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1 Johdanto 

Tällä hetkellä noin 81 % maailmalla tuotetusta energiasta perustuu fossiilisiin 

polttoaineisiin [1]. Tiedemaailma on laajasti, joskaan ei täysin yksimielisesti sitä mieltä, että 

fossiilisista polttoaineista peräisin olevat kasvihuonekaasut kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä. 

Jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin hallintaan, kasvihuonekaasujen määrää ja tätä kautta 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi vähentää rajusti. Samaan aikaan monet nopeasti 

kehittyvät maat, kuten esim. Kiina ja Intia, pyrkivät nostamaan elintasoaan, mihin tarvitaan 

suuria määriä uutta energiantuotantoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on otettava 

käyttöön useita keinoja, joista yksi on fissioenergian käytön lisääminen. Maailman 

uraanivarojen huvetessa nykyinen yksinkertainen uraanipolttoaineen kierto termisissä 

fissioreaktoreissa ei ole kestävä ratkaisu, eikä tällä tekniikalla uraanivarojen arvioida riittävän 

kuin maksimissaan tämän vuosisadan loppuun asti. Erotus- ja transmutaatiotekniikan avulla 

on mahdollista siirtyä suljettuun polttoainekiertoon, mikä voi taata fissioreaktorien 

polttoaineen riittävyyden jopa tuhansiksi vuosiksi eteenpäin ja samalla käytetyn 

ydinpolttoaineen määrää ja radioaktiivisuutta saadaan huomattavasti vähennettyä. 

Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus aloitettiin 1970-luvulla. Ensimmäisiä tutkimuksia 

tehtiin 70- ja 80-luvuilla lähinnä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 80- ja 90-lukujen taitteessa 

tutkimus lisääntyi Ranskan ja Japanin panoksen kasvaessa, mutta toisaalta polttoaineen 

jälleenkäsittely lopetettiin joissain maissa ja nopeiden reaktorien tutkimus väheni 

huomattavasti. Ydinenergian uutta nousua alettiin ennustaa 2000-luvulla, mikä on tuonut 

uutta intoa ja resursseja neljännen sukupolven reaktorien kehittämiseen, uraanivarojen 

tehokkaamman käytön tutkimukseen ja tätä kautta myös erotus- ja transmutaatiotekniikan 

tutkimukseen, joka nähdään osana ydinenergiankäytön kestävää kehitystä ja ydinjätteen 

määrän vähentämisen välineenä. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten maaliskuussa 2011 sattunut 

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus tulee vaikuttamaan valtioiden halukkuuteen panostaa 

ydinenergiaan ja tätä kautta myös erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimukseen. 

Ydinjätteeseen liittyen erotus- ja transmutaatiotekniikan tarkoitus on yleensä aktinideja 

transmutoimalla vähentää ydinjätteen jälkilämpöä ja merkittävästi pienentää jätteen 

radioaktiivisuutta. Loppusijoitustilan tarve pienenee ja mahdolliset riskit radioaktiivisten 

aineiden kulkeutumisesta loppusijoitustilasta ympäristöön voivat vähentyä. Erotus- ja 

transmutaatiotekniikan hyötyjä arvioitaessa on otettava huomioon eri loppusijoituspaikkojen 

ominaisuudet ja niiden vaikutukset aktinidien ja fissiotuotteiden liukenemiseen veteen sekä 

mahdolliseen kulkeutumiseen kasveihin, eläimiin ja ihmisiin. Loppusijoitustilan 

suorituskykyä arvioitaessa lasketaankin muun muassa tilasta ympäristöön kulkeutuvien 

radionuklidien aiheuttamaa annosnopeutta. Tälle annosnopeudelle on eri maissa määritelty 

raja-arvot, joita annosnopeus ei saa ylittää, jotta loppusijoitustilaa voidaan pitää riittävän 

turvallisena. 

Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus on vuosien saatossa painottunut suljetun kierron 

nopeiden neljännen sukupolven ydinreaktorien kehitykseen ja alikriittisiin ADS-systeemeihin 

(Accelarator Driven Systems). Näistä ADS-systeemit nähdään hyvänä vaihtoehtona myös 

ydinvoimaan voimakkaan negatiivisesti suhtautuville maille, kun taas nopeat reaktorit 

mahdollistavat ydinenergian tuotannon jatkamisen pitkälle tulevaisuuteen. Tässä raportissa 

tarkastellaan erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimusta maailmalla tällä hetkellä sekä 

tekniikan vaikutuksia loppusijoitustilan suorituskykyyn eri loppusijoitusvaihtoehdoissa. 
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2 Vaihtoehtoiset loppusijoitusratkaisut 

Riippumatta siitä, otetaanko erotus- ja transmutaatiotekniikkaa mukaan ydinjätteen 

käsittelyyn, geologista loppusijoitusta tullaan joka tapauksessa tarvitsemaan. 

Loppusijoituspaikaksi on eri puolilla maailmaa tutkittu erilaisia vaihtoehtoja. Joitain viime 

aikoina aktiivisia tutkimuskohteita on esitetty alla [2]. 

Vulkaaninen tuhkakivi on hyvin absorboivaa materiaalia, minkä vuoksi se estää tehokkaasti 

radionuklidien liikettä. Tuhkakiven uskotaan myös olevan geologisesti hyvin stabiilia. Tätä 

vaihtoehtoa on tutkittu pitkään Yhdysvalloissa, jossa mahdollisena loppusijoituspaikkana 

toimisi Yucca Mountain. Loppusijoituskapselit on tarkoitus sijoittaa noin 300 m maanpinnan 

alapuolelle ja noin 300 m pohjaveden pinnan yläpuolelle. Tutkimusten mukaan vesiliukoiset 

fissiotuotteet kuten pitkäikäiset Tc-99 ja I-129 liukenevat helposti pohjaveteen, mutta 

aktinidit liukenevat heikosti ja absorboituisivat tehokkaasti vulkaaniseen tuhkakiveen. 

Poliittisista syistä Yucca Mountainin loppusijoitushanke on kuitenkin toistaiseksi pantu jäihin. 

Savimuodostumia on tutkittu yli 25 vuotta mahdollisina loppusijoituspaikkoina sekä 

Japanissa että monissa Euroopan maissa. Savimuodostumien etuja ovat muun muassa lähes 

olematon veden virtaus, paisumisen aiheuttama taipumus korjata halkeamat itsestään ja kyky 

sekä kemiallisesti että fysikaalisesti hidastaa radionuklidien kulkeutumista. Maanalaisia 

tutkimuslaboratorioita on rakennettu ja yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia on aloitettu 

ainakin Belgiassa, Ranskassa ja Sveitsissä. 

Kiteiset muodostumat kuten peruskallion graniitti on ollut tutkimuksen kohteena jo yli 30 

vuotta. Loppusijoitusta graniittiin on tutkittu Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja Sveitsissä. 

Eräitä peruskallion etuja ovat pitkäaikainen stabiilius, kallion vahva mekaaninen kestävyys, 

suhteellisen suuri lämmönjohtavuus ja vähäinen pohjaveden virtaus. Ydinjäte sijoitetaan 

kuparikanistereihin, jotka louhitaan peruskallioon usean sadan metrin syvyyteen. Kanisteri 

ympäröidään bentoniittisavella, jonka tarkoitus on suojata kanisteria ympäröivän kallioperän 

mahdollisilta liikkeiltä ja rajoittaa pohjaveden virtausta kanisterin ympärillä. Kuparikapselin 

mahdollisesti rikkoutuessa bentoniittisavi estää tai hidastaa radionuklidien kulkeutumista 

ympäristöön. Tätä loppusijoitusvaihtoehtoa on tutkittu kaikkein pisimmälle ja nykyisten 

aikataulujen mukaan loppusijoituksen on määrä alkaa Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2020 ja 

2023. 

Suolakerrostumien suurin etu on vuorisuolan hyvin korkea lämmönjohtavuus ja 

muovautuvuus, minkä vuoksi mahdolliset halkeamat sulkeutuvat hyvin nopeasti. Lisäksi 

suolamurskeen käyttö tiivisteenä johtaa niin pieneen huokoisuuteen, että vesi ei 

todennäköisesti missään olosuhteissa pääse virtaamaan loppusijoitustilaan, vaikka veden 

virtauksen mahdollisuutta ei voidakaan täysin sulkea pois. Vuorisuolan kyky estää 

radionuklidien kulkeutumista ei kuitenkaan ole kovin hyvä. Tekniikka perustuukin enemmän 

loppusijoituskapselin ja sen pinnalle muodostuvien korroosiotuotteiden kykyyn pidättää 

radionuklideja. Tätä vaihtoehtoa on tutkittu ainakin Saksassa. 

Syvien porausreikien käyttämistä loppusijoituksessa on tutkittu ajoittain jo 1950-luvulta 

lähtien. Tässä tekniikassa ydinjäte sijoitettaisiin erittäin syviin noin 4 – 5 km maanpinnan 

alapuolelle porattuihin reikiin. Näin syvälle mentäessä pohjaveden suolapitoisuus kasvaa 

merkittävästi, mikä estää pinnan lähellä olevan makean juomaveden sekoittumista 

syvemmällä olevaan veteen eristäen tehokkaasti syvemmän alueen. Syvien alueiden tutkimus 

on osoittanut, että siellä oleva vesi on pysynyt paikallaan miljoonia vuosia, mikä olisi 

enemmän kuin riittävästi aikaa ydinjätteen aktiivisuuden pienentyä turvalliselle tasolle. Jos 

hyväksytään, että ydinjätettä ei voida hakea uudelleen käytettäväksi, syvät porausreiät 
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voisivat olla ideaalinen paikka ydinjätteelle. Pitäisi kuitenkin löytää paikka, jossa 

pohjavedessä ei ole ylipainetta hydrostaattiseen paineeseen nähden, suolapitoisuuden 

muutoksen tulisi olla riittävän jyrkkä estääkseen termisen johtumisen aiheuttaman jätteen 

kulkeutumisen ylöspäin ja reiät pitäisi kyetä sulkemaan tiiviisti. Riittävästi tutkimustietoa ei 

ole siitä, että reikien poraaminen ei vaikuta syvällä olevien alueiden stabiiliuteen. Vielä ei 

edes osata sanoa, millaisin testein tämä voitaisiin todentaa, joten syvät porausreiät eivät tällä 

hetkellä ole kovin todennäköinen loppusijoitusvaihtoehto. 

