sidien kanssa, mikä voi lopulta johtaa betonirakenteiden heikentymiseen. [13]

Japanilaisessa natriumjäähdytteisessä reaktorissa natriumin ja veden vä-
lisiä kemiallisia reaktiota pyritään estämään käyttämällä höyrystimen läm-
mönvaihtoputkissa kaksinkertaista rakennetta [87]. Toisena vaihtoehtona olisi
käyttää sekundääripiirissä jotain muuta jäähdytettä, esimerkiksi lyijyä, lyijy-
vismuttia tai ylikriittistä hiilidioksidia [13]. Tämä vaatisi kuitenkin lisätut-
kimuksia näiden aineiden kemiallisista reaktioista natriumin kanssa [13].

Höyrystinputken rikkoutuessa sekundääripiirin natrium ja tertiääripiirin
vesi pääsevät reagoimaan keskenään. Koska tertiääripiirissä on korkeampi
paine kuin sekundääripiirissä, työntyy vesi natriumpiiriin. Veden ja natriu-
min reaktioissa muodostuvat oksidit ja hydroksidit ovat korrodoivia ja kiin-
teinä aineina ne voivat aiheuttaa tukkeumia vuotoaukon lähialueilla. Koska
natriumin ja veden välinen kemiallinen reaktio on eksoterminen, nousevat
vuotoalueen lämpötilat voimakkaasti, jolloin höyrystinputkissa kulkeva höy-
ry laajenee, jolloin useampiakin lämmönsiirtoputkia voi puhjeta. Lisäksi suu-
rilla veden vuotonopeuksilla ylipaine ja vedyn laajeneminen voivat aiheuttaa
sekundääripiiriin paineaallon. Jos natriumin ja veden väliset reaktiot etene-
vät natriumpiirien väliseen lämmönvaihtimeen saakka, voi sielläkin tapahtua
putkirikkoja, jolloin radioaktiivista natriumia pääsisi vapautumaan primää-
ripiiristä. [13]

5.4 Ylikriittisellä vedellä jäähdytettävä reaktori

Ylikriittisellä vedellä jäähdytettävän reaktorin (SCWR: Supercritical-Water-
Cooled Reactor) vesi on niin korkeassa paineessa ja lämpötilassa, että veden
kriittinen piste ylitetään. Näin voidaan saavuttaa korkea hyötysuhde ja es-
tää veden kiehumisesta aiheutuva lämmönsiirtokriisi. Reaktorin tehotiheys
on noin 100 MW/m3. Ylikriittistä vettä on käytetty jäähdytteenä fossiilisia
polttoaineita käyttävissä voimalaitoksissa. [22]

Laitoksessa tarvitaan vähemmän pääkomponentteja, sillä höyrystimiä,
höyrynerottimia ja höyrynkuivaimia ei ole. Lisäksi primääripiirin vesimää-
rä on pieni, joten suojarakennuskin voi olla pieni. Turvallisuus pyritään ta-
kamaan mahdollisimman pitkälle passiivisilla turvallisuusjärjestelmillä. [22]

Yhdysvaltalaisen ylikriittisellä vedellä jäähdytettävän reaktorikonseptin
terminen teho on 3575 MWth ja sähköteho 1600 MWe. Primääripiirissä kier-
tää vesi 25 MPa paineessa. Veden lämpötila on 280 ◦C sen tullessa reaktori-
sydämeen ja se poistuu sieltä lämpötilassa 500 ◦C. [88]

Polttoainekierto voi olla joko avoin tai suljettu. Ylikriittisen veden pienen
tiheyden vuoksi tarvitaan jokin lisämoderaattori termisen neutronispektrin
aikaansaamiseksi. Termisen reaktorin tapauksessa polttoaineena käytettäisiin
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Kuva 12: Yhdysvaltalaisen ylikriittisellä vedellä jäähdytettävän reaktorin
paineastia ja ylikriittisen veden kierto paineastiassa. [88, s.9]

uraanidioksidia UO2 ja nopean reaktorin tapauksessa sekaoksidipolttoainet-
ta. Nopean neutronispektrin vaihtoehto vaatii kuitenkin toteutuakseen paljon
tutkimustyötä varsinkin materiaalien säteilytyksenkeston osalta. [22]

Suojakuorimateriaalina voitaisiin käyttää ferriittis-martensiittista teräs-
tä, samoin kuin muissa paineastian sisällä olevissa rakenteissa, jotka joutuvat
voimakkaaseen neutronisäteilyyn. Siellä missä neutronisäteily on heikompaa,
voidaan käyttää kovalujuuksisia ruostumattomia teräksiä tai nikkelipohjaisia
seoksia. Myös piikarbidin käyttö on mahdollista joissakin rakenteissa. [88]

Paineastiaan tulevasta vedestä suurin osa kulkee aluksi ylhäältä alas polt-
toaine-elementtien vesikanavia pitkin, jonka jälkeen vesi kulkee takaisin ylös
jäähdyttäen polttoainetta. Näin myös sydämen yläosaan saadaan riittävä
moderointi. Osa paineastiaan tulevasta vedestä kulkee alaspäin paineastian
seinämää pitkin, jolloin paineastian lämpötila saadaan pidettyä alhaisena ja
paineastian materiaalina voidaan käyttää kevytvesireaktoreissa hyväksi koet-
tuja teräslaatuja. Paineastiaa ja veden kulkeutumista siellä on havainnollis-
tettu kuvaajassa 12. [88]

Eksotermiset kemialliset reaktiot

Ylikriittisellä vedellä jäähdytettävien reaktorikonseptien kehitystyö on vielä
alkuvaiheessa. Reaktorin tutkimus- ja kehitystyössä on tähän mennessä kes-
kitytty esimeriksi materiaalien korroosionsietokyvyn sekä reaktorin stabiili-
suuden tutkimiseen, ja onnettomuusanalyysit keskittyvät lähinnä reaktorin
termohydrauliseen käyttäytymiseen.

Ylikriittisellä vedellä jäähdytettävän reaktorin mahdollisesti vakavimmat
onnettomuustyypit on kuitenkin identi�oitu. Eräs vakava onnettomuus olisi
turpiinin pysähtyminen ja samanaikainen turpiinin höyrynohituksen epäon-
nistuminen, mikä nostaa paineastian painetta ja aiheuttaa positiivista reak-
tiivisuutta jäähdytteen tiheyden kasvaessa. Toinen vakava onnettomuus oli-
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Kuva 13: TRISO-partikkeli, polttoainepatruuna ja särmiömäinen polttoaine-
elementti. [89, s.10]

si syöttöveden lämmityksen lakkaaminen, joka aiheuttaa myös positiivista
reaktiivisuutta normaalia kylmemmän veden päästessä reaktoriin. Vakava
onnettomuus olisi myös syöttövesilinjan katkeaminen, mikä pysäyttää jääh-
dytekierron ja aiheuttaa reaktorin nopean lämpötilannousun. Vakavimmat
seuraukset ovat ilmeisesti kuitenkin syöttövedenmenetysonnettomuudella, ja
siitä selviäminen vaatiikin mittavia hätäjäähdytysjärjestelmiä. [88]

Kunhan ylikriittisellä vedellä jäähdytettävien reaktorien kehitystyössä pääs-
tään riittävän pitkälle, voidaan analysoida sydämensulamisonnettomuutta-
kin. Ainakin tulisi tutkia kuinka korkeiksi lämpötilat reaktorissa voivat on-
nettomuustilanteissa nousta, alkavatko suojakuoret tai muut rakennemate-
riaalit hapettua vedessä ja missä lämpötiloissa materiaalien sulamista alkaa
tapahtua.

5.5 Erittäin korkean lämpötilan reaktori

Erittäin korkean lämpötilan reaktorin (VHTR: Very-High-Temperature Reac-
tor) jäähdytteenä käytetään heliumia ja moderaattorina gra�ittia. Jäähdyt-
teen lämpötila sen poistuessa reaktorisydämestä on hyvin korkea, jolloin
myös laitoksen energiantuottohyötysuhde saadaan korkeaksi. Laitoksella voi-
daan tuottaa prosessilämpöä erilaisiin sovelluksiin, esimerkiksi vedyntuot-
toon, mutta reaktoria voidaan käyttää ainoastaan sähköntuotantoonkin. Reak-
torin tehotiheys on pieni, 6− 10 MW/m3. [22]

Polttoainekierto on avoin, mutta poistopalama on kuitenkin suurempi
kuin nykyisin kevytvesireaktoreissa. Radioaktiivisen jätteen määrän vähen-
tämiseen tähtäävä plutoniumin käyttökin on mahdollista. Polttoaineena käy-
tetään TRISO-partikkeleita (TRISO: tristructural-isotropic), joissa on uraa-
nioksidista UO2 tai uraanikarbidioksidista UCO muodostuva polttoaineydin.
Ydin on päällystetty huokoisella gra�ittikerroksella �ssiokaasuja ja ytimen
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Kuva 14: ANTARES. Vasemmalla paineastia ja välilämmönsiirrin, oikealla
tarkempi kuva paineastiasta. [24, s. 528-9]

paisumista varten. Seuraavana kerroksena on pyrolyyttinen hiili PyC, sitten
kerros piikarbidia SiC tai zirkoniumkarbidia ZrC tuomassa rakenteeseen tii-
veyttä ja jämäkkyyttä, sekä päällimmäisenä toinen suojaava pyrolyyttinen
hiilikerros. [89]

TRISO-partikkelit voivat sijaita joko gra�ittikuulien tai -särmiöiden si-
sällä. Polttoaineen sisin osa sisältää sekä TRISO-partikkeleita että gra�ittia,
uloin osaa pelkästään gra�ittia. Kuulamaista polttoainetta käytetään kuu-
lakekoreaktorissa (PBMR: Bebble Bed Modular Reactor), jossa kuulia kier-
rätetään reaktorisydämessä. Kun yksittäinen kuula on saavuttanut riittä-
vän palaman, se korvataan uudella kuulalla. Särmiömäisessä polttoainees-
sa (kuva 13) korkean hiilipitoisuuden omaavasta materiaalista ja TRISO-
partikkeleista valmistetaan sylinterimäisiä polttoainepatruunoita. Nämä si-
joitetaan kuusikulmaisiin gra�ittikappaleisiin, joiden läpi jäähdyte virtaa.
Polttoaine kestää korkeita lämpötiloja, sillä vielä 1600 ◦C lämpötilassakin
se pidättää �ssiotuotteet. [89]

Areva on kehittämässä erittäin korkean lämpötilan ANTARES-reaktori-
konseptia, jota voitaisiin käyttää sekä sähkön- että vedyntuotantoon. Aluk-
si reaktoria käyttäisiin korkean lämpötilan reaktorina, jonka terminen teho
olisi 600 MW. Helium on primääripiirissä paineessa 5 MPa ja helium pois-
tuisi reaktorista lämpötilassa 850 ◦C. Suunnittelutyön helpottamiseksi reak-
torissa aiotaan käyttää mahdollisimman paljon jo käytössä olevaa tekniik-
kaa. ANTARES-reaktorista saatujen kokemusten perusteella voidaan kehit-
tää erittäin korkean lämpötilan reaktori, jossa jäähdytteen poistumislämpö-
tila olisi 1000 ◦C. Materiaalien kestävyyden vuoksi reaktorin termistä tehoa
saatetaan kuitenkin joutua pienentämään. [24]

Heliumin reaktorissa keräämä lämpö siirretään välilämmönsiirtimen (IHX:
Intermediate Heat Exchanger) avulla sekundääripiirille. Välilämmönsiirrin
sijaitsee omassa painesäiliössään, jossa sijaitsee myös primääripiirin pump-
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pu. Sekundääripiirissä kiertävän typpi�helium-seoksen ansiosta kaasuturpii-
ni on samankaltainen kuin ilmaa käyttävä kaasuturpiini. Vedyntuottoyksikkö
käyttää tertiääripiirin kautta lämpötehoa 50 MW. Sekundääripiirin ylijäämä-
lämmöstä voidaan tuottaa lisää sähköä höyryturpiinin avulla, mikä nostaisi
laitoksen hyötysuhdetta entisestään. Reaktorin paineastiaa ja välilämmön-
siirrintä on esitelty kuvassa 14. [24]

Välilämmönsiirrin tekee reaktorista yksinkertaisemman verrattuna reak-
toriin, jossa sähkö tuotetaan suoraan primääripiirin heliumista. Tämän an-
siosta reaktoriin ei myöskään tarvitse tehdä muutoksia, vaikka prosessiläm-
pöä käytettäisiinkin uusiin sovelluskohteisiin. Sekundääripiirin jäähdyte voi-
daan myös valita vapaasti, eivätkä sähkön- ja vedyntuottolaitteistot konta-
minoidu. [24]

Reaktorin neutronispektri on epiterminen. TRISO-partikkelien ytimenä
on joko uraanidioksidi tai uraanikarbidioksidi. Uraanin rikastusaste on 15−
19,9 % poistopalamasta riippuen. Tavoitteena on myöhemmin käyttää polt-
toaineytimissä myös plutoniumia. Partikkelien päällystemateriaalina on pii-
karbidi, mutta myös zirkoniumkarbidi on mahdollinen. Polttoaine on särmiö-
mäisissä polttoaine-elementeissä, ja ne muodostavat rengasmaisen reaktori-
sydämen. Tämän renkaan sisä- ja ulkopuolella on gra�ittiheijastin. [24]

Polttoaineen hyvä lämmönsietokyky sekä lämpötilannousua hidastava suu-
ri gra�ittimäärä mahdollistavat passiivisen jälkilämmönpoiston [24]. Suurin
osa jälkilämmöstä saadaan poistettua passiivisella onkalojäähdytysjärjestel-
mällä (RCCS: Reactor Cavity Cooling System), mikä koostuu paineastiaa
ympäröivästä ilmalla täytetystä tiiviistä säiliöstä [90]. Lämpö siirtyy polt-
toaineesta paineastian pinnalle ja pinnalta onkaloon, josta lämpö johdetaan
pois jäähdytysveden avulla [90].

Eksotermiset kemialliset reaktiot

ANTARES-reaktorin onnettomuusskenaarioista tarkastellaan ilman- ja ve-
dentunkeutumisonnettomuutta. Näiden onnettomuuksien tapahtumistoden-
näköisyydet ovat erittäin pienet.

Tarkastellaan ilmantunkeutumisonnettomuutta (air ingress accident), jon-
ka tapahtumiseksi primääripiiriin täytyy tulla vuoto. Koska primääripiirin
helium on hyvin korkeassa paineessa, vuotaa se ulos primääripiiristä. Kun
paine on alentunut riittävästi, pääsee ilma tunkeutumaan primääripiiriin. Il-
man kohdatessa kuuman gra�itin alkaa gra�itti hapettua. [90]

Gra�itin pitkäaikainen hapettuminen vaatii kuitenkin kaksi vuotokohtaa,
jolloin happea tulee reaktoriin sydämen alapuolelta ja reaktiotuotteet pois-
tuvat reaktorista sydämen yläpuolelta [90]. Tuore ilma saapuu ensin reak-
torisydämen alapuolella olevaan heijastimeen, joten hapettuminen tapahtuu

70



aluksi siellä voimakkaimmin [90]. Reaktiorintama siirtyy hiljalleen ylöspäin
ja saavuttaa lopulta reaktorisydämen [90]. Gra�itin hapettuessa muodostuu
hiilimonoksidia ja -dioksidia, jolloin polttoaineen pinnalla oleva gra�ittiker-
ros ohenee ja gra�itti haurastuu [90]. Tällöin gra�itissa olevat �ssiotuotteet
pääsevät vapautumaan primääripiiriin [91]. Hapettumisen edetessä riittävän
pitkälle polttoainepartikkelit paljastuvat, mutta polttoainepartikkeleissa ole-
vat �ssiotuotteet eivät kuitenkaan pääse vapautumaan, sillä alustavien las-
kelmien mukaan polttoaineelle asetettua maksimilämpötilaa 1600 ◦C ei yli-
tettäisi [90].

Koska hapettuminen on voimakkainta reaktorin alaosassa, voisivat poltto-
aine-elementit tiivistyä reaktorisydämen alaosassa niiden yläpuolella olevien
polttoaine-elementtien painosta, mikä voisi aiheuttaa reaktiivisuuden kasvua
reaktorin alaosissa. Eräs tapa estää gra�itin hapettumista olisi pinnoittaa
gra�ittikappaleet sopivalla materiaalilla, esimerkiksi piikarbidilla. Koska gra-
�itin merkittävä hapettuminen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, tulisi
pinnoituksen hyötyjä ja haittoja kuitenkin punnita tarkasti. Polttoaineen tii-
vistyminen ilmantunkeutumisonnettomuudessa koskee myös kuulakekoreak-
toria.

Vedentunkeutumisonnettomuuden tapahtumistodennäköisyys on myös hy-
vin pieni, sillä ANTARES-reaktorin sekundääripiirissä ei ole vettä. Vettä voi-
daan kuitenkin käyttää tertiääripiirissä tuottamaan sähköä sekundääripiirin
ylijäämälämmöstä. Tällöin veden höyrystimen rikkoutumisen lisäksi tarvit-
taisiin myös välilämmönsiirtimen rikkoutuminen, jotta vettä kulkeutuisi pri-
määripiiriin saakka. Toisaalta reaktoriin voisi tunkeutua onkalojäähdytysjär-
jestelmässä käytettävää vettä, mutta tämäkin vaatisi useamman seinämän
rikkoutumisen. Lisäksi vesipiirin paineen täytyy olla korkeampi kuin primää-
ripiirin heliumin paineen, jotta vettä voisi tunkeutua primääripiiriin [91].

Jos vettä kuitenkin pääsee reaktorisydämeen, on tärkeää havaita ja eris-
tää vuoto nopeasti, jotta vuodon seuraukset jäisivät vähäisiksi. Jos eristä-
minen ei onnistu ja vettä pääsee vuotamaan primääripiiriin suuria määriä,
voivat seuraukset olla merkittävät. Veden pääsy reaktorisydämeen kasvattaa
neutronien moderoitumisen vuoksi reaktiivisuutta. Lisäksi neutronien lisään-
tynyt siroaminen vähentää neutronivuotoa sydämestä. Toisaalta vesihöyry
absorboi neutroneita enemmän kuin helium. Jos näiden tekijöiden summana
reaktiivisuus kasvaa eikä pikasulkua saada tehtyä, voi polttoaineen lämpötila
nousta korkeaksi aiheuttaen polttoainevaurioita. [91]

Reaktiivisuusvaikutuksen lisäksi vesi reagoi gra�itin kanssa muodostaen
vetyä sekä hiilidioksidia ja -monoksidia kuluttaen gra�ittia ja vapauttaen
gra�itissa olevia �ssiotuotteita primääripiiriin [91]. Lämpö poistetaan pri-
määripiiristä onkalojäähdytysjärjestelmän avulla, mutta järjestelmän kyky
poistaa lämpöä heikkenee, jos vesihöyryä tai reaktiotuotteita pääsee onka-
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loon [91]. Veden höyrystyminen kasvattaa primääripiirin painetta, ja jos pai-
ne kasvaa liian suureksi, varoventtiilit avautuvat, ja tällöin �ssiotuotteita ja
vetyä pääsee vapautumaan primääripiiristä [91].

Vedentunkeutumisonnettomuuden reaktiivisuusvaikutusta voitaisiin pie-
nentää samoin kuin kaasujäähdytteisessä reaktorissa käyttämällä reaktiivi-
suusmyrkkyä niissä apuvesipiireissä, joista vesi voisi päästä primääripiiriin.
Tietenkin jokaisessa tällaisessa vesipiirissä tulee olla myös eristysventtiilit.
Myös vedentunkeutumisonnettomuuden seurauksena saattaa tapahtua reak-
torisydämen tiivistymisestä johtuvaa reaktiivisuuden kasvamista. Lisäksi on
huomioitava gra�itin hapettumisessa muodostuva vety ja pohdittava erilaisia
vaihtoehtoja sen räjähtämisen estämiseksi. Koska vedentunkeutumisonnetto-
muuden todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni, tulisi näidenkin ratkaisujen
edut ja haitat punnita tarkasti. Kuulakekoreaktorissa vedentunkeutumison-
nettomuus on todennäköisempi kuin ANTARES-reaktorissa, sillä kuulakeko-
reaktorin sekundääripiirissä kiertää vesi.
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6 Johtopäätökset

Eksotermiset kemialliset reaktiot on huomioitu nykyisissäkin turvallisuus-
kriteereissä, mutta esimerkiksi zirkoniumin hapettumista koskevat kriteerit
ovat erillään räjähdyksiä ja tulipaloja käsittelevistä kriteereistä. Eksotermis-
ten kemiallisten reaktioiden huomiointi reaktorien suunnittelussa olisi syste-
maattisempaa, jos kaikki niitä koskevat turvallisuuskriteerit muodostaisivat
yhtenäisen kokonaisuuden.

Eksotermisten kemiallisten reaktioiden systemaattinen huomiointi tekno-
logianeutraaleissa turvallisuuskriteereissä on tärkeää, koska neljännen suku-
polven reaktoreissa eksotermiset kemialliset reaktiot ovat erilaisia ja niitä
voi alkaa tapahtua erilaisten tapahtumien seurauksena kuin kevytvesireakto-
reissa. Tämän vuoksi tulisi laatia yleiset, kaikkia ydinvoimalaitoksissa mah-
dollisesti tapahtuvia eksotermisia kemiallisia reaktioita käsittelevät kriteerit.
Näistä yleisistä kriteereistä voitaisiin johtaa sekä nykyisten kevytvesireakto-
reiden että neljännen sukupolven reaktoreiden eksotermisia kemiallisia reak-
tioita koskevat kriteerit.

Hahmotellaan seuraavaksi mitä tällaisissa eksotermisia kemiallisia reak-
tioita käsittelevissä yleisissä turvallisuuskriteereissä tulisi ainakin huomioida.
Seuraavat kriteerit koskevat siis sekä reaktorimateriaalien välisiä eksotermisia
kemiallisia reaktioita että tulipaloja ja kaasuseosten räjähdyksiä.

Eksotermisten kemiallisten reaktioiden estämisessä ja niiden seurausten

lieventämisessä tulee huomioida myös muut turvallisuuskriteerit. Eksotermis-
ten kemiallisten reaktioiden huomiointi on vain yksi osa-alue ydinvoimalaitos-
ten turvallisuuden takaamisessa. Se ei kuitenkaan ole täysin erillinen osa-alue,
sillä esimerkiksi jäähdytteenmenetys- ja sydämensulamisonnettomuuksien es-
tämiseksi tehdyt toimenpiteet pienentävät myös eksotermisten kemiallisten
reaktioiden tapahtumistodennäköisyyksiä.

Eksotermiset kemialliset reaktiot eivät saisi uhata perusturvallisuustoi-

mintoja eikä laitoksen monitorointia. Eksotermiset kemialliset reaktiot eivät
saisi vaikeuttaa radioaktiivisten aineiden pidättämistä, jälkilämmönpoistoa
eikä reaktiivisuuden hallintaa.

Eksotermiset kemialliset reaktiot tulisi huomioida kaikkialla, missä ydin-

polttoainetta käsitellään. Esimerkiksi käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely-
laitoksilla on tapahtunut onnettomuuksia, joissa eksotermisen kemiallisen
reaktion seurauksena radioaktiivisia aineita on päässyt leviämään ympäris-
töön. Eksotermisiin kemiallisiin reaktioihin tulisi kiinnittää huomiota ydin-
voimalaitosten lisäksi myös polttoaineiden valmistuksessa, käytetyn polttoai-
neen varastoinnissa ja loppusijoituksessa.

Eksotermisia kemiallisia reaktioita koskevien turvallisuuskriteerien perus-
periaatteena tulee olla se, että epätoivotut eksotermiset kemialliset reaktiot
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pyritään ensisijaisesti estämään. Jos eksoterminen kemiallinen reaktio kui-

tenkin tapahtuu, tulee niiden seurauksia pyrkiä lieventämään.

Eksotermisen kemiallisen reaktion tapahtumiseksi tarvitaan sekä keske-
nään reagoivia aineita että riittävän korkea lämpötila. Eksotermisten kemial-
listen reaktioiden tapahtumistodennäköisyys voidaan siis pitää pienenä, kun
reagoivia aineita ei ole tai ne pystytään eristämään toisistaan, ja kun lämpö-
tilat pystytään pitämään riittävän alhaisina.

Eksotermisten kemiallisten reaktioiden estämiseksi tulisi materiaalien olla

kemiallisesti inerttejä ainakin normaaleissa käyttötilanteissa ja lievimmissä

onnettomuustilanteissa. Sopiville reaktorimateriaaleille on paljon muitakin
vaatimuksia, joten ei voida vaatia että ne olisivat inerttejä kaikissa käyttöti-
lanteissa.

Jos materiaalit voivat reagoida eksotermisesti keskenään, ne täytyy eris-

tää toisistaan. Materiaalit voidaan eristää toisistaan esimerkiksi osastointia
tai inerttejä kaasuja käyttäen. Lisäksi tulipalojen estämiseksi voidaan käyt-
tää palonestoaineita.

Eksoterminen kemiallinen reaktio ei saa vaurioittaa rakenteita, jotka erot-

tavat toisistaan eksotermisesti keskenään reagoivia materiaaleja. Esimerkiksi
suojakuoren heikkeneminen eksotermisen kemiallisen reaktion seurauksena ei
saa johtaa polttoaineen ja jäähdytteen eksotermiseen kemialliseen reaktioon.
Myöskään esimerkiksi primääripiirin putki ei saisi vaurioitua eksotermises-
sa reaktiossa niin, että ilma pääsee reagoimaan muiden reaktorimateriaalien
kanssa.

Jotkin materaalit, esimerkiksi natrium, ovat kemiallisesti erittäin aktiivi-
sia normaaleissakin käyttötilanteissa, joten näiden materiaalien eksotermiset
kemialliset reaktiot voidaan estää ainoastaan eristämällä.

Lämpötilat eivät saisi nousta normaaleissa käyttötilanteissa ja lievimmis-

sä onnettomuustilanteissa niin korkeiksi, että eksotermisia kemiallisia reak-

tioita alkaa tapahtua. Reaktorimateriaalien eksotermiset kemialliset reaktiot
voidaan estää huolehtimalla esimerkiksi riittävästä jälkilämmönpoistosta, ja
vedyn ja ilman seos tarvitsee räjähtääkseen esimerkiksi kipinän sähkölait-
teesta.

Eksotermisen kemiallisen reaktion seurauksena lämpötilat eivät saisi nous-

ta niin korkeiksi, että jokin toinen eksoterminen kemiallinen reaktio tulee

mahdolliseksi. Esimerkiksi natriumpalo voi nostaa betonin lämpötilaa niin,
että betonista alkaa vapautua vettä, joka puolestaan reagoi eksotermisesti
natriumin kanssa.

Eksotermisissa kemiallisissa reaktioissa syntyvät reaktiotuotteet eivät sai-

si reagoida keskenään tai muiden materiaalien kanssa eksotermisesti. Esi-
merkiksi monet reaktorimateriaalit reagoivat eksotermisesti veden kanssa va-
pauttaen vetyä, jolloin tulisi pyrkiä estämään myös vedyn räjähtäminen.
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Eksotermisten kemiallisten reaktioiden seurausten lieventämisellä tulee
pyrkiä siihen, että eksotermisten reaktioiden aiheuttamat tuhot pysyvät mah-
dollisimman paikallisina. Esimerkiksi tulipalojen leviäminen tulisi pyrkiä es-
tämään ja räjähdysten tuhovoimaisuutta tulisi pyrkiä pienentämään.

Eksotermisiin kemiallisiin reaktioihin kykenevien materiaalien määrä tu-

lisi minimoida. Tämä on ainoa lievennyskeino jota voidaan käyttää kaikkialla
ja kaikenlaisille eksotermisille kemiallisille reaktioille. Seuraavassa käsitelty-
jä muita keinoja voidaan käyttää ainoastaan primääri- ja sekundääripiirin
ulkopuolella tapahtuville tulipaloille ja kaasuseosten räjähdyksille.

Eksotermiset kemialliset reaktiot tai niiden uhka tulisi pystyä havaitse-

maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulipalot tulisi havaita mah-
dollisimman pian niiden syttymisen jälkeen, ja räjähdykseen kykenevien kaa-
suseosten muodostuminen tulisi havaita mahdollisimman pian sen jälkeen
kun kaasuja alkaa muodostua.

Kun eksoterminen kemiallinen reaktio tai sen uhka on havaittu, tulee pyr-

kiä eksotermisen kemiallisen reaktion pysäyttämiseen. Tulipaloihin voidaan
käyttää erilaisia sammutusjärjestelmiä.

Jos eksotermista kemiallista reaktiota tai sen uhkaa ei voida pysäyttää,

tulee sitä rajoittaa. Tulipalojen leviämistä voidaan rajoittaa esimerkiksi palo-
osastoilla. Räjähtäviä kaasuseoksia voidaan esimerkiksi laimentaa suurem-
paan tilavuuteen tai polttaa sytytystulppien avulla ennen kuin kaasuseosta
on räjähtävä määrä.

Eksotermisissa kemiallisissa reaktioissa syntyvä energia tulee pyrkiä va-

pauttamaan hallitusti. Eksotermiset kemialliset reaktiot nostavat painetta ja
lämpötilaa lähialueillaan. Energian vapauttamiseen voidaan käyttää esimer-
kiksi paineenalennusaltaita tai -venttiileitä.

Näitä periaatteita noudattaen pystytään johtamaan merkittävä osa ny-
kyisin käytössä olevista eksotermisia kemiallisia reaktioita koskevista turval-
lisuuskriteereistä. Täydennysten ja tarkennusten jälkeen näistä periaatteis-
ta tulisi pystyä johtamaan kaikki eksotemisia kemiallisia reaktioita koskevat
sekä nykyisin käytössä olevat kevytvesireaktorien turvallisuuskriteerit että
kunkin neljännen sukupolven reaktorikonseptin tarvitsemat turvallisuuskri-
teerit.
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7 Yhteenveto

Epätoivotut eksotermiset kemialliset reaktiot ovat merkittävä uhka ydinvoi-
malaitosten turvallisuudelle. Pahimmillaan ne voivat uhata radioaktiivisten
aineiden pidättämistä, mistä voi seurata merkittävä radioaktiivisten ainei-
den päästö. Eksotermiset kemialliset reaktiot voivat olla myös tärkeänä te-
kijänä sydänsulamisonnettomuudessa, ja ne voivat pahentaa muidenkin on-
nettomuuksien seurauksia. Eksotermiset kemialliset reaktiot tulisi huomioida
ydinvoimalaitosten lisäksi myös esimerkiksi ydinpolttoaineen varastoinnissa
ja jälleenkäsittelylaitoksilla.

Neljännen sukupolven ydinreaktoreissa käytettävien materiaalien eksoter-
misista kemiallisista reaktioista ei vielä ole riittävästi tietoa saatavana. Lisä-
tietoa tarvitaan varsinkin materiaalien keskinäisistä kemiallisista reaktioista,
jotta neljännen sukupolven reaktorien onnettomuusanalyysejä voitaisiin teh-
dä luotettavasti.

Neljännen sukupolven reaktorikonsepteissa kemiallisten reaktioiden mah-
dollisuus on otettu huomioon reaktorien suunnittelussa ja niiden tapahtumis-
ta on pyritty estämään. Toisissa reaktorikonsepteissa eksotermiset kemialli-
set reaktiot on huomioitu hyvinkin yksityiskohtaisesti, mutta toisissa ei oi-
keastaan vielä lainkaan. Myöskään erilaisia onnettomuusskenaarioita ei vielä
ole kaikkien reaktorikonseptien osalta analysoitu riittävän tarkasti. Tämä on
ymmärrettävää, sillä kaikkien reaktorikonseptien suunnittelutyö ei ole vielä
edennyt kovin pitkälle.

Eksotermiset kemialliset reaktiot tulisi huomioida systemaattisesti sekä
teknologianeutraaleissa että -spesifeissä turvallisuuskriteereissä. Ensisijaise-
na pyrkimyksenä tulee olla eksotermisten kemiallisten reaktioiden estäminen
kokonaan. Jos eksotermisiä kemiallisia reaktioita kuitenkin pääsee tapahtu-
maan, tulee pyrkiä niiden seurausten lieventämiseen.

Eksotermisten kemiallisten reaktioiden tapahtumiseksi tarvitaan sekä riit-
tävän korkea lämpötila että keskenään reagoivia aineita. Eksotermiset ke-
mialliset reaktiot voidaan siis estää, jos reagoivia aineita ei ole tai ne pys-
tytään pitämään erillään toisistaan, tai jos lämpötilat pystytään pitämään
rittävän alhaisina.

Eksotermiset kemialliset reaktiot ovat kuitenkin vain yksi osa koko reak-
torin turvallisuutta, eikä niiden huomiointi saisi heikentää laitoksen turval-
lisuutta muilta osin. Vaikka eksotermiset kemialliset reaktiot tulisikin huo-
mioida systemaattisesti kaikissa mahdollisissa reaktorien käyttötilanteissa,
tulisi turvallisuutta tarkastella ennen kaikkea kokonaisuutena. Suunnittelu-
työn pyrkimyksenä tulisi olla reaktori, jonka turvallisuus on niin korkealla
tasolla, kuin se vain käytännöllisesti katsoen on mahdollista.

76



Viitteet

[1] The Generation IV International Forum, 14.2.2012. http://www.gen-
4.org/Technology/evolution.htm.

[2] S. Lower, �Chem1 general chemistry virtual textbook,� 12.3.2012.
http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html.

[3] �NIST Chemistry WebBook,� 15.2.2011.
http://webbook.nist.gov/chemistry.

[4] S. Piet, D. Jeppson, L. Muhlestein, M. Kazimi, and M. Corradini,
�Liquid metal chemical reaction safety in fusion facilities,� Fusion en-

gineering and design, vol. 5, no. 3, 1987.

[5] A. Foster and R. Wright, Basic Nuclear Engineering. Allyn & Bacon,
3rd ed., 1977.

[6] B. Ma, Nuclear Reactor Materials and Applications. Van Nostrand Rein-
hold Company, 1983.

[7] I. Ursu, Physics and Technology of Nuclear Materials. Pergamon Press,
1985.

[8] M. Benedict, T. Pigford, and H. Levi, Nuclear chemical Engineering.
McGraw-Hill, 2nd ed., 1981.

[9] L. Morss, N. Edelstein, and J. Fuger, eds., The Chemistry of the Actinide
and Transactinide Elements. Springer, 3rd ed., 2006.

[10] M. Gauthron, Introduction au génie nucléaire. Tome 1: Neutronique et

matériaux. INSTN & CEA, 1986.

[11] B. Hilton, �Review of oxidation rates of DOE spent nuclear fuel - Part 1
: Metallic fuel,� Tech. Rep. ANL-00/24, Argonne National Laboratory,
2000.

[12] J. M. Haschke, T. H. Allen, and L. A. Morales, �Surface and corrosion
chemistry of plutonium,� Los Alamos Science, no. 26, pp. 252�273, 2000.

[13] �Experimental facilities for sodium fast reactor safety studies,� Tech.
Rep. 6908, OECD, NEA, 2011.

[14] I. Grenthea, J. Fuger, R. Konings, R. Lemire, A. Muller, C. N.-T. Cregu,
and H. Wanner, Chemical Thermodynamics of Uranium. OECD Nuclear
Energy Agency, 2004.

77



[15] E. Cordfunke and R. Konings, eds., Thermochemical data for reactor

materials and �ssion products. North-Holland, 1990.

[16] J. M. Haschke, T. H. Allen, and L. A. Morales, �Reactions of plutonium
dioxide with water and hydrogen�oxygen mixtures: Mechanisms for cor-
rosion of uranium and plutonium,� Journal of Alloys and Compounds,
vol. 314, no. 1-2, pp. 78�91, 2001.

[17] H. Muta, K. Kurosaki, M. Uno, and S. Yamanaka, �Thermal and mecha-
nical properties of uranium nitride prepared by SPS technique,� Journal
of Materials Science, vol. 43, no. 19, pp. 6429�6434, 2008.

[18] S. Sunder and N. Miller, �XPS and XRD studies of corrosion of ura-
nium nitride by water,� Journal of Alloys and Compounds, vol. 271-273,
pp. 568�572, 1998.

[19] H. Lewis and J. Kerrisk, �Electrical and thermal transport properties
of uranium and plutonium carbides,� Tech. Rep. LA-6096, Los Alamos
Scienti�c Laboratory, 1976.

[20] �High temperature gas cooled reactor fuels and materials,� Tech. Rep.
IAEA-TECDOC-1645, IAEA, 2010.

[21] K.-H. Neeb, The radiochemistry of nuclear power plants with light water
reactors. Walter de Gruyter, 1997.

[22] �A technology for generation IV nuclear energy systems,� Tech. Rep.
GIF-002-00, U. S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee
and The Generation IV International Forum, 2002.

[23] D. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC, 92nd ed.,
2008.

[24] J.-C. Gauthier, G. Brinkmann, B. Copsey, and M. Lecomte, �ANTA-
RES: The HTR/VHTR project at Framatome ANP,� Nuclear Enginee-
ring and Design, vol. 236, no. 5-6, pp. 526�533, 2006.

[25] �Comparative assessment of thermophysical and thermohydraulic cha-
racteristics of lead, lead-bismuth and sodium coolants for fast reactors,�
Tech. Rep. IAEA-TECDOC-1289, IAEA, 2002.

[26] L. Cinotti, C. Fazio, J. Knebel, S. Monti, H. A. Abderrahim, C. Smith,
and K. Suh, �LFR: Lead-Cooled Fast Reactor,� Tech. Rep. UCRL-
CONF-221396, Lawrence Livermore National Laboratory, 2006.

78



[27] J. Charles, P. W. Kopf, and S. Toby, �The reaction of pyrophoric
lead with oxygen,� The Journal of Physical Chemistry, vol. 5, no. 70,
p. 1478�1482, 1966.

[28] A. Alemberti, J. Carlsson, E. Malambu, A. Orden, D. Struwe, P. Agos-
tini, and S. Monti, �European lead fast reactor - ELSY,� Nuclear Engi-
neering and Design, vol. 241, no. 9, pp. 3470�3480, 2011.

[29] B. F. Gromov, Y. S. Belomitcev, E. I. Ye�mov, M. P. Leonchuk, P. N.
Martinov, Y. I. Orlov, D. V. Pankratov, Y. G. Pashkin, G. I. Toshinsky,
V. V. Chekunov, B. A. Shmatko, and V. S. Stepanov, �Use of lead-
bismuth coolant in nuclear reactors and accelerator-driven systems,�
Nuclear Engineering and Design, vol. 173, no. 1-3, 1997.

[30] J. Gracie and J. Droher, �A study of sodium �res,� Tech. Rep. NAA-
SR-4383, Atomics International, 1960.

[31] J.-H. Eoh, H. C. No, Y.-H. Yoo, and S.-O. Kim, �Sodium-CO2 inte-
raction in a supercritical CO2 power conversion system coupled with a
sodium fast reactor,� Nuclear Technology, vol. 173, no. 2, pp. 99�114,
2011.

[32] Committee on the Safety and Security of Commercial Spent Nuclear Fuel
Storage, National Research Council, �Safety and security of commercial
spent nuclear fuel storage: Public report,� 2006.

[33] V. B. Voitovich, V. A. Lavrenko, R. F. Voitovich, and E. I. Golovko, �The
e�ect of purity on high-temperature oxidation of zirconium,� Oxidation
of metals, vol. 42, no. 3-4, pp. 223�237, 1994.

[34] P. Hofmann, �Current knowledge on core degradation phenomena, a re-
view,� Journal of Nuclear Materials, vol. 270, no. 1-2, pp. 194�211, 1999.

[35] R. Voitovich and E. Pugach, �High-temperature oxidation of ZrC and
HfC,� Powder metallurgy and metal ceramics, vol. 12, no. 11, pp. 916�
921, 1974.

[36] W. Lippmann, J. Knorr, R. Nöring, and M. Umbreit, �Investigation of
the use of ceramic materials in innovative light water reactor � fuel rod
concepts,� Nuclear Engineering and Design, vol. 205, no. 1-2, pp. 13�22,
2001.

[37] L. L. Snead, T. Nozawa, Y. Katoh, T.-S. Byun, S. Kondo, and D. A. Pet-
ti, �Handbook of sic properties for fuel performance modeling,� Journal
of Nuclear Materials, vol. 371, no. 1-3, pp. 329�377, 2007.

79



[38] H. E. Eaton and G. D. Linsey, �Accelerated oxidation of sic cmc's
by water vapor and protection via environmental barrier coating ap-
proach,� Journal of the European Ceramic Society, vol. 22, no. 14-15,
p. 2741�2747, 2002.

[39] O. Kubaschewski, C. Alcock, and P. Spencer, eds., Materials Thermoc-

hemistry. Pergamon Press, 6th ed., 1993.

[40] J. Leitnaker and T. Gregory, �Thermodynamic properties of uranium
carbides via the U-C-O system,� Journal of chemical & engineering data,
vol. 11, no. 3, p. 392�394, 1966.

[41] J. R. Davis, ed., Alloying - Understanding the basics. ASM International,
2001.

[42] M. Bauccio, ed., ASM Metals Reference Book. AMS International,
3rd ed., 1993.

[43] P. Ampomrat, C. Bahn, and G. Was, �Corrosion and stress corrosion
cracking of ferritic-martensitic alloys in supercritical water,� in 12th In-

ternational Conference on Environmental Degradation of Materials in

Nuclear Power System � Water Reactors (T. Allen, P. King, and L. Nel-
son, eds.), The Minerals, Metals and Materials Society, 2005.

[44] R. Klueh, J. Shingledecker, R. Swindeman, and D. Hoelzer, �Oxide
dispersion-strengthened steels: A comparison of some commercial and
exprimental alloys,� Journal of Nuclear Materials, vol. 341, no. 2-3, 2005.

[45] Y. Chen, K. Sridharan, S. Ukai, and T. Allen, �Oxidation of 9Cr oxide
dispersion strengthened steel exposed in supercritical water,� Journal of
Nuclear Materials, vol. 371, no. 1-3, 2007.

[46] Nuclear Energy Directorate, Gas-cooled nuclear reactors. CEA, 2006.

[47] B. Kelly, B. Marsden, and K. Hall, �Irradiation damage in graphite
due to fast neutrons in �ssion and fusion systems,� Tech. Rep. IAEA-
TECDOC-1154, International Atomic Energy Agency, 2000.

[48] D. G. Schweitzer, �Experimental results of air ingress in heated graphite
channels: A summary of American analyses of the Windscale and Cher-
nobyl accidents,� in Technical committee meeting on response of fuel,

fuel elements and gas cooled reactor cores under accidental air or water

ingress conditions, no. IAEA-TECDOC-784, 1993.

80



[49] �Proposal for a technology-neutral safety approach for new reactor de-
signs,� Tech. Rep. IAEA-TECDOC-1570, International Atomic Energy
Agency, 2007.

[50] �Safety of nuclear power plants: Design,� Tech. Rep. NS-R-1, Internatio-
nal Atomic Energy Agency, 2000.

[51] International Nuclear Safety Advisory Group, �Probabilistic safety
assessment,� Tech. Rep. 75-INSAG-6, International Atomic Energy
Agency, 1992.

[52] �Ydinlaitoksen turvallisuusjärjestelmien suunnittelu, luonnos L2,�
14.2.2011. STUK, YVL B.1.

[53] �Ydinvoimalaitosten teknisten ratkaisujen perustelemiseksi tehtävät
häiriö- ja onnettomuusanalyysit,� 26.8.2003. STUK, YVL 2.2.

[54] �Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja val-
vonta, luonnos L4,� 16.11.2011. STUK, YVL C.3.

[55] �Yvl b.3 ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arviointi, luonnos L2,�
14.3.2011. STUK, YVL B.3.

[56] �Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset,�
1.11.1999. STUK, YVL 6.2.

[57] �Ydinvoimalaitoksen riskien hallinta, luonnos L4,� 21.12.2010. STUK,
YVL A.7.

[58] �Ydinenergialaki, 11.12.1987/990.�

[59] Atomiasiain turvallisuustoimikunta, �Atomivoimalaitoksen suunnitte-
lussa noudatettavat yleiset periaatteet,� 1971.

[60] K. Ho�man, Säteilyturvakeskuksen historia 1958�2008. Säteilyturva-
keskus, 2008.

[61] K.-E. Michelsen and T. Särkikoski, Suomalainen ydinvoimalaitos. Edita,
2005.

[62] Säteilyturvallisuuslaitos, �Ydinvoimalaitosten suunnittelussa noudatet-
tavat yleiset periaatteet,� 1976.

[63] �Protection against internal �res and explosions in the design of nuclear
power plants,� Tech. Rep. NS-G-1.7, IAEA, 2004.

81



[64] �Safety of magnetic fusion facilities: Guidance,� Tech. Rep. DOE-STD-
6003-96, U.S. Department of Energy, 1996.

[65] J. Sandberg, ed., Säteily- ja ydinturvallisuus 5: Ydinturvallisuus. Sätei-
lyturvakeskus, 2004.

[66] S. A. Kabakchi, A. V. Putilov, and E. R. Nazin, �Analysis of data
and physicochemical modeling of the radiation accident in the Southern
Urals in 1957,� Atomic Energy, vol. 78, no. 1, pp. 44�47, 1995.

[67] S. Jones, �Windscale and Kyshtym: a double anniversary,� Journal of
Environmental Radioactivity, vol. 99, no. 1, pp. 1�6, 2008.

[68] B. Pershagen, Light Water Reactor Safety. Pergamon Press, 1989.

[69] D. Mosey, Reactor Accidents: Institutional Failure in the Nuclear In-

dustry. Nuclear Engineering International Publications, 2nd ed., 2006.

[70] 1.12.2011. http://en.wikipedia.org/wiki/File:EN-302px-
Reaktor_Windscale-schemat.png.

[71] R. Wakeford, �The Windscale reactor accident � 50 years on,� Journal
of Radiological Protection, vol. 27, pp. 211�215, 2007.

[72] OECD Nuclear Energy Agency, �Chernobyl: Assessment of radiological
and health impact. Update of Chernobyl: Ten years on,� 2002.

[73] E. Pazukhin, �Graphite combustion in the unit 4 reactor during the ac-
tive phase of the Chernobyl NPP accident: A probable scenario,� Ra-
diochemistry, vol. 50, no. 2, 2008.

[74] H. Mochizuki, �Analysis of the Chernobyl accident from 1:19:00 to the
�rst power excursion,� Nuclear Engineering and Design, vol. 237, no. 3,
pp. 300�307, 2007.

[75] A. N. Kiselev and K. P. Checherov, �Model of the destruction of the
reactor in the no. 4 unit of the Chernobyl nuclear power plant,� Atomic
Energy, vol. 91, no. 6, pp. 967�975, 2001.

[76] �Graphite decommissioning: Options for graphite treatment, recycling,
or disposal, including a discussion of safety-related issues,� Tech. Rep.
1013091, Electric Power Research Institute, 2006.

[77] World Nuclear Association, 1.12.2011. http://www.world-
nuclear.org/info/chernobyl/inf07.html.

82



[78] A. Miyakawa, H. Maeda, Y. Kani, and K. Ito, �Sodium leakage expe-
rience at the prototype FBR Monju,� in Unusual occurrences during

LMFR operation, no. IAEA-TECDOC-1180, 1998.

[79] Nuclear Emergency Response Headquarters, �The accident at TEPCO's
Fukushima nuclear power stations,� 2011. Report of Japanese govern-
ment to the IAEA Ministerial conference on nuclear safety.

[80] WNN, 15.12.2011. http://www.world-nuclear-
news.org/uploadedImages/wnn/Images/bwr

[81] R. Mattila, �Fukushiman onnettomuus: sähkön menetys ja vakava sydän-
vaurio vanhalla BWR-laitoksella.� YK9 Ydinturvallisuuskurssin luento-
kalvot, 19.10.2011.

[82] P. Petkevich, K. Mikityuk, P. Coddington, and R. Chawla, �Develop-
ment and benchmarking of a mechanical model for GFR plate-type fuel,�
Annals of Nuclear Energy, vol. 36, no. 8, pp. 1262�1269, 2009.

[83] C. Bassi, P. Azria, and M. Balmain, �Level 1 probabilistic safety assess-
ment to support the design of the CEA 2400 MWth gas-cooled fast reac-
tor,� Nuclear Engineering and Design, vol. 240, no. 11, pp. 3758�3780,
2010.

[84] P. Anzieu, R. Stainsby, and K. Mikityuk, �Gas-cooled fast reactor
(GFR): Overview and perspectives,� in Proceedings of the GIF Sym-

posium, 2009.

[85] L. Cinotti, C. Smith, and H. Sekimoto, �Lead-cooled fast reactor (LFR):
Overview and perspectives,� in GIF Symposium, Paris, 2009.

[86] P. Hejzlar, N. Todreas, and M. Kazimi, �Actinide burning in a lead-
bismuth-cooled critical fast reactor with economic electricity genera-
tion,� in Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation,
2003.

[87] M. Ichimiya, T. Mizuno, and S. Kotake, �A next generation sodium-
cooled fast reactor concept and its R&D program,� Nuclear Engineering
and Technology, vol. 39, no. 3, pp. 171�186, 2007.

[88] J. Buongiorno and P. MacDonald, �Supercritical water reactor (SCWR)
- progress report for the FY-03 generation-IV R & D activities for the de-
velopment of the SCWR in the U.S.,� Tech. Rep. INEEL/EXT-03-01210,
Idaho National Engineering and Environmental Laboratory, 2003.

83



[89] �Basis for NGNP reactor design down-selection,� Tech. Rep. INL/EXT-
10-19565, Idaho National Laboratory, 2010.

[90] H. Haque, �Consequences of delayed air ingress following a depressuriza-
tion accident in a high temperature reactor,� Nuclear Engineering and

Design, vol. 238, no. 11, p. 3041�3046, 2008.

[91] R. Vilim, W. Pointer, and T. Wei, �Prioritization of VHTR system mo-
deling needs based on phenomena identi�cation, ranking and sensitivi-
ty studies,� Tech. Rep. ANL-GenIV-071, Argonne National Laboratory,
2006.

84



Liite: Fuusioreaktori

Fuusioreaktorityypeistä pisimmälle on kehitetty Tokamak-reaktori (ÒÎðîè-
äàëüíàÿ ÊÀìåðà ñ ÌÀãíèòíûìè Êàòóøêàìè). Tokamakissa kuumaa plas-
maa pidetään magneettikenttien avulla toruksen muotoisen tyhjiökammion
keskellä [L1]. ITER on rakenteilla oleva tokamak-tyyppinen koefuusioreakto-
ri, josta saatava teho tulee olemaan 500 MW ja tarvittava syöttöteho 50 MW
[L2]. ITERin tavoitteena on osoittaa, että fuusioenergiaa on mahdollista tuot-
taa kaupallisesti tulevaisuudessa [L2]. ITERin tieteellisenä tavoitteena on
tuottaa kymmenen kertaa enemmän tehoa kuin se tarvitsee fuusion ylläpi-
toon [L2]. ITERin rakenne näkyy liitteen kuvassa 1.

ITERin energiantuotto perustuu deuteriumin ja tritiumin fuusioreaktioon,
jossa syntyy heliumia, neutroneita ja energiaa reaktiolla

D + T → 4He + n + 17,6 MeV.

Fuusioreaktion aikaansaamiseksi deuterium- ja tritiumytimet on saatava riit-
tävän lähelle toisiaan. Tähän tarvitaan suurta kineettistä energiaa, sillä po-
sitiivisesti varautuneet ytimet hylkivät toisiaan. Käyttämällä voimakkaiden
sähkövirtojen lisäksi mikroaaltosäteilyä, korkeaenergisiä hiukkassuihkuja tai
molempia, voidaan plasman lämpötila nostaa riittävän korkeaksi, noin 108 ◦C.
[L3]

Fuusioreaktioissa vapautuva energia jakaantuu heliumin ja neutronin liike-
energiaksi. Heliumin energia kuluu törmäyksiin plasmassa, mikä ylläpitää
plasman korkeaa lämpötilaa. Neutroni puolestaan karkaa magneettikentästä
ja törmää reaktoria ympäröivään hyötövaippaan, missä se luovuttaa energi-
aansa törmäilemällä vaipan atomeihin. Jos vaipassa on litiumia voidaan sen
avulla muodostaa lisää tritiumia. Tämä tapahtuu reaktiolla

n + Li → 4He + T.

Syntynyt tritium kerätään ja käytetään polttoaineena. Vaippaa puolestaan
jäähdytetään sopivalla kiertoaineella, josta voidaan lopulta tuottaa sähköä
turpiinien avulla. Tyhjiökammion alaosassa sijaitseva diverttori kerää kam-
miosta fuusiossa syntyvän heliumin ja muut epäpuhtaudet. [L1]

Lähimpänä plasmaa olevat komponentit, vaippa ja diverttori, joutuvat
hyvin voimakkaan neutronipommituksen kohteeksi. Neutronitörmäysten vuok-
si atomit siirtyilevät paikoiltaan ja materiaaliin syntyy heliumia, mitkä ai-
heuttavat materiaalien haurastumista. [L3]

Fuusioreaktorien etuja ovat pieni polttoaineen tarve, sekä energiantuotan-
non hiilidioksidittomuus ja ilmansaasteettomuus. Jos tarvittava tritium tuo-
tetaan reaktorissa, on polttoainetta kohtuullisesti saatavana. Fuusioreaktorit
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Kuva 1: ITERissä kuuma plasma pidetään toruksen keskellä suprajohdemag-
neettien avulla. Lähinnä plasmaa on vaippa ja sen takana tyhjiökammion sei-
nämä. Diverttori sijaitsee tyhjiökammion alaosassa. [L4]

ovat myös sisäisesti turvallisia, sillä fuusioreaktioiden ylläpito on haastavaa
eikä tehopiikkejä voi tapahtua. Esimerkiksi laiterikosta johtuva muutos mag-
neettikentässä tai polttoaineen syötön lakkaaminen lopettaa energiantuoton
nopeasti. Lisäksi, vaikka reaktorin jäähdytys menetettäisiin kokonaan, jälki-
lämpöteho ei ole niin suuri, että materiaalit alkaisivat sulaa. [L3]

Fuusioreaktoreilla on toki myös heikkoutensa. Polttoaineena käytettävä
tritium on radioaktiivista. Toisaalta sitä on reaktorissa kerrallaan niin vä-
hän, että kovin suurta radioaktiivista päästöä ei tapahtuisi, vaikka tritium
pääsisi vapautumaan ympäristöön tyhjiökammion lisäksi myös hyötövaipas-
ta. Radioaktiivisia aineita syntyy myös neutronien törmätessä tyhjiökammio-
ta ympäröiviin materiaaleihin. Sopivilla materiaalivalinnoilla näiden radioak-
tiivisten aineiden puoliintumisajat ovat kuitenkin niin lyhyitä, kertaluokkaa
kymmenen vuotta, ettei materiaalien geologista loppusijoitusta tarvita. Pit-
käaikaiseen energiantuottoon kykenevän laitoksen rakentaminen vaatii kui-
tenkin vielä paljon kehitystyötä, esimerkiksi plasman käyttäytymisen parem-
paa ymmärrystä sekä korkeita neutroni- ja lämpövoita kestäviä uudenlaisia
materiaaleja. [L3]

ITERin vaipassa aiotaan käyttää berylliumia lähinnä plasmaa olevissa
komponenteissa. Muissa vaipan rakennemateriaaleissa käytetään kuparia ja
ruostumatonta terästä. Myöhemmin testataan myös tritiumin tuottamista
litiumista. Diverttorissa käytetään aluksi hiilikuiduilla vahvistettua hiilikom-
posiittia ja myöhemmin testataan tungsteenia. Vaippaa, diverttoria ja muita
tarvittavia rakenteita jäähdytetään vedellä. [L2]

Fuusiovoimalaitoksia rakennettaessa mahdollisia materiaaleja vaippaan
ja diverttoriin ovat tungsten, beryllium, hiili, kupari ja niobium. Mahdollisia
rakennemateriaaleja ovat ruostumattomat teräkset, ferriitiset teräkset ja va-
nadiiniseokset. Mahdollisia jäähdytteitä ovat vesi, litium, litium�lyijy-seos,
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natrium, natrium�kalium-seos, gallium ja helium. Näistä litium ja natrium
reagoivat eksotermisesti ilman ja veden kanssa. Lisäksi joidenkin materiaalien
reagoidessa höyryn kanssa voi syntyä räjähtävä määrä vetyä. [L5]
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