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FiR 1 käytöstäpoiston aikataulu 



4 18.12.2013 

Tehopulssi 27.3.1962 

§ Yle Areena 

§ http://areena.yle.fi/tv/1295701 
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FiR 1 -tutkimusreaktori 

§  TRIGA Mark II reaktori 250 kW 
§  Sydämessä 15 kg U, sisältää 3 kg 

235U (<20% rikastettua LEU) 
§  Uraani-zirkonium-hydridi polttoaine 

(8-12 w% U, 91% Zr, 1% H) 
§  Käytettyä polttoainetta kertynyt 103 

polttoainesauvaa joista 79 edelleen 
ladattuna sydämeen 

§  Käytöstäpoiston suhteen reaktori on 
kooltaan, KPA- ja purkujätemääriltään 
ja näiden aktiivisuuksilta merkittävästi 
pienempi ydinlaitos verrattuna YVL:iin 
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FiR 1 -tutkimusreaktorin rakenteet 
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Reaktorin käyttö – käytöstä poistaminen 

§  FiR 1 -tutkimusreaktori vuodesta 1962, aluksi TKK:n ja sittemmin VTT:n 
hallinnassa (1971->) 

§  Alkuaikoina koulutusta ja perustutkimusta (neutronifysiikka), isotooppianalyysit 
§  1999 alkanut BNCT-hoitotoiminta pitkään keskeinen peruste ylläpitää 

reaktoria; muita käyttötarkoituksia mm. isotooppituotanto (Indmeas), koulutus, 
MEMS-säteilytykset, aktivointianalyysi 

§  Käyttölupa uusittu 2011, voimassa vuoteen 2023 
§  Päätös ryhtyä toimenpiteisiin reaktorin käytöstä poistamiseksi kesällä 2012, 

BNCT-hoitoja antaneen Bonecan Oy:n konkurssin jälkeen hoitotoiminnan 
riskitöntä ulkopuolista rahoitusta ei pystytty varmistamaan 

§  Reaktoriajoja isotooppituotantoon (Indmeas), koulutus (Aalto, LUT, Lund,..) 
§  Ensimmäinen käytöstä poistettava ydinlaitos Suomessa ! 
§  Alikriittisen ’miilun’ uraania (HUT- RU, ..)  
§  DOE/US HEU/LEU (Triga Otaniemi) Fuel Return Programme 
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FiR 1 käytöstäpoiston hallintoa 
§  Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistetty, konsulttina Pöyry  
§  YVA ohjelma (www.tem.fi) 6.11., kuulemistilaisuus Otakaari 4, 26.11. 2013  
   kl 18, lausunnot ja mielipiteet 16.1.2014 mennessä, TEMin lausunto VTTlle 
§   YVA selostus (2014) 

§  YVA selostus on edellytys käytöstäpoistoon liittyvälle käyttölupaehtojen 
muutokselle, jota VTT tulee hakemaan VN:lta 

§  Valtioneuvoston FiR 1 käyttölupaehtojen muutos (ajatuksia):  
-  ei kriittinen ydinreaktori, turvallinen sammutustila 
-  purkusuunnitelma, työmenetelmät ja aikataulu 
-  YEL ja STUK asiakirjat > purun turvaseloste, työalueiden ja ympäristön 

säteilyturvallisuus, purkujätteiden käsittely ja välivarastointi, toimintajärjestelmä 
(QA) 

-  voimassaolo 2023 - >> xx, ydinjätteiden turvallinen välivarastointi 
… 
-  Purkusuunnittelulle STUKin hyväksyntä, tarkastukset vaiheittain 

§  Polttoaineen kuljetusselvitykset ja suunnittelu (..Kantvik, viranomaiset,..) 
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Tehtäviä purkuvalmistelussa 
§  Polttoainehuollon selvitykset ja sopimusasiat (USDoE, kuljetukset 

NAC,…) 
§  Purkujätteeseen liittyvät selvitykset ja sopimusasiat – Fortum, TVO, 

VTT 
§  Tarkennetut inventaarilaskut (käynnissä) 
§  Grafiitti- ja alumiiniselvitykset (aloitettu), Fluental 
§  Purkujätteiden karakterisointi, mittaus ja ydinjätekirjanpito 
§  Välivarastointi ja loppusijoitus (sopimuskeskustelut, vrt 

Radioaktiivinen pienjäte STM – TVO 1996) 
§  Tarkempi purkusuunnittelu (kilpailutetaan), hankintavaihe: 
Platom, Fortum, ”Extrem Såg och Borrning AB”, DD Risoe, Studsvik, .. 
 
§  Reaktorin käytön lopettaminen mahdollisesti 2015 loppuvuodesta 

§  Ydinpolttoainetta Yhdysvaltoihin, DOE (& Triga International) 
§  Reaktorin purku 
§  Purkujätteen välivarastointi  
§  Loppusijoitusta edeltävät alustavat turvallisuusselvitykset 

  



10 18.12.2013 

VTT’s  research report – literature survey 

OUTLINE 

§ Chemical aspects of he FiR1 TRIGA decommissioning  
   waste with regard to C-14 and Al  
§ Aluminium chemistry  
§ Graphite chemistry – (C14) 
§ Results from international studies 
§ Discussion of the results 
§ Suggestions for VTT’s graphite 
  
§ 2014 (luonnos 11/2013) 
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Amounts and activity of FiR 1 decommissioning waste  
  m (kg) V (m3) 1 A (Bq) 
Activated parts       

-  Steel 3556,4 0,44 2,36·1013 
-  Al 3932,9 1,46 6,39·1011 
-  concrete 10900 4,5 8,27·1010 
-  graphite 5125,4 2,7 4,60·1010 
Contaminated 
parts 

      

-  steel 2072,7 0,26 2,76·108 
-  Al 365,5 0,14 9,4·107 
Mixed 
decommissionin
g waste and ion 
exchange resin 

2000 7,4 4,30·107 

Sum 27960 16,0 2,44·1013 
1 The given volumes are not bulk volumes, but are calculated from the relation between volume (v), mass (m) 
and density of the solid (ρ), i.e. ρ=m/V.  
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Aluminium 

Potential problems under repository conditions 

Corrosion due to high pH (11-13) 
- Heat generation:  Al + 3H2O + OH- = 3/2 H2 + Al(OH)4

- 
 Highly heat generating reaction!   Moreno:  no problem in SFR  

- Gas production: 2 Al(s) + 2 OH- + 4 H2O → 2 AlO(OH)2
- + 3 H2(g) 

 Build up of high gas pressures and destruction of containers. 
- Reaction with other metals, e.g. steel: Al + Fe3+ = Fe + Al3+    

Not a problem.  
Carbide formation: 4 Al + 3 C = Al4C3  

 Carbide formation doesn’t occur under repository conditions  
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I – Graphite (säteilytetty reaktorigrafiitti) 

§ Maailma 250 000 t 
§ Triga: 0.5 – 1 t (aktiivisin osa) 

§ The patented Swiss graphite storage model (2005):  
i)  Pack steel etc. into concrete containers (about 50 vol%) 
ii)  Crush activated graphite (5 mm pieces) 
iii)  Mix graphite with grout to get artificial sand 
iv)  Make graphite concrete 
v)  Fill remaining voids in concrete container with the “graphite concrete”. 
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C 14 (half-life 5730 y) 

§ Published experimental results (e.g. from UK) indicate that  the 
released carbon C 14 under repository is both  

   organic (CH4, …) and inorganic (CO2,…) 
 
§ Experimental setup   Experimental results 

 
 

 
organic 

inorganic 
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Purkutyön pääasioita 

§ Tutkimusreaktoreiden purkamisesta on kansainvälistä kokemusta 
esim Trigat Hannover, Heidelberg, Korea, Italia 

§ Keskeisiä FiR 1 ydinjätehuollon tunnuslukuja: 
§  Käytettyjä polttoaine-elementtejä 103 kpl (25 kg uraania) 
§  Radioaktiivisen purkujätteen määrä 28 t (konservatiivinen arvio) 
§  Purkujätteen kokonaisaktiivisuus 30 TBq 

§  Purkutyön aiheuttama kollektiivinen säteilyannos alle 0,1 manSv 
(pienennetään, ALARA) 

§ Valvonnasta vapauttaminen ja jätteiden pakkaus sekä 
erikoiskäsittely (sulatus, valu..) 
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Muutokset ydinjätehuoltosuunnitelmassa FiR 1 YJH 2013 

§ Muuttunut käytöstäpoiston aikataulu 
§ Käytetyn polttoaineen palautus Yhdysvaltoihin ensisijainen 
§ Ydinjätehuollon kustannusarvio tehty lähtien käytöstäpoiston 

täsmentyneistä osatehtävistä:  
   kustannusarvio noussut 6,33 M€ -> 8,52 M€ 

§ Yhdysvaltojen vastaanottomaksu ja kuljetuskustannukset 
tarkennettu 

§ Purkujätteen välivarastointitarve huomioitu 
§ Epävarmuuslisä (satunnaiset kulut) n. 10 % 

§ TEM energiaosaston päätös varautumismäärästä .. 12/2013, 
VTT (TEM) VYR rahoitus, .. 
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Ydinjätehuollon vaihtoehdot (1) 
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Loppusanat 

§ FiR 1: kunniakas ja arvokas tutkimus/koulutushistoria 
§ Purku hoidetaan suunnitellusti, ei kontaminaatioriskejä (KPA USA) 
§ Pieni ydinjätemäärä, aikanaan Lo tai OL loppusijoitukseen 
§ Työalueen ja ympäristön siisteys hoidetaan erityisellä huolella 
§ STUK valvoo 

§ Yhteistyö kansallisesti ja läntisiin naapurimaihin 
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Kiitos !! 