3 Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus maailmalla 

3.1 OECD/NEA polttoainekiertoselvitykset 

NEA:n (Nuclear Energy Agency) tiedekomiteassa (NSC, Nuclear Science Committee) toimii 

viisi työryhmää, joista yksi (WPFC, Working Party on Scientific Issues of Fuel Cycle) on 

keskittynyt ydinpolttoainekiertovaihtoehtojen tieteellisiin kysymyksiin. Alla on esitetty joitain 

työryhmän viime aikoina julkaisemien selvitysten tuloksia. 

3.1.1 Erotus- ja transmutaatiotekniikan vaikutukset loppusijoitukseen 

WPFC on kirjoittamassa raporttia erotus- ja transmutaatiotekniikkaa soveltavien 

kehittyneiden polttoainekiertojen vaikutuksista [2]. Tavoitteena on analysoida tutkimusten 

tuloksia erilaisissa loppusijoitusympäristöissä mahdollisimman objektiivisen kuvan 

saamiseksi erotus- ja transmutaatiotekniikan vaikutuksista loppusijoitukseen. Näissä 

tutkimuksissa on selvitetty muun muassa, mistä isotoopeista loppusijoitustilasta ympäristöön 

pääsevä huippuannosnopeus aiheutuu. Koska erotus- ja transmutaatiotekniikka perustuu 

lähinnä aktinidien transmutointiin, sillä ei ole merkitystä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, 

jossa huippuannosnopeus on pääosin fissiotuotteiden aiheuttamaa. 

Kaikissa luvussa 2 esitetyissä loppusijoitusratkaisuissa, paitsi syvien porausreikien 

tapauksessa, valtaosa tai merkittävä osa huippuannosnopeudesta tavallisissa olosuhteissa 

aiheutuu pääosin muista isotoopeista kuin aktinideista. Tällöin erotus- ja 

transmutaatiotekniikalla ei ole merkittävää tai joissain tapauksissa juuri minkäänlaista 

merkitystä annosnopeuksiin. Erityisolosuhteissa tilanne voi kuitenkin muuttua. Esimerkiksi 

Suomessa ja Ruotsissa tutkitussa loppusijoituksessa peruskallioon mahdollinen jääkauden 

jälkeinen jäätiköiden hapettavan sulamisveden tunkeutuminen loppusijoituskapseleiden 

läheisyyteen tai pohjaveden pinnan raju nousu mobilisoi joitain aktinideja siten, että niistä 

tulee päävaikuttajia ympäristön huippuannosnopeuteen. Tällöin erotus- ja 

transmutaatiotekniikan käytöllä olisi merkitystä annosnopeuksien pienentämisessä. 

Kaikissa luvun 2 ratkaisuissa, paitsi syvien porausreikien tapauksessa, ihmisen tunkeutuminen 

aiheuttaa aina vaaran. Tällöin radionuklidien kulkeutuminen ei enää hallitse annosnopeuksia 

vaan siihen vaikuttaa lähinnä nuklidien vaarallisuus ja pitkäikäisyys. Tässä tapauksessa 

erotus- ja transmutaatiotekniikalla voitaisiin merkittävästi pienentää ihmisten saamaa 

radioaktiivista annosta. 

Syvien porausreikien tapauksessa lähes kaikki tarkastelut mukaan lukien erotus- ja 

transmutaatiotekniikka menettävät merkityksensä, sillä minkään radionuklidin on mahdotonta 

päästä kulkeutumaan ympäristöön. 
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3.1.2 Curiumin käsittely 

WPFCn piirissä on vuodesta 2001 asti toiminut kemiallisten erotustekniikoiden 

asiantuntijaryhmä (Expert Group on Chemical Partitioning). Vuonna 2011 ryhmä julkaisi 

raportin liittyen viimeaikaisiin curiumin erotustekniikoiden ja käsittelyn tutkimuksiin 

Ranskassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa [3]. 

Curiumia syntyy termisissä kevytvesireaktoreissa neutronikaappausten ja beta-hajoamisten 

kautta. Tavallisissa kevytvesireaktoreissa curiumin osuus käytetystä polttoaineesta on 

<0,01 %, mutta saattaa kierrätetyssä polttoaineessa nousta yli kymmenkertaiseksi. Curiumin 

pääisotooppi on Cm-244 (85 %), jonka puoliintumisaika on 18,1 vuotta. Pienestä 

massaosuudestaan huolimatta curium on juurikin isotooppinsa Cm-244 suhteellisen 

voimakkaan spontaanin fission sekä jossain määrin (α,n)-reaktioiden vuoksi merkittävä 

neutronisäteilyn ja jälkilämmön lähde. Curium on kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin 

samankaltainen kuin käytetyn polttoaineen yleisin sivuaktinidi amerikium. Tämän vuoksi sen 

erottaminen käytetystä polttoaineesta on haasteellista. Erottamisesta voi kuitenkin olla hyötyä 

curiumin ja amerikiumin erilaisten fissiovaikutusalojen ja puoliintumisaikojen vuoksi. 

Ranskassa CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) tutkii erilaisia ratkaisuja plutoniumin 

ja sivuaktinidien käsittelyssä. Tässä esitetyissä tutkimuksissa tarkasteltiin kahta skenaariota, 

joissa molemmissa käytettiin heterogeenistä kierrätystekniikkaa: 

i) Plutoniumin kierrätys neljännen sukupolven natriumjäähdytteisen nopean 

reaktorin (SFR) sydämen fissiilissä osassa ja kaikkien sivuaktinidien kierrätys 

heterogeenisessa moodissa reaktorin reunoilla. Tässä skenaariossa tarkasteltiin 

kahta tapausta, joissa toisessa sivuaktinidien osuus reunoilla oli 40 % ja toisessa 

realistisemmin 10 %.  

ii) Kuten skenaario i), mutta reaktorin reunoilla oli 40 % amerikiumia ja neptuniumia 

ja curium lähetettiin suoraan loppusijoitettavaksi. Nämä tarkastelut tehtiin COSI-

ohjelmistolla [4,5]. 

Skenaariossa i) käytetyn polttoaineen radiotoksisuus ja jälkilämpö ovat sadan vuoden 

jäähdytyksen jälkeen selvästi matalampia kuin nykyisen käytetyn polttoaineen radiotoksisuus 

ja jälkilämpö ilman kierrätystä molemmille lasketuille tapauksille. Skenaarion ii) kohdalla 

curiumin erottaminen ja suora loppusijoitus kasvattavat sekä radiotoksisuutta että jälkilämpöä 

skenaarioon i) verrattuna, mutta ne ovat silti pääosan ajasta matalampia kuin nykyisen 

käytetyn polttoaineen vastaavat luvut. 

Yhdysvalloissa on tutkittu curiumin erottamisen hyötyä amerikiumista ja eri-ikäisen käytetyn 

polttoaineen kierrättämistä. Cm-242 (T1/2 = 162 d) ja Cm-244 (T1/2 = 18,1 y) suhteellisen 

lyhyiden puoliintumisaikojen vuoksi pitkä jäähdytysaika pienentää merkittävästi curiumin ja 

amerikiumin suhdetta sekä jälkilämpöä käytetyssä polttoaineessa. Yhdysvaltalaisten 

tutkimusten mukaan curiumin kertymä sekä kevytvesireaktoreissa että nopeissa reaktoreissa 

pienenee, jos curium ja amerikium kierrätetään yhdessä. Lisäksi jäähdytysajan kasvattaminen 

(Yhdysvalloissa 30 – 70 vuoteen) pienentää merkittävästi curiumin määrää. 

3.1.3 Seminaari innovatiivisen polttoaineen kehityksestä 

WPFC järjesti 16.–17.6.2011 seminaarin aiheenaan käytetyn polttoaineen tarvittavat mittaus- 

ja mallinnusmenetelmät tiedepohjaisen polttoaineen kehityksen näkökulmasta. Polttoaineen 



 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09387-11 

7 (21) 

 

 

 

kehityksen seuraaminen on tärkeää erotus- ja transmutaatiotekniikan kannalta, sillä 

polttoaineen koostumus määrittää pitkälti tarvittavan erotus- ja transmutaatiotekniikan 

tutkimuksen suunnan. Polttoaineen kehitys nojaa tällä hetkellä suurelta osin hitaisiin 

empiirisiin menetelmiin ja polttoaineen parametrien makroskooppisen mittaluokan 

määrittelyyn. Perusymmärrys polttoaineen ja suojakuoren käyttäytymisestä atomitasolla 

nopeuttaisi polttoaineen kehitystä ja tarkentaisi menetelmiä. Seminaarissa käytiin läpi 

olemassa olevia polttoaineen karakterisointimenetelmiä ja käytetyn polttoaineen 

mittausmenetelmiä (PIE, Post Irradiation Examination) sekä keskusteltiin tämän vuosisadan 

osaamis-, mallinnus- ja mittalaitetarpeista Euroopassa, USA:ssa, Koreassa ja IAEA:ssa. 

IAEA:n internet-sivuille on rakennettu PIE-tietokanta [6], joka kartoittaa olemassa olevia 

PIE-laitoksia ja niiden ominaisuuksia. Tietokannan käyttäminen vaatii rekisteröitymisen, 

mutta on muuten avoin kaikille. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja Euroopassa on meneillään 

PIE-tarpeiden ja olemassa olevien mittalaitteistojen kartoitus [7,8]. Lisäksi Koreassa ollaan 

kehittämässä metallista polttoainetta [9]. Yleisesti ottaen atomitason menetelmille nähdään 

tarvetta, sillä vanha empiirinen tapa karakterisoida ja kehittää polttoainetta on hidasta ja 

kallista eikä aina niin tarkkaa kuin olisi toivottavaa. Esimerkiksi tavallisen UO2-polttoaineen 

mallinnus on parantunut atomitason menetelmien ansiosta. Atomitason mallinnuksen ansiosta 

on mahdollista muun muassa paremmin arvioida fissiokaasujen diffuusiota polttoaineessa. 

3.2 IAEA 

3.2.1 INPRO 

IAEA:n päätöksellä vuonna 2000 perustettiin tutkimusohjelma INPRO (International Project 

on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles). Ohjelman tarkoituksena on taata kestävä 

ydinenergian saatavuus 2000-luvulla ja tämän saavuttamiseksi tuoda jäsenvaltiot yhteen 

pohtimaan yhteisiä ratkaisuja. Vuoden 2010 heinäkuussa INPROn jäseniä olivat Euroopan 

yhteisö ja 30 muuta maata. Vuonna 2010 INPRO julkaisi tutkimuksen, jossa analysoidaan 

kolmea eri ydinenergian kehityksen skenaariota perustuen erilaisiin oletuksiin maailman 

energiantarpeen kasvusta [10]. Tutkimuksessa kuvataan, miten nopeita reaktoreita käyttävät 

suljetun kierron innovatiiviset ydinenergiaratkaisut ja erilaiset reaktorityypit voivat vaikuttaa 

tarvittavan lisäydinenergian määrään eri skenaarioissa. Lisäksi arvioidaan, miten 

ydinmateriaalivirrat kulkevat eri maiden ja alueiden läpi eri skenaarioissa ja selvitetään 

pääasioita, joihin tulee keskittyä erityisesti korkean energiantarpeen skenaarioissa. 

Maailman energiantarpeen odotetaan kasvavan 1,5 – 3 -kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä ja 

2 – 5 -kertaiseksi vuoteen 2100 mennessä. Matalan ydinenergian kasvun skenaariossa 

ydinenergian osuus sähköntuotannosta säilyy ennallaan (14 %), jolloin ydinvoiman 

kapasiteetti nousee nykyisestä 370 GWe arvoon 2500 GWe vuoteen 2100 mennessä. 

Keskikorkean ja korkean ydinenergian kasvun skenaarioissa vastaavat arvot vuoteen 2100 

mennessä ovat 5000 GWe ja 10 000 GWe. Keskikorkean ydinenergian kasvun skenaariossa 

ydinenergialla korvataan vanhoja sähköntuotantotekniikoita, kuten fossiilisia polttoaineita ja 

ydinenergian osuus sähköntuotannosta kasvaa. Korkean ydinenergian kasvun skenaariossa 

ydinenergian osuus on hyvin merkittävä (50 % vuoteen 2100 mennessä) ja sitä käytetään 

myös muuhun kuin sähköntuotantoon kuten esimerkiksi lämmöntuotantoon teollisuuden 

prosesseja varten ja synteettisen polttoaineiden valmistukseen. 

INPROn selvityksen mukaan matalan kasvun skenaariossa olemassa olevat uraanivarat tulevat 

riittämään siten, että suljetun kierron reaktoreihin ei ole tarpeen siirtyä. Kahdessa muussa 
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skenaariossa on siirryttävä käyttämään suljettua polttoainekiertoa hyödyntäen neljännen 

sukupolven nopeita reaktoreita, jotta uraanivarat riittävät. Korkean kasvun skenaariossa 

nopeiden reaktorien osuus vuonna 2100 olisi arviolta 75 % kaikista ydinreaktoreista. 

Vaihtoehtona nopeille reaktoreille INPROn raportissa esitetään fuusioreaktorien käyttöä 

fissiilin materiaalin tuotannossa. Deuteriumin ja tritiumin fuusioreaktiossa syntyy 

korkeaenerginen neutroni, joka voi synnyttää maksimissaan 1,7 fissiiliä isotooppia. Tätä voisi 

käyttää esimerkiksi Th-233–isotoopin muuttamiseksi fissiiliksi U-233–isotoopiksi, jota 

voidaan puolestaan käyttää polttoaineena termisissä kevytvesireaktoreissa tai nopeissa 

reaktoreissa. Tekniikka on kuitenkin toistaiseksi olemassa vain ajatuksen tasolla. 

Matalan kasvun skenaarion suurimpana ongelmana on käytetyn polttoaineen loppusijoitus. 

Esimerkiksi plutoniumia kertyy vuoteen 2100 mennessä arviolta 23 000 t, jos käytettyä 

polttoainetta ei jälleenkäsitellä eikä kierrätetä. Tämä saattaa kasvattaa paineita kansainvälisten 

loppusijoituslaitosten ja -paikkojen perustamiseen. Toisaalta keskikorkean ja korkean kasvun 

skenaarioiden haasteita ovat käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelyn toteuttaminen 

kaupallisessa mittakaavassa, nopeiden reaktoreiden kehitys ja käyttöönotto riittävän lyhyessä 

ajassa ja käytettyyn polttoaineeseen liittyvät kuljetus- ja käsittelyongelmat sekä lakitekniset ja 

yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvät ongelmat. Keskikorkean ja korkean kasvun 

skenaarioissa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä erityisesti polttoaineen jälleenkäsittelyssä ja 

valmistuksessa. 

3.3 EU 

Kansainvälistä ydinenergiatutkimusta EU:ssa koordinoidaan puiteohjelmissa, joista tämän 

hetkinen (2007 – 2011) on EURATOM FP7 (framework project 7). Puiteohjelman 2751 M€ 

budjetista noin 70 % on osoitettu fuusiotutkimukselle. Fissiotutkimukseen ja säteilysuojeluun 

on osoitettu noin 10 % rahoituksesta [11]. Yksi tämän osa-alueen tutkimusaiheista on 

radioaktiivisen jätteen käsittely, johon liittyy myös radiotoksisuuden pienentäminen erotus- ja 

transmutaatiotekniikan avulla. Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimuksen budjetti 

nykyisessä ja edellisessä puiteohjelmassa on ollut noin 44 M€, mikä on noin yhdeksän kertaa 

enemmän kuin 90-luvun alussa. 

Edellisessä puiteohjelmassa (numero 6) erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimus painottui 

selvästi alikriittisiin systeemeihin (Accelerator Driven Systems, ADS). Tämän on nähty 

olevan poliittisesti hyväksyttävämpää, sillä alikriittiset systeemit eivät ole sidoksissa 

ydinenergian tuotannon kanssa ja siten ne ovat helpommin myös ydinenergiavastaisten 

maiden hyväksyttävissä. Viime vuosina ydinenergia on kuitenkin alkanut jälleen kasvattaa 

suosiotaan ja nykyisessä puiteohjelmassa on annettu enemmän tilaa transuraanien 

kierrätyksen tutkimukselle myös nopeissa neljännen sukupolven reaktoreissa olettaen 

ydinenergian käytön jatkuvan. 

Seuraavassa on esitetty EU:n puiteohjelmiin 6 ja 7 sisältyviä transmutaatiotekniikkaan 

liittyviä tutkimusohjelmia [12]. 

Kuudennen puiteohjelman suurin erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimusohjelma 

EUROTRANS keskittyi alikriittisiin systeemeihin (ADS). Alikriittisen systeemin periaate on 

tuottaa ydinreaktion ylläpitämiseksi tarvittavat neutronit ulkoisesta lähteestä eli reaktio ei 

pysy käynnissä pelkän polttoaineen avulla. Ulkoisena lähteenä käytetään suurienergisia 

protoneja, joilla pommitetaan spallaatiokohdetta, josta syntyy keskimäärin 20 neutronia yhtä 

kohteeseen osunutta protonia kohti. EUROTRANS projektilla oli useita aliprojekteja kuten 

XT-ADS, EFIT, YALINA, GUINEVERE ja FUTURIX. 
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XT-ADS oli MOX-polttoainetta ja lyijy-vismuttijäähdytystä käyttävä alikriittinen reaktori. 

Ulkoinen neutronilähde saatiin aikaan 600 MeV protonisuihkulla. Tarkoituksena oli todistaa 

alikriittisen reaktorin ja korkeanergisen protonikiihdyttimen yhdistelmän toimivuus. EFIT 

(European Facility for Industrial Transmutation) on puolestaan alikriittinen systeemi, joka on 

suunniteltu prototyypiksi sivuaktinidien teollisen mittakaavan transmutointiin. Projektissa 

suunniteltiin kaksi vaihtoehtoista systeemia, joista ensisijainen on lyijyjäähdytteinen ja toinen 

heliumjäähdytteinen. YALINA oli kokeellinen projekti, jonka tavoitteena oli löytää tarkka ja 

luetettava keino ADS:n alikriittisyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. GUINEVERE 

(Generator of Uninterrupted Intense Neutrons at the lead Venus Reactor) on edelleen 

käynnissä oleva projekti, jonka tavoitteena on kokeellisesti validoida XT-ADS –tyyppisten 

systeemien reaktiivisuuden seurantamenetelmiä. FUTURIX-projektissa testattiin tyypillisen 

ADS-polttoaineen käyttäytymistä, kun sitä säteilytetään nopeilla neutroneilla. Lisäksi 

EUROTRANS:n puitteissa on tutkittu EFIT-systeemille soveltuvia polttoaineita ja mallinnettu 

polttoaineen suojakuoressa, reaktorin sisällä ja paineastiassa käytettävien teräslaatujen 

käyttäytymistä XT-ADS- ja EFIT-systeemeissä. 

Kuudennen puiteohjelman projektin ELSY (European Lead Cooled System) tavoitteena oli 

suunnitella 600 MWe yksinkertaistettu taloudellisesti kilpailukykyinen neljännen sukupolven 

lyijyjäähdytteinen reaktori. Joitain lyijyjäähdytyksen etuja ovat korkea kiehumispiste, mikä 

tekee jäähdytteen kiehumisesta hyvin epätodenäköistä. Lisäksi natriumiin verrattuna lyijy 

reagoi huomattavasti heikommin veden kanssa, mikä poistaa tarpeen ylimääräiselle 

lämmönsyöttöpiirille. 

RedImpact-projektissa (IMPACT of partitioning, transmutation and waste REDuction 

technologies on the final nuclear waste disposal) on tutkittu erotus- ja transmutaatiotekniikan 

vaikutusta geologiseen loppusijoitukseen. Tutkimusten mukaan täydellinen plutoniumin ja 

sivuaktinidien kierrätys vähentäisi merkittävästi jälkilämpöä ja pienentäisi korkea-aktiivisen 

jätteen radioaktiivisuutta satakertaisesti 300 vuoden kuluttua, kun cesium ja strontium ovat 

hajonneet. Korkea-aktiivisen jätteen määrä vähenisi, mutta keskiaktiivisen jätteen määrä 

kasvaisi vastaavasti. Loppusijoitustilojen suojausten pettäessä erotus- ja 

transmutaatiotekniikalla ei kuitenkaan olisi juurikaan merkitystä, sillä valtaosa biosfääriin 

päätyvästä radioaktiivisuudesta olisi tällöin peräisin I-129 isotoopista. Kuitenkin ihmisen 

tunkeutuessa loppusijoitustilaan, erotus- ja transmutaatiotekniikalla voitaisiin huomattavasti 

pienentää saatua radioaktiivista annosta. 

GETMAT (Generation IV and Transmutation Materials) on seitsemännen puiteohjelman 

projekti, jonka tavoitteena on tutkia neljännen sukupolven korkean lämpötilan reaktoreihin 

soveltuvia teräslaatuja. Projektissa tutkitaan kahta eri teräslajia, hitsausmenetelmiä, 

suojakuoren teräksen pinnoitusta korroosion estämiseksi ja mallinnetaan teräksen 

käyttäytymistä sen suunnitelluissa käyttöolosuhteissa. 

Seitsemännen puiteohjelman projektissa FAIRFUELS (Fabrication, Irradiation and 

reprocessing of fuels and targets for transmutation) tutkitaan sivuaktinideja sisältävien 

polttoaineiden valmistusta ja säteilyn vaikutuksia niihin, sekä mallinnetaan aiemmissa 

puiteohjelmissa testattuja polttoaineita. Saman puiteohjelman projektin F-BRIDGE (Basic 

Research for Innovative Fuel Design for GEN IV Systems) [13] tarkoitus on kehittää 

vuoropuhelua perustutkimuksen ja teknisten sovellusten välillä neljännen sukupolven 

reaktorien polttoaineen kehitykseen liittyen. Tavoitteena on täydentää empiiristä 

polttoainetutkimusta polttoainemateriaalin fysikaalisilla malleilla.  

CONFIRM-projekti aloitettiin jo viidennessä puiteohjelmassa, mutta viivästysten vuoksi 

saatiin päätökseen vasta vuonna 2008. Projektissa tutkittiin ADS:n inerttien 
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nitridipolttoaineiden turvallisuutta, valmistettavuutta ja säteilyn vaikutuksia. Tutkimuksissa 

havaittiin, että tämän tyyppinen polttoaine kykenee pidättämään paljon enemmän 

fissiokaasuja kuin alun perin uskottiin. 

PUMA-projektissa (Plutonium and Minor Actinide Management in Thermal High 

Temperature Reactors) on tutkittu plutoniumin ja sivuaktinidien transmutaation 

mahdollisuutta korkean lämpötilan reaktoreissa. Tulosten mukaan plutoniumin ja 

sivuaktinidien polttamiselle tämän tyyppisissä reaktoreissa ei ole oleellisia esteitä, mutta 

jatkokehitystä tarvitaan. Seitsemännen puiteohjelman projektin CDT (Central Design Team) 

tavoite on suunnitella kokeellinen nopean spektrin transmutaatiolaitos. Tarkoitus on 

demonstroida tehokasta transmutaatiota alikriittisessä ja/tai kriittisessä systeemissä. Projektin 

tulisi antaa valmiudet suunnitellun koelaitoksen rakentamispäätökselle. 

Vuosina 2007 – 2008 toteutettu projekti CANDIDE (Coordination Action on Nuclear Data 

for Industrial Development in Europe) liittyi tulevaisuuden reaktorien (pääosin alikriittisten 

systeemien ja neljännen sukupolven reaktorien) tarvitsemiin ydinteknisiin arvoihin. 

Tärkeimpänä asiana nähdään kustannusten pienentäminen. Tarkkojen tietojen avulla reaktorit 

voivat saavuttaa korkean turvallisuustason kustannustehokkaasti. Tärkein tieteellinen tavoite 

oli määrittää nykyisin olemassaoleva ajantasainen ydintekninen tieto ja tunnistaa tärkeät 

alueet, joissa on mahdollisuus parannuksiin. Joitain oleellisia alueita, jotka tutkimuksen 

mukaan kaipaavat parannuksia ovat esimerkiksi nopeiden neutronien vaikutusalojen määritys 

kriittisissä ja alikriittisissä reaktoreissa sekä vaikutusalojen määritys transmutaatiota ja 

spallaatiokohteita varten alikriittisissä systeemeissä. 

EFNUDAT-projektin (European Facilities for Nuclear Data Measurements) kautta on 

perustettu verkosto ydinteknisiä arvoja mittaavien eurooppalaisten laitosten välille. Projektin 

tavoitteena on koota yhteen kaikki korkeatasoiseen ydinteknisten arvojen mittaukseen 

tarvittava tieteellinen työ transmutaatiotutkimuksen ja neljännen sukupolven reaktorien 

kehityksen tueksi päämääränä ydinjätteen määrän pienentäminen. 

ARCAS (ADS and fast Reactor CompArison Study) [14] kuuluu seitsemänteen 

puiteohjelmaan. Tarkoituksena on arvioida ADS systeemien ja erityisten nopeiden reaktorien 

kustannuksia sivuaktinidien polttolaitoksina. Taloudellinen arvio luo pohjan poliittisille 

päätöksille näiden vaihtoehtojen valinnan välillä. Projektin tulokset ovat tavoitteen mukaan 

käytettävissä vuonna 2012. 

ACSEPT (Actinide reCycling by SEParation and Transmutation) [15] on seitsemännen 

puiteohjelman vuonna 2008 aloitettu nelivuotinen projekti. Hankkeen tavoitteena on luoda 

järjestelmälliset puitteet tutkimukselle, joka johtaa polttoaineen nykyisiin 

valmistustekniikoihin verrattaviin menetelmiin aktinidien erotuksessa. Tarkoitus on pohjustaa 

näiden menetelmien käytännön testausta tulevaisuudessa. 

MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-Tech Applications) [16,17] on 

valtaosaltaan EU:n ja Belgian rahoittama projekti, mutta mukana on myös muita tahoja, kuten 

joitain Aasian maita. MYRRHA on Belgian ydinenergian tutkimuskeskukseen Moliin [18] 

suunniteltu ADS-systeemi, joka koostuu 600 MWe protonikiihdyttimestä, nestemäisestä lyijy-

vismutti-spallaatiokohteesta ja lyijy-vismutti-jäähdytteisestä nopeasta alikriittisestä 

reaktorista. Tarkoituksena on osoittaa ADS-tekniikan toimivuus ja tutkia ydinjätteen 

pitkäikäisten nuklidien transmutointia kokeellisesti. Myöhemmin laitos on tarkoitus muuttaa 

kriittiseksi reaktoriksi ja tutkia sen avulla neljännen sukupolven reaktorien polttoainetta ja 

materiaaleja sekä valmistaa radioisotooppeja ja seostettua piitä. MYRRHAn rakentaminen 

aloitetaan vuonna 2015 ja toiminnan on määrä alkaa vuonna 2023. 
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3.4 Ranska 

Noin 75 % Ranskan sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, mikä on selvästi suurempi luku kuin 

missään muualla maailmassa. Tällä hetkellä sähköntuotannossa käytettävät reaktorit ovat 

painevesireaktoreita. Ranskalla on hyvin omavarainen polttoainetuotanto, vaikka luonnon 

uraani louhitaankin muualta, kuten Kanadasta ja Nigeristä. Tämän lisäksi Ranskassa on jo 

pitkään jälleenkäsitelty käytettyä polttoainetta ja valmistettu MOX-polttoainetta myös muiden 

maiden kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen, Japanin ja Saksan tarpeisiin. Nykyisin valtaosa 

jälleenkäsittelystä menee kotimaan reaktoreille suurten ulkomaisten asiakkaiden lopetetua 

tilauksensa. Tällä hetkellä Ranskassa toimii jätteenkäsittelylaitos LaHaguessa. 

Ranskassa on vuonna 2006 hahmoteltu 15-vuotissuunnitelma maan ydinenergiaohjelman 

kehittämiseksi [12]. Perustavoitteena on luoda kansallinen suunnitelma ydinjätehuollolle 

vuoteen 2021 mennessä. Erotus- ja transmutaatiotekniikkaan liittyen nopean reaktorin 

prototyypin on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2020. Sekä natrium- että kaasujäähdytteisiä 

reaktoreita tullaan tutkimaan. Polttoainekierron suhteen ranskalaiset pohtivat kolmea eri 

vaihtoehtoa: 1) vain uraanin ja plutoniumin kierrätys, 2) uraani ja plutonium kierrätetään 

tehokkaasti ydinreaktoreissa ja amerikium poltetaan ADS systeemissä, 3) uraani, plutonium ja 

sivuaktinidit kierrätetään kaikki yhdessä nopeissa neljännen sukupolven reaktoreissa. Eri 

vaihtoehtojen analysoimiseksi ollaan tekemässä skenaariotutkimuksia. Joitain sivuaktinidien 

kierrätystehokkuuden rajoituksia Ranskassa ovat sivuaktinidien lasitus ennen transmutaation 

käyttöönottoa sekä ydinenergian tuotannon loppuessa jäljelle jäävät transuraanit. 

Ranskassa on aiemmin tutkittu kokeellisesti ydinjätteen transmutointia Marcoulessa 

natriumjäähdytteisen 250 MWe nopean hyötöreaktorin Phénix avulla vuosina 1973 -  

2009 [17]. Phénixin toiminta lopetettiin vuonna 2010. Tällä hetkellä Ranskassa kehitetään 

uutta natriumjäähdytteistä 600 MWe koereaktoria ASTRID (Advanced Sodium Technical 

Reactor for Industrial Demonstration). Tarkoitus on osoittaa nopeiden reaktorien turvallisuus 

samalla, kun aktinideja saadaan poltettua tehokkaasti ja plutoniumin tuotanto jää vähäiseksi. 

Lopullinen päätös ASTRID:n rakentamisesta Marcouleen tehdään vuonna 2017. 

Aktinidien erotus käytetystä ydinpolttoaineesta on keskeinen osa ydinpolttoaineen kierron 

suunnittelua. Ranskassa on tällä hetkellä kehitteillä kolme hydrometallurgista 

erotusmenetelmää[19,20]: 

 

1. GANEX (Group Actinide Extraction) prosessi, jossa pyritään käytetystä ydinpolttoaineesta 

palauttamaan kaikki transuraanit (TRU) kiertoon (homogeeninen Pu-MA kierto). Prosessi on 

kaksivaiheinen: ensiksi on selektiivinen uraanierotus ja sen jälkeen aktinidien erotus 

fissiotuotteista ja lantanideista. Uraani erotetaan neste-nesteuutolla käyttäen uuttoreagenssina 

DEHiBA (N,N.di-(ethyl-2-hexyl)isobutyramide). Menetelmä on koekäytetty vuonna 2008, 

jolloin yli 99,99 % uraanista saatiin talteen ja tuote oli hyvin puhdasta TRU:sta ja 

fissiotuotteista. GANEX prosessin 2-vaihe on Np, Pu, Am, Cm-ryhmäerotus DIAMEX-

SANEX prosessin neste-nesteuutolla. DIAMEX-SANEX prosessia on muutettu 

alkuperäisestä Am-Cm-erotuksesta siten, että kaikki TRU alkuaineet on saatu erottumaan 

ryhmänä. Myös tällä menetelmällä tehtiin korkea-aktiivinen koe vuonna 2008, jolloin 

aktinidiryhmän saanto oli yli 99,5 %. 

 

2. SANEX-TODGA prosessi on tarkoitettu MA:n heterogeeniseen polttoainekiertoon. 

Vuonna 2005 tehtiin Atalantessa suoraan SANEX prosessilla Am, Cm-erotus useammasta 

kilogrammasta käytettyä ydinpolttoainetta. Aktinidien (An) saanto oli yli 99,9 %. An(III) 

erotuksen yksinkertaistamiseksi kehitettiin uusi yksisyklinen nesteuuttoprosessi TODGA 

(tetraoctyl-diglycolamide). TODGA on japanilaisten kehittämä uuttoreagenssi, jolla on korkea 
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An(III) erotuskyky verrattuna lantanideihin (Ln). Prosessi on kolmivaiheinen An/Ln erotus. 

Menetelmällä tehtiin korkea-aktiivinen koe vuonna 2009 käyttäen aitoa PUREX raffinaattia. 

An(III) saanto oli yli 99,9 % ja Ln(III) epäpuhtaus alle 5 m-%. 

 

3. EXAm (Extraction of Americium) prosessi on tarkoitettu yksin amerikiumin 

heterogeeniseen polttoainekiertoon. Prosessi on yksisyklinen neste-nesteuutto, jolla 

amerikium erotetaan suoraan PUREX/COEX raffinaatista. Uuttoreagenssina on TEDGA 

(tetraethyl-diglycolamide), jolla amerikium ja jotkut kevyet lantanidit erottuvat curiumista, 

raskaista lantanideista (mm. Eu) ja fissiotuotteista. Menetelmällä tehtiin kokeita vuosina 2009 

ja 2010 käyttäen aitoa PUREX raffinaattia. Am saanto oli 98,5 % ja dekontaminointitekijä 

Am/Cm oli 500. 

 

Pyrokemiallista erotustutkimusta on tehty pienimuotoisin laboratoriokokein mm. 

uraanidioksidin pelkistämiseksi floridisulatteissa jatkoerotusta varten [21]. 

 

3.5 USA 

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä toiminnassa 104 kaupallista ydinreaktoria, mikä on enemmän 

kuin missään muussa maassa. Sähköä tuotetaan sekä painevesi- että kiehutusvesireaktoreilla 

ja ydinsähkön osuus vuonna 2008 oli lähes 20 % [17]. 

Yhdysvaltain politiikka erotus- ja transmutaatiotekniikan suhteen on viime vuosina ollut 

hyvin epäselvää. Tämä johtunee paljolti Yucca Mountainin loppusijoitusprojektin 

jäädyttämisestä. Yhtenä motivaatiotekijänä projektin jäädyttämisessä voidaan nähdä halu 

tutkia paremmin suljetun polttoainekierron mahdollisuutta. Suljetun kierron tutkimus ei 

kuitenkaan ole saanut merkittävää lisärahoitusta mahdollisesti vaikean taloudellisen tilanteen 

vuoksi. Yhdysvaltain ydinenergiapolitiikassa hyvin tärkeänä nähdään myös proliferaation 

estäminen. Tämän ajatuksen motivoimana Bushin hallinto perusti IFNEC:n (International 

Framework for Nuclear Energy Cooperation; aiemmin GNEP, Global Nuclear Energy 

Partnership) [22]. Ohjelman tavoitteena on luoda kansainvälisesti hyväksytyt toimintatavat 

ydinenergian tuotannon ympärille ja saattaa polttoainetta helposti eri maiden käytettäväksi. 

Tällöin tarvetta omille rikastamoille ja mahdollisuutta pommin valmistamiseen ei ole. [12] 

3.5.1 Loppusijoitukseen liittyvät tekijät USA:ssa 

Yhdysvalloissa tulevaisuuden polttoainekiertosysteemien tutkimusta koordinoi DOE:n 

(Department of Energy) rahoittama AFCI-ohjelma (Advanced Fuel Cycle Initiave). Vuonna 

2009 DOE julkaisi kehitysstrategiansa ydinenergiaan liittyen. Toimintasuunnitelma keskittyy 

paljolti kaasujäähdytteisiin ja hyvin korkean lämpötilan reaktoreihin [12]. 

DOE:n vuonna 1998 perustaman ydinenergiavaliokunnan NEAC (Nuclear Energy Advisory 

Committee) polttoainekiertoihin erikoistunut alityöryhmä (The Fuel Cycle subcommittee) piti 

kokouksen 25.–26.4.2011 aiheenaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät 

tekijät [23]. Kokous oli jaettu kolmeen pääaiheeseen: käytetyn polttoaineen 

loppusijoitusohjelma, kehittyneiden polttoainekiertojen tutkimus ja yliopisto-ohjelmat. 

Koska Yucca Mountainin loppusijoitusprojekti on keskeytetty, Yhdysvallat tarvitsee uuden 

loppusijoituspaikan. Uuden paikan käyttöönottoon menee arviolta vähintään 20 – 30 vuotta, 

mikä tarkoittaa, että vanhin käytetty polttoaine Yhdysvalloissa tulee olemaan ainakin 70 – 80 

vuotta vanhaa. Pitkäaikainen väliaikaisvarastointi voi vahingoittaa polttoainetta esim. vedyn 
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muodostuksen ja korroosion kautta. Näitä mekanismeja ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta 

kovin hyvin. Näin ollen Yhdysvalloissa on panostettava kohtuullisen vanhan polttoaineen 

käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin tutkimukseen. Yhtenä ajatuksena on rakentaa käytetyn 

polttoaineen koelaitos, mutta idea on vasta ehdotuksen tasolla. 

Kehittyneiden polttoaineiden loppusijoitusohjelma FCRD (Systems Engineering and the Fuel 

Cycle Research and Development) on kehittämässä järjestelmällistä mallinnusmenetelmää, 

jonka avulla arvioidaan ja laitetaan tärkeysjärjestykseen polttoainekierron eri vaihtoehtoja. 

Menetelmän kehitys on vasta alussa ja vaatii vielä paljon työtä. Esimerkiksi proliferaatioriski 

ja sen arviointi ei ole hyvin määritelty. 

Tulevaisuuden osaajien olemassaolon varmistamiseksi koulutus on hyvin tärkeää. 

Ydinenergiaan liittyvien yliopisto-ohjelmien rahoitus Yhdysvalloissa on kahtena kuluneena 

vuosikymmenenä vaihdellut rajusti. Parhaillaan rahoitusta on kasvatettu, mutta vuoden 2012 

budjetti on vielä erittäin epäselvä. 

3.5.2 Ydinpolttoainekierron tulevaisuus 

Massachusettsin teknillinen yliopisto MIT (Massachusetts Institute of Technology) on vuonna 

2011 julkaissut kattavan ydinpolttoainekierron tulevaisuutta käsittelevän raportin [24]. 

Raportin mukaan ydinenergian tuotanto Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa tulee 

perustumaan pääosin kevytvesireaktoreihin useiden vuosikymmenten ajan ja todennäköisesti 

tämän vuosisadan loppuun asti. Raportti toteaa myös, että esimerkiksi MOX-polttoaineen 

käytöstä saadut edut polttoaineen riittävyyden ja ydinjätteen käsittelyn näkökulmasta ovat 

vähäpätöisiä. Toisaalta raportissa suositellaan pitkäaikaisten (noin 100 v) väliaikaisvarastojen 

rakentamista, jotta käytetyn polttoaineen käsittelyllä ei suljeta pois mitään mahdollista 

tulevaisuuden polttoainekiertotekniikkaa. 

MIT:ssa kehitetyllä CAFCA-laskentaohjelmalla tutkittiin eri polttoainekiertovaihtoehtojen 

vaikutuksia vuoteen 2100 saakka. Vaihtoehtoihin kuului kolme eri ydinenergian 

kasvuvaihtoehtoa: matala (1 %), keskikorkea (2,5 %) ja korkea (4 %) kasvu vuodessa. 

Polttoainekiertovaihtoehtoina tarkasteltiin avointa, osittain suljettua ja suljettua kiertoa. Näistä 

suljetun kierron kohdalla tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista nopeaa reaktoria, joilla oli eri 

tavoitteet: aktinidien tuhoaminen (hyötösuhde 0,75), itseään ylläpitävä polttoainekierto 

(hyötösuhde 1,0) ja fissiilin polttoaineen määrän nopea lisääminen nopeita reaktoreita varten 

(hyötösuhde 1,23). Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla (hyötösuhde 0,75) aktinideja 

onnistuttiin polttamaan, mutta vain pieni osa kaikista transuraaneista saatiin tuhottua tällä 

vuosisadalla. Transuraanien inventaareissa olikin melko vähän eroja eri 

polttoaineikiertovaihtoehtojen välillä tällä vuosisadalla. Louhitun uraanin tarve pieneni eri 

vaihtoehtojen välillä maksimissaa 25 %. Erityisesti raportissa korostettiin tulosta, jonka 

mukaan konversiosuhteen ei tarvitse olla ykköstä suurempi, vaan ykkösen konversiosuhteella 

toimivilla reaktoreilla on mahdollista ylläpitää suljettua kiertoa ja käynnistää uusia nopeita 

reaktoreita. Näin kaikki fissiili ja fertiili materiaali käytetään, fissiilin polttoaineen virrat 

voidaan minimoida, reaktorivaihtoehtoja on useampia (esim. kovan spektrin 

kevytvesireaktori) ja mahdollisia sydänvaihtoehtoja on enemmän. 

Yhdysvaltojen hydrometallurginen nuklidien erotusmenetelmä UREX+ (Uranium Extraction) 

koekäytettiin vuosina 2003-2007 laboratoriomittakaavassa useita kertoja ANL:ssa (Argon 

National Laboratory) ja ORNL:ssa (Oak Ridge National Laboratory). Kokeilla saadut tulokset 

vastasivat menetelmälle asetettuja vaatimuksia, mutta teolliseen käyttöön UREX+ 

menetelmän todettiin olevan liian monimutkainen ja kallis toteutettavaksi. Siksi USA on 

kehittämässä uutta nuklidien erotusmenetelmää. UREX prosessin tilalle ehdotetaan jotain 
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PUREX-pohjaista menetelmää (UREX Co-decon), jolla saataisiin U/Pu/Np erotetuksi 

ryhmänä kuten ranskalaisella COEX prosessilla [25-27]. TALSPEAK prosessilla, joka on 

peräisin 1960-luvulta, esiintyi vaikeuksia erotettaessa transuraaneja harvinaisista 

maametalleista. Koska TALSPEAK prosessin kemiaa ei täysin ymmärretty, aloitettiin 

menetelmällä amerikiumin ja lantanidien kemiallisen erotuksen perustutkimukset [28]. 

Sivuaktinidien (MA), amerikiumin ja curiumin, erottamiseksi harvinaisista maametalleista 

tehtiin lokakuussa 2008 uusi tutkimussuunnitelma ”Sigma Team”. Toistaiseksi Sigma Teamin 

nimissä löytyi vain yksi tutkimustulos. Se käsittelee amerikumin hapetustilan nostamisen 

vaikutusta kompleksin muodostukseen [29]. Fissiotuotteiden erotukseen on myös kehitetty 

uusi menetelmä FPEX (Fission Product Extraction), jota on koekäytetty ANL:ssa ja 

ORNL:ssa. Menetelmässä käytetään strontiumerotukseen kruunueetteriä ja cesiumerotukseen 

calixareenia [25,30]. Ehkä parin vuoden päästä saadaan enemmän tietoa Yhdysvaltojen 

uudesta nuklidierotusmenetelmästä, koska silloin on USA:n vuoro järjestää GLOBAL 2013 

konferenssi. 

 

USA:ssa tehtiin merkittävää pyrometallurgista erotustutkimusta jo 1960-luvulla EBR-II-

hankkeen (Experimental Breeder Reactor) alkuaikoina ja käsiteltiin elektrokemiallisesti 

kloridisuolasulatteissa yli 35 000kpl EBR-II-reaktorin uraanimetallipolttoainesauvaa [31]. 

Vuosina 1996-1999 käsiteltiin samalla menetelmällä n. 3 tonnia EBR-II:n 

primääripolttoainetta ja n. 22 tonnia hyötövaipan (breeder blanket) polttoainetta [32]. 

Tutkimus kuihtui USA:n päätettyä luopua jälleenkäsittelytutkimuksesta (kongressin päätös 

1994, EBRII-polttoaineen käsittely sai jatkua loppuun asti), mutta on taas alkanut  

AFCI/GNEP-hankkeiden myötä 2000-luvun puolivälissä. Tutkimuksen kohteena on mm. 

oksidipolttoaineiden käsittely ja transuraanien ja fissiotuotteiden käyttäytymisen perusteet 

sulasuolaympäristössä [27]. Neljä eri teollisuuskonsortiota on esittänyt tiekarttoja käytetyn 

polttoaineen käsittelyyn ja kierrätykseen ja USA:n energiaministeriö (DOE) on sopinut näiden 

kanssa sopimuksen teknisten konseptien, tiekarttojen ja liiketoimintasuunnitelmien 

jatkokehityksestä. Kolmen eri konsortion suunnitelmiin sisältyy pyrometallurginen prosessi, 

kahdessa tapauksessa myöhempinä hydrometallurgisen prosessin seuraajina, yhdessä 

tapauksessa (GE-Hitachi) pyroprosessi olisi käytössä heti PRISM-reaktorimodulien 

käyttöönoton yhteydessä [33]. 

 

 

3.6 Muut maat 

Intialla on omalaatuinen ydinenergiaohjelma, jota on ruokkinut paljolti maan 34 vuotta 

kestänyt sulku kansainvälisiltä ydinenergiamarkkinoilta [17]. Intian sähköntarve kasvaa 

nopeasti maan teollistuessa ja elintason noustessa. Tavoitteena on tuottaa ydinvoimalla 

20 000 MWe vuoteen 2020 mennessä ja 63 000 MWe vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2050 

tavoitteena on tuottaa 25 % sähköstä ydinvoimalla, kun osuus vuonna 2007 oli 2,5 %. Tähän 

tavoitteeseen pyritään kunnianhimoisella ohjelmalla, jonka toteutumista auttavat vuonna 2009 

Intialle avautuneet kansainväliset ydinenergiamarkkinat. Tällä hetkellä ydinenergia tuotetaan 

pääosin raskasvesireaktoreilla (PHWR), joissa polttoaineena on luonnon uraania. Näillä 

reaktoreilla kerätään tarvittavat plutoniumreservit, joita tullaan käyttämään nopeiden toriumia 

hyödyntävien hyötöreaktorien käynnistämiseen. Hyötöreaktoreissa tuotetaan uraanin 

isotooppia U-233 toriumista. Lopullinen päämäärä on siirtyä suljettuun toriumkiertoon, jossa 

polttoaineena käytetään Th-232:ta, josta hyödetään fissiiliä U-233:a. Intialla onkin maailman 

laajuisesti poikkeuksellisen pitkä kokemus toriumkierron tutkimuksesta. Toriumin etuja 

ydinjätehuollon näkökulmasta on, että se tuottaa huomattavasti vähemmän pitkäikäisiä 
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isotooppeja. Tämä johtuu lähinnä siitä, että uraania raskaampia nuklideja kuten sivuaktinideja 

muodostuu erittäin vähän. 

Intia kehittää tällä hetkellä erilaisia radionuklidien erotusmenetelmiä nopean 

koehyötöreaktorin (FBTR, 40 MWe) polttoaineen jälleenkäsittelyä ja kierrätystä tutkien [34].  
 
Hydrokemialliset menetelmät 

PUREX-prosessin Pu-U-erotusta on pyritty parantamaan korvaamalla orgaaninen 

uuttoreagenssi tri-n-butyylifosfaatti (TBP) tri-isoamyylifosfaatilla (TiAP). Tulokset olivat 

tyydyttäviä ja tutkimuksia päätettiin jatkaa. Amerikiumin ja lantanidien erottamiseksi korkea-

aktiivisesta FBTR-polttoaineen jälleenkäsittelyjätteestä kokeiltiin TRUEX-menetelmän 

uuttoreagensseja, CMPO-TBP-seosta ja takaisinuuttoon sitruunahappoa. Saanto oli >99 % ja 

epäpuhtautena oli noin 5 % ruteniumia. Toisena MA-Ln-erotuksen vaihtoehtona myös 

Intiassa on syntetisoitu ja tutkittu useita diglykoliamidijohdannaisia (DGA) ja todettu niillä 

olevan hyvä erotuskyky 3-arvoisille aktinideille korkea-aktiivisesta jäteliuoksesta.  
 
Ioniset nesteet 

Radionuklidien hydrokemiallisten ja pyrokemiallisten erotusmenetelmien välimaastoon 

sijoittuvat ionisten nesteiden (ionic liquids) menetelmät, joissa käytettään huonelämmössä 

ionisessa muodossa olevia suolasulanesteitä. Kationi-anioniparin valinta vaikuttaa ionisen 

nesteen funktionalisuuteen ja spesifisyyteen. Intiassa on syntetisoitu useita erilaisia ionisia 

nesteitä ja tutkittu niillä uraanin, plutoniumin, europiumin ja amerikiumin erotusta. Korkeita 

erotustekijäarvoja saatiin fosfonaatilla, ImPNTf2 (diethyl-2-(3-methylimidazolium)- 

ethylphosphonate bis(trifluoromethane- sulfonyl)imide käyttäen liuottimena CnmimNTf2:a (n 

= 4, 8) (1-alkyl-3-methyl- imidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, jossa alky = butyl 

tai oktyl). Pu(IV):n erotustekijä U(VI):sta oli 20 - 3600 ja Pu(IV):n erotustekijä Am(III):sta 

oli luokkaa 10
3 

- 10
5
 riippuen typpihapon konsentraatiosta [34-35]. 

 

Pyrometallurgisia tutkimuksia tehdään U- ja Pu-metallipolttoaineilla USA:ssa aiemmin 

kehitetyn EBRII-konseptiin perustuen 1-2 kg polttoainemäärillä ja rakenteilla on laitteistoja 

10 kg:n määrien käsittelyyn [34]. Oletettavissa on tutkimuksen siirtyminen U/Pu-

oksidipolttoaineiden tutkimukseen 500 MWe:n prototyyppireaktorin valmistuessa lähivuosina 

[36]. 

 

Japani tuottaa lähes 30 % sähköstään ydinvoimalla [12,17]. Valtaosa reaktoreista on 

kiehutus- tai painevesireaktoreita (PWR, BWR), mutta myös muutama uuden sukupolven 

kiehutusvesireaktori on käytössä (ABWR, Advanced Boiling Water Reactor) sekä yksi 

nopean reaktorin prototyyppi. Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimusta koordinoidaan 

JAEA:ssa (Japanese Atomic Energy Agency). Suunnitelmana on uraanin ja plutoniumin 

kierrätys kevytvesireaktoreissa ja sivuaktinidien sekä mahdollisesti pitkäikäisten 

fissiotuotteiden kierrätys ADS systeemeissä. Fissiotuotteista erityisesti I-129 pyritään 

kierrättämään. Erotus- ja transmutaatiotekniikan tärkeimpinä hyötyinä nähdään mahdollisten 

vaaratilanteiden väheneminen, geologiselle loppusijoitustilalle tarvittavien vaatimusten 

lieveneminen ja jätteenkäsittelyn vaihtoehtojen paraneminen. Vielä ei ole tiedossa, miten 

Fukushiman onnettomuus tulee vaikuttamaan Japanin ydinjätehuolto-ohjelmaan. Vahvana 

arvauksena voisi kuitenkin olettaa, että loppusijoitusta määperään ei Japanissa tulla 

toteuttamaan. Tämä saattaa osaltaan lisätä motivaatiota erotus- ja transmutaatiotekniikan 

tutkimukseen. 

Japanin hydrometallurginen radionuklidien erotusmenetelmä NEXT (New Extraction System 

for TRU Recovery) on eri erotusvaiheiden osalta koekäytetty säteilytetyllä MOX 

polttoaineella [37]. Menetelmän ensimmäinen vaihe on uraanin erotus kiteyttämällä. 

Vaadittua puhtautta kiteiselle uraanille ei ole vielä cesiumin suhteen saavutettu, joten 
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menetelmää kehitetään edelleen [38]. Toinen vaihe on U-Pu-Np-ryhmäerotus tavallisella 

PUREX-prosessilla, ja menetelmällä on saavutettu sille asetetut vaatimukset [37]. 

Aikaisemmassa NEXT-menetelmässä sivuaktinidien erotus lantanideista tehtiin 

nesteuuttoyhdistelmällä SETFICS-TRUEX [39]. Nykyisessä ohjelmassa tämä vaihe on 

korvattu ekstraktiokromatografisilla menetelmillä, joista osa esiintyi jo aiemmin ERIX-

prosessissa. Tällä hetkellä MA(III)-Ln(III)-FP nuklidien kromatografisesta erotuksesta on 

kehitystyövaiheessa kaksi menetelmää: CMPO-HDEHP ja TODGA-isoHex-BTP. Aiemmin 

nesteuuttoreagensseina käytetyistä kompleksinmuodostajista, CMPO (octyl(phenyl)-N,N-

diisobutylcarbamoylmethyl-phosphinen oxide),  HDEHP (bis(2-ehtylhexyl) hydrogen 

phosphate)), TODGA ja  isoHex-BTP (2,6,-bis(5,6-di-isohekxyl-1,2,4-triazine-3-yl)pyridine) 

on valmistettu kromatografiset hartsit sitomalla reagenssi huokoiseen silikaan ja 

päällystämällä rakeet styreenidivinyylibentseenillä (SiO2-P). CMPO/SiO2-P kolonnilla 

MA(III)-saanto oli 99 %. CMPO kolonnista eluoitu MA-Ln-fraktio käytettiin HDEHP/SiO2-P 

kolonnin syöttöliuoksena. Cesiumille saatiin vaadittu DF-taso, mutta lantanidien DF oli alle 

100 eikä täyttänyt puhtausvaatimusta. TODGA/SiO2-P ja isoHex-BTP-SiO2-P 

kolonniyhdistelmällä kierrätettiin liuos kolme kertaa yhdistelmän läpi, jolloin saatiin 

massatasapainot Am 56,1 % ja Cm 64,8 % [40]. 

 

Pyrometallugian puolella on tutkittu mm. simuloidun käytetyn UO2-polttoaineen (100 g) 

pelkistystä LiCl-Li2O-sulatteessa [41]. Metallisen uraanin saanto oli yli 99 % ja lantanidit 

jäivät pääosin pelkistystuotteeseen oksidimuotoon. Metallinen uraani liuotettiin LiCl/KCl-

sulatteeseen ja kerättiin puhtaana katodille lantanidien jäädessä suolasulatteeseen. 

Koejärjestelyjä on tarkoitus laajentaa 1-10 kg mittakaavaan. Vastaavia kokeita on tehty myös 

kevytvesireaktorin ja nopean transmutaatioreaktorin (PHENIX) käytetyillä MOX-

polttoaineilla pienessä mittakaavassa (0.5-5.0 g MOX) [42]. Metallisen U:n ja Pu:n saanto 

vaihteli välillä 94-97 %. Fissiotuotteista jäi pelkistysjäännökseen pääosa Tc-99:sta (92 % ) ja 

Ru-103:sta (96 %), kun taas Cs-137 ja Sr-90 jäivät käytännössä kokonaan suolasulatteeseen. 

Sähkörikastuksessa sulasuolaan liuotetusta pelkistystuotteesta kiinteälle katodille saatiin 

talteen n. 50 % uraanista, loput uraanista ja transuraanit saatiin kerättyä nestemäisellä Cd-

katodilla. Kirjallisuustutkimuksen avulla on myös selvitetty massavirtauksia U- ja Pu-

nitridipolttoaineiden pyrometallurgisessa käsittelyssä [43]. 

 

Kiinan talous ja elintaso kasvavat kovaa vauhtia, minkä johdosta energiantarve lisääntyy 

voimakkaasti [17]. Tällä hetkellä valtaosa sähköstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mikä 

on johtanut vakaviin saasteongelmiin. Kiinan mantereella on käytössä 14 ja rakenteilla 25 

reaktoria. Rakenteilla olevien reaktorien määrä on ylivoimaisesti suurin maailmassa. Käytössä 

olevat reaktorit ovat kaikki painevesireaktoreita, joista kaksi raskasvesireaktoria. Rakenteilla 

olevat reaktorit ovat monentyyppisiä, vaikkakin valtaosa on perustyypiltään 

painevesireaktoreita. Kiina pyrkii omavaraisuuteen reaktorisuunnittelussa ja 

ydinenergiaosaamisessa, mutta tekee yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. Muun muassa 

syksyllä 2010 Kiinan tiedeakatemia (China Academy of Sciences) allekirjoitti sopimuksen 

yhteistyöstä MYRRHA-projektiin liittyen. MYRRHA nähdäänkin Kiinassa yhtenä 

varteenotettavana vaihtoehtona ydinjätteen käsittelyssä. 

Kiina esitteli vuonna 2009 Global konferenssissa ydinenergia ja P&T ohjelmaansa [44]. 

Radionuklidien erotus käytetystä ydinpolttoaineesta nesteuuttomenetelmällä koostuu 

seuraavista vaiheista: uraani ja plutonium erotetaan kaksisyklisellä PUREX-prosessilla, jonka 

jälkeen strontium erotetaan kruunueetterillä ja cesium calixareene-kruunueetterillä. TRPO 

(Trialkyl Phosphine Oxide) prosessilla erotetaan Np-Pu-fraktio ja Am-Cm-Ln-fraktio. Cyanex 

301 (trimetyylipentyyli-ditiofosfiinihappo) prosessilla erotetaan amerikium ja curium 

lantanideista. TRPO prosessi on koekäytetty ainakin kerran korkea-aktiivisella PUREX-

raffinaatilla 2000-luvun vaihteessa ITU:ssa Saksassa [45]. Nesteuuttoon perustuvan erotuksen 
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rinnalla Kiina kehittää myös kromatografista nuklidierotusta yhteistyössä Japanin kanssa. 

Kromatografinen erotusmenetelmä koostuu seuraavista vaiheista: Cs-Sr-erotus calixareene-

kruunueetteri/SiO2-P kolonnilla, Tc-Pb-erotus anioninvaihtohartsilla, AR-01 ja MA-FP-erotus 

isoHexyl-BTP/SiO2-P kolonnilla. Menetelmä koeajettiin käyttäen HLLW simulanttia. 

Tulokset vastasivat odotuksia ja menetelmää pidettiin toteuttamiskelpoisena [46]. 

 

Korean sähköstä 31 % tuotetaan ydinvoimalla ja tavoite vuoteen 2030 mennessä on 

59 % [12,17]. Maassa ei ole vielä päätetty, mihin suuntaan ydinjätehuollossa tulisi edetä. 

Toistaiseksi käytetyn polttoaineen väliaikaisvarastoja sijaitsee voimalaitosten alueilla ja 

varastojen on tarkoitus olla toiminnassa vuoteen 2016 saakka. Vuonna 1991 on aloitettu 

tutkimusohjelma painevesireaktorin käytetyn polttoaineen suorasta käytöstä CANDU-

tyyppisen reaktorin polttoaineena. Tällaisia käytetystä polttoaineesta valmistettuja 

polttoainepellettejä on jo valmistettu ja testattu säteilyttämällä Hanaron tutkimusreaktorissa. 

Koreassa on myös tehty skenaariotutkimuksia nopeiden reaktorien ja ADS systeemien 

vertaamiseksi. Molemmat vaihtoehdot kykenevät tutkimuksen mukaan tehokkaasti 

vähentämään transuraanien määrää. 

Etelä-Koreassa on harjoitettu varsin mittavaa uraanipolttoaineen käsittelyn pyrokemiallista 

tutkimusta. KAERI:ssa on käytössä 20 kgU/d kapasiteetilla toimiva koelaitos ja 10 tU/a 

kapasiteetin laitos on suunnitteilla [47-48]. Tavanomaisen elektrolyyttisen aktinidierotuksen 

jälkeen suolaan jäävät fissiotuotteet (Cs ja Sr) ja lantanidit erotetaan kerroskiteytyksellä [48]. 

Kehitetyn PyroGreen-prosessin avulla on tarkoitus erottaa ja transmutoida aktinidien lisäksi 

lyhytikäiset (Cs-137, Sr-90) ja pitkäikäiset (Cs-135, I-129, Zr-93, Tc-99) fissiotuotteet [49]. 

 

Venäjällä noin 17 % sähköstä tuotetaan ydinvoimalla ja vuoteen 2030 mennessä osuus on 

tarkoitus kasvattaa 25 – 30 prosenttiin [12,17]. Tällä hetkellä 10 uutta reaktoria on rakenteilla. 

Venäjä on maailman johtavia maita nopeiden reaktorien kehityksessä ja maassa onkin jo 

toiminnassa nopeita reaktoreita ja polttoaineen jälleenkäsittelylaitoksia, joiden tarkoitus on 

todistaa nopeiden reaktorien käyttökelpoisuus. 90-luvulla kehitettiin myös lyijyjäähdytteistä 

nopeaa reaktoria BREST, joka perustuu osittain Neuvostoliiton ydinsukellusveneissä 

käytettyyn teknologiaan. BREST-reaktori pystyy itse kierrättämään tuottamansa sivuaktinidit. 

Venäjällä tavoitteena on osoittaa suljetun polttoainekierron toteutettavuus erotus- ja 

transmutaatiotekniikan avulla nopeissa reaktoreissa.  

Venäjä (V.G. Khlopin Radium Institute) on yhteistyössä Yhdysvaltojen (Idaho National 

Laboratory) kanssa kehittänyt radionuklidien hydrokemiallista erotusmenetelmää UNEX 

(Universal Solvent Extraction). Menetelmä oli alun perin suunniteltu matalan 

radionuklidipitoisuudet omaavien, happamien jätevesien puhdistukseen. Siten se ei soveltunut 

käytetyn ydinpolttoaineen radionuklidien erotusmenetelmäksi [45,50]. Menetelmää alettiin 

muokata käytetyn ydinpolttoaineen tarpeita vastaavaksi. Aiemmin 

aktiniidi/lantanidierotuksessa käytetty neutraali orgaaninen fosfaattioksidiyhdiste CMPO 

korvattiin dipikoliinihapon diamidijohdannaisilla (DPA). Erilaisia DPA-yhdisteitä on 

syntetisoitu laaja joukko ja niillä on tehty amerikium/lantanidierotuksen perustutkimusta sekä 

tutkittu DPA-yhdisteiden soveltuvuutta cesiumin ja strontiumin erotukseen käytettävän 

klooratun kobolttidikarbollidi-polyetyyleeniglykoliseoksen (HCCD-PEG) kanssa [50-52]. 

 

Venäjällä on laaja aiempi kokemus pyrometallurgisten menetelmien käytössä perintönä 

neuvostoajoilta (Bor-60, BN-350, BN-600 nopeat reaktorit) [53] mutta alan tutkimus on vasta 

2000-luvulla käynnistynyt uudestaan ja paljon aiempaa suppeampana. Tällä hetkellä ainoa 

puoliteollisen mittakaavan pyroerotuslaitos toimii Dimitrogradissa (Research Institute of 

Atomic Reactors, RIAR). Venäjän energiapolitiikassa on määritelty tulevaisuuden 

kehityskohteeksi nopeat reaktorit suljetussa polttoainekierrossa [54] ja tähän liittyy myös 
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pyroprosessien kehitystyö (mm. U:n ja Pu:n fluoridihöyrystys sulasuolasta) [53], mutta 

yksityiskohtaisia tietoja alan uusimmasta tutkimuksesta ei näytä olevan helposti saatavilla 

koska julkaisut ovat pääosin venäjänkielisiä. 

4 Johtopäätökset 

Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimuksessa voidaan nähdä kaksi päälinjaa: transuraanien 

kierrätys nopeissa reaktoreissa ja transuraanien tuhoaminen ADS-systeemeissä. Myös 

joidenkin pitkäikäisten fissiotuotteiden, kuten I-129, transmutoimista on harkittu. ADS-

systeemit voidaan nähdä poliittisesti korrektimpana vaihtoehtona ainakin maissa, joissa on 

voimakasta ydinvoiman vastustusta. Toisaalta, jos ydinenergiantuotantoa halutaan jatkaa 

tämän vuosisadan yli tai jos sen osuutta sähköntuotannossa merkittävästi kasvatetaan tällä 

vuosisadalla, on pakko siirtyä suljettuun polttoainekiertoon ja nopeisiin reaktoreihin, jotta 

uraanivarat riittäisivät. Eri maista erityisesti Japanissa on tutkittu transuraanien kierrätystä 

kevytvesireaktorien ja ADS-systeemien yhdistelmissä, jolloin plutonium ja uraani 

kierrätettäisiin kevytvesireaktoreissa ja sivuaktinidit ADS-systeemeissä. Myös Ranskassa on 

tutkittu vastaavanlaista konseptia yhtenä vaihtoehtona, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa 

tutkimus vaikuttaa painottuvan enemmän nopeisiin reaktoreihin ja transuraanien 

kierrättämiseen pääosin kriittisissä systeemeissä. EU:n tutkimus on viime vuosina siirtynyt 

ADS-systeemien painotuksesta suljetun kierron nopeisiin reaktoreihin, mutta molempia 

vaihtoehtoja tutkitaan edelleen. 

Eri polttoainekiertovaihtoehtojen suhteen eri tutkimukset vaikuttavat olevan melko samaa 

mieltä siitä, että kevytvesireaktorit tulevat hallitsemaan ydinenergian tuotantoa pitkälti tämän 

vuosisadan loppupuolelle asti. Nopeiden reaktorien tutkimuksessa Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa on hieman eri suunta. Esim. Ranskassa on panostettu voimakkaasti 

natriumjäähdytteisiin nopeisiin hyötöreaktoreihin, kun taas Yhdysvalloissa on haluttu etsiä 

myös muita ratkaisuja. Yhdysvalloissa on tutkittu erityisesti maksimissaan ykkösen 

hyötösuhteella toimivia reaktoreita ja tultu siihen tulokseen, että suljettu kierto onnistuu 

hyvin, vaikka hyötösuhde olisikin tasan yksi. Voimakkaana motiivina Yhdysvalloissa tuntuu 

olevan ydinasemateriaalin leviämisen estäminen. Ykkösen hyötösuhteella toimiva reaktori 

polttaa periaatteessa itse kaiken tuottamansa fissiilin materiaalin, kuten asekelpoisen 

plutoniumin. 

Erotus- ja transmutaatiotekniikka ei tule poistamaan geologisen loppusijoituksen tarvetta. 

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tekniikalla ei olisi juurikaan merkitystä ympäristöön 

kulkeutuvan säteilyannoksen pienentämisessä normaaliolosuhteissa. Kuitenkin esimerkiksi 

jääkauden jälkeisissä erikoisolosuhteissa tilanne voi muuttua ja transuraanit, joihin erotus- ja 

transmutaatiotekniikka pääosin kohdistuu, saattavat aiheuttaa merkittävän säteilyannoksen 

lisäyksen loppusijoitustilan suojamekanismien pettäessä. Lisäksi ihmisen tunkeutuessa 

loppusijoitustilaan erotus- ja transmutaatiotekniikan käyttäminen pienentäisi merkittävästi 

säteilyaltistusta. Joka tapauksessa tekniikka poistaisi suuria määriä jälkilämpöä tuottavia 

isotoopeja kuten esimerkiksi Cm-244 ja Am-241, minkä ansiosta loppusijoitustilalle 

asetettavia vaatimuksia voitaisiin lieventää. 

Hydrometallurgisten erotusmenetelmien kehityksessä on nähtävissä painopisteen siirtyminen 

yksittäisten aktinidien erottamisesta aktinidien ryhmäerotukseen transmutaatiota varten. Tämä 

yksinkertaistaa merkittävästi menetelmien prosessikaavioita ja vähentää niiden 

proliferaatiomahdollisuuksia. Pyrometallurgisilla menetelmillä ei pyritä erottelemaan 

yksittäisiä aktinideja uraania lukuun ottamatta mutta niiden tehokkuus ei ole vielä 

hydrometallurgisten menetelmien tasolla. 
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5 Yhteenveto 

Erotus- ja transmutaatiotekniikan tutkimuksen tavoitteena on ydinjätteen pitkäikäisten 

isotooppien (lähinnä transuraanit) muuttaminen lyhytikäisemmiksi tai stabiileiksi 

isotoopeiksi. Tavoite on kehittää teollisen mittakaavan menetelmät pitkäikäisten isotooppien 

erottamiseen muusta käytetystä polttoaineesta ja näiden isotooppien muuttamiseen 

lyhytikäisemmiksi. Tällä hetkellä ainut tapa tehokkaaseen transmutaatioon on 

neutronisäteilytys. Koska neutronisäteily aiheuttaa fissiota transuraaneissa, vapautuu 

prosessissa suuria määriä energiaa ja sen vuoksi suuren mittakaavan transmutaation on 

tapahduttava ydinreaktoria vastaavassa laitteistossa. Tällaisina laitteistoina tutkitaan pääosin 

suljettua polttoainekiertoa hyödyntäviä nopeita neljännen sukupolven ydinreaktoreita ja 

alikriittisiä ADS-systeemejä. Plutoniumin ja sivuaktinidien kierrätystä on tutkittu jonkin 

verran myös kevytvesireaktoreissa. Valtaosa transmutaatiotutkimuksesta on laskennallista 

mutta joitain koelaitteistojakin on rakennettu ja useita on suunnitteilla. Tutkimusta tehdään 

merkittävästi muun muassa Ranskassa, USA:ssa ja Venäjällä, mutta myös useissa Aasian 

maissa ja EU:ssa. 

 

Erotustekniikoiden osalta on tutkittu hydrometallurgisia (vesi ja orgaaniset liuottimet) sekä 

pyrometallugisia (sulasuola ja –metalli) prosesseja. Olemassaolevan PUREX-prosessin (U:n 

ja Pu:n erotus) jatkoksi on kehitteillä sivuaktinidien (Am, Cm) ja lantanidien 

ryhmäerotusmenetelmiä (DIAMEX), erotusmenetelmiä sivuaktiniden erotukseen lantanideista 

(mm. SANEX) ja menetelmiä Am:n erotukseen Cm:sta (SESEAME). Pitkäaikainen 

tutkimustyö on viimein edennyt testeihin oikealla käytetyllä polttoaineella. Myös uudenlaisia 

konsepteja, esimerkikisi kaikkien aktiniden ryhmäerotus (GANEX) on kehitteillä. 

Pyrometallugian osalta on tutkittu paljon alkalimetallien kloridi- ja fluoridisulatteita, joista 

fluorideilla on saatu erittäin korkeita erotustekijöitä (250) lantanidein ja aktinidien välille. 
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