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Fennovoima byla založena v roce 2007

Společnost FV má dva hlavní vlastníky

66% je vlastněno Voimaosakeyhtiö SF
34% je vlastněno minoritním RAOS Voima Oy, což je dceřinná firma Rosatom

Na základě Decision-in-Principle z roku 2014, Fennovoima bude vždy

vlastníkem alespoň z 60%

Fennovoima je Mankala-společnost, což znamená ze elektřina bude poskytována
vlastníkům za nákupní cenu (bez zisku)

Blok bude dodán na základě kontraktu jako dodávka na klíč (turn-key contract)

od společnosti Rosatom.

Název JE Hanhikivi 1 pochází od názvu velkého hraničního kamenného bloku poblíž
elektrárny.



Výstavba bloku Hanhikivi 1
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Dosažené milníky ve fázi CLG 

Fennovoima odsouhlasuje dokumentaci úvodního 
projektu dodavatele ve fázi 1  v průběhu let 2019 až
2021

Review projektu systémů a budov, včetně STUK 
review, pokračuje podle harmonogramu 

Byli vybráni hlavní dodavatelé jednotlivých částí
bloku

Byla započata výroba hlavních komponent

Velká pozornost dodavatele i vlastníka je 
věnovana kvalitě projektu, se zaměřením na 
vlastnosti spojené se spolehlivostí a bezpečností





Účastníci výstavby

Hlavní projektant

Atomproekt

Projektant reaktorové části

Gidropress

Komponenty s dlouhou životností

Atomenergořash

Dodavatel Turbina-generator  

GE Steam Power Systems
s

Dodavatel I&C systémů

Framatome-Siemens

Nakontraktování výstavbové
fáze bloku 

RAOS Project Oy
Dodavatel bloku

Kontraktace/Podpora 
výstavbové a spouštěcí

fáze (např. Administrativní
budova)

Fennovoima Oy
Vlastník, nabyvatel licence, 

provozovatel

Inženýrink, technická
podpora 

(konzultantské firmy)

Titan-2
Hlavní smluvní strana

Hanhikivi 1 lokalita
Licencování a hlavní

komponenty



Administrativní budova

Školicí
středisko

Hanhikiventie
komunikace

Meteo 
stanice

Hlavní vstupní
budova

Připojení chladicích
a odpadních vod

Připojení k síti
400 kV and 110 kV

Datové 
připojení a 
lokalitní
připojení
20 kV

Zpracování odpadů a 
mezisklad 
vyhořelého paliva

Fennovoima - rozsah dodávky



Hlavní staveniště – jaderná
a turbinová část

Betonárka

Podpůrné funkce
pro dodavatele

Ubytovny

Stanice
tříděni
odpadu

Bagrovací práce pro 
dodávky vod

Sklad stavebních
prvků

Sklady

RAOS Project – rozsah dodávky



Projekt
a licencování
Hanhikivi 1
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Rozdíly v projektu FH-1 a referenčniho bloku LAES-2 

Hlavní důvody změn referenčniho projektu

Licenčni a kontraktační baze

➢ YVL požadavky

➢ EPC kontraktační požadavky

➢ Charakteristiky lokality

➢ Finské, západní a ruské normy a standardy

Změny v průběhu vývoje projektu FH-1

➢ Zkušenost z ostatních provozovaných bloků ve Finsku a z výstavby OLK 3

➢ Aplikace metodologie pro vývoj projektové a licenční dokumentace ADLAS

➢ Optimalizace projektu k dosažení požadované disponibility bloku
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AES-2006 NPP Hanhikivi

4 trasy bezpečnostnich systémů 4 trasy bezpečnostních systémů

Dvojitý kontejnment Dvojitý kontejnment

Projektová řešeni pro řizeni těžkých havárií Projektová řešeni pro řizeni těžkých havárií

Systémy pasivního odvodu tepla z kontejnmentu

a z parních generátorů

Systémy pasivního odvodu tepla z kontejnmentu

a z parních generátorů

Nezávislost na dodávce elektrického napájení

VS z externího zdroje - 72 hodin

Nezávislost na dodávce elektrického napájení

VS z externího zdroje - 72 hodin

Havarijní zásoba vody uvnitř kontejnmentu Havarijní zásoba vody uvnitř kontejnmentu

- DEC – rozšiřený seznam projektových havárií a 

odolnosti vůči externím vlivům

Hlavní rysy projektu NPP Hanhikivi související s JB



Na základě požadavků STUK definovaných v YVL B1 návodech, vyhlášce Y/1/2018 a v 

dokumentu IAEA SSR 2/1, např. :

… pro SSC důležité pro bezpečnost musí být v projektu k dispozici detailní design 

bases požadavky …

Jedná se o požadavky např. na: 

z ák l adn í bezpe čnos tn í f unk ce

ap l i k a c i D iD

ka t ego r i z a c i s t avů b l oku

i n i c i a čn í udá l o s t i

DB  havá r i e

DEC  s t avy b l oku

K naplnění těchto požadavků byla použita metodologie, která umožnuje definování

kompletních požadovaných funkcí bloku a požadavků na systémy a dispozice budov.

Vývoj koncepčního a úvodního  projektu (1)



FV NON-PUBLIC
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Inženýrink aplikovaný na vývoj projektu pro 
dosažení bezpečnosti bloku

FH1
initial 
design

▪ Initial design obsahuje
LAES 2 projektovou
dokumentaci pro SSC

Plant Safety 
Design 

Functional 
Architecture

Technical 
Architectures

EPC, YVL,
Standardy

System Design

▪ Projekt SSC na základě:

– Požadavků

– Funkčního DiD řešeni

ADLAS®



➢ Projekt bloku (PB)

➢ Pop i su j e ap l i k a c i zák ladn í ch bezpe čnos tn í ch inženýrských

pr inc ip ů pro  řešen i rež imů provozu b loku na výkonu a  po  

ods taven í b loku

➢ Funkčni architektury - de f i nu j í p r o  PB mj . :  

➢ bezpe čnos tn i funkce

➢ podpů rné bezpe čnos tn í funkce

➢ akceptačn í k r i t . p ro  ka tegor ie udá los t í (DBC1 -4 , DEC A-C ,  SA)

➢ Technické architektury - def i nu j í po žadavky mj .  na :

➢procesn í a  e lek t r i ck é sys témy  

➢d ispoz i ce sys témů a  budov

➢ I&C  arch i tek turu

➢dozorny ř i zen í b loku

Vývoj koncepčního a úvodního  projektu (2)



Cíl

1. Zpracování kompletního úvodního projektu jako vstupu pro licenční

dokumentaci (především PSAR)

2. Zpracování jednotlivých kapitol bezpečnostní zprávy (PSAR 1 – 21) na základě

odsouhlaseného úvodního projektu systémů a budov ve dvou fázích

➢ Úvodní projekt systémů a  budov (stavby), včetně jejich dispozic a navazující 

dokumentace PSAR jsou finalizovány ve dvou fázích (Stage 1 a 2) k umožnění lepší

komunikace, jejich postupného předávání, review a projednáváni s dozorným 

orgánem STUK.

➢ Doručování předem definovaných balíků dokumentace na STUK je tedy 

prováděno průběžně již během první fáze, poté co je dokumentace dle kritérií pro 

Fázi 1 finalizována dodavatelem a podminěně odsouhlasena žadatelem o licenci FV

(OLK zkušenost).

Zpracování projektové a licenční dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (1)



1. Fáze

➢předmětem finalizace projektu v této fázi je především definování správných funkcí

a fyzické konfigurace systémů a dispozic budov, jako vstupu pro zpracování kapitol

PSAR Fáze 1 za účelem oficiálního doručení na STUK k jejich review a projednání

2. Fáze

➢projednávání požadavků (připomínek) STUK obdržených k dokumentaci PSAR Fáze

1, k vyjasněni potřeby jejich implementace pouze do revize PSAR anebo i do ÚP

➢průběžné zapracování dodavatelem požadavků STUK a FV JB k PSAR Fáze 1 a 

připomínek FV ENG k ÚP systémů a budov Fáze 1 do příslušné dokumentace

➢finalizace úvodního projektu a PSAR Fáze 2 s finálním dopracováním všech

vlastností a návazností úvodního projektu (mj. testy a spouštěni, elektro, I&C, 

stavba a HVAC návaznosti, HFE, OHS) k finálnímu odsouhlasení ÚP a PSAR 

➢odeslání finální PSAR Fáze 2 na STUK k vydání stavebního povolení

Zpracování projektové a licenční dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (2)



➢Aplikace DiD a konceptu diversity (YVL)

➢Odolnost vůči extrémním externím hazardům jako např. APC, tornádo (dle RG 1.76): 

fyzická separace komponent (v NI i TI části)

zesílení struktur budov

aplikace diverzního havarijního chlazení bloku pro DEC události

➢ Zvyšené požadavky na výpočty seismického zatížení s PGA 0,35 

➢ Aplikace funkční a strukturální klasifikace systémů a komponent

➢ Optimalizace zdrojů bezpečnostniho elektrického napájení (EDG, SBO DG)

➢ Zvýšeni objemu zásoby hav. vody k zabezpečení autonomie 72 h při splněni N+1 krit. (YVL)

➢ Zvýšeni objemu nádrží DEV 

➢ Doplnění trasy odvodu tlaku z PO pro řešení SA (YVL)

➢ Rozdělení bazenů skladování vyhořelého paliva za účelem umožnění jeho oprav (YVL)

➢ Použití vláknitých anebo metalických izolací potrubí podle jeho průměru (YVL, EPC)

Důležité změny projektu související s JB – příklady (1)



➢Reaktorová nádoba (RPV 522) 

počet svařovaných spojů (YVL)

počet vývodů pro reaktorová měřeni (YVL, EPC)

palivové tyče s přepracovaným uranem (zkušenost z VVER 1000 bloků)

▪ průměr nátrubku pro pasivní systém chlazení AZ (redukce hav. úniku)

➢ Hlavní cirkulační čerpadlo

chlazení motoru – vodní místo požárně odolného oleje

jeden pevný hřídel místo dvou s torzním spojením

➢ Parogenerátor

zvýšený projektový tlak (zvýšená zásoba pro nastavení PSA a PV)

Důležité změny projektu komponent související s 
JB – příklady (2)
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Název systému Funkce systému

Nízkotlaký aktivní havarijní 

systém  NHS 

Dodávka chladiva s kyselinou boritou při haváriích s únikem chladiva PO

Nízkotlaký systém odvodu 

tepla

Odvod zbytkového tepla z AZ při normálním dochlazování bloku a při DBC 2, 3, 

4

Vysokotlaký havarijní vstřik Dodávka kyseliny borité při haváriích s únikem chladiva PO když nedostačuje 

systém normálního doplňování PO - 8MPa

Havarijní vstřik – pasivní 

část

Dodávka kyseliny borité při haváriích s únikem chladiva PO před startem NHS

Nouzový systém vstřiku Dodávka kyseliny borité při haváriích s únikem chladiva z PO do SO a při ATWS 

událostech z nádrží s roztokem s vysokým obsahem boru 

Pasivní odvod tepla z PG Pasivní dlouhodobý odvod tepla z AZ do jímače tepla při DEC

Pasivní odvod tepla z 

Kontejnmentu

Omezení a udržování tlaku a odvod tepla z kontejnmentu při SA

Zásoba chladiva Zásoba chladiva s nízkým a vysokým obsahem boru pro DBC, DEC, SA události

Havarijní napájecí voda do 

PG

Dodávka havarijní napájecí vody do PG při DBC 2, 3, 4 a DEC událostech

Bezpečnostní systémy projektu FH-1 
3a DiD úroveň
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Název systému Funkce systému

Spalování vodíku v 

kontejnmentu

Udržování koncentrace vodíku k odstranění tvorby explozivní směsi 

Havarijní vstřik do 

kontejnmentu

Snížení tlaku v kontejnmentu při únicích z PO a SO

Havarijní odvod tlaku z 

PO

Odvod paroplynné směsi a snížení tlaku PO pod 1 MPa při tavení AZ během SA

Havarijní zásoba chladiva  Zásoba a dodávka chladiva pro řízení SA

Jímač aktivní zony Lokalizace a chlazení pevných degradovaných částí vzniklých z tavení aktivní 

zony a vnitřních částí reaktoru při SA 

Nouzové chlazení AZ Diverzní systém pro nouzové chlazení AZ a jeho chladicí systém pro převedení 

bloku do bezpečného stavu při DEC a SA událostech

Havarijní odvod plynů Odvod paroplynné směsi a snížení tlaku PO společně s PVKO při řešení DBC a 

DEC událostí

Bezpečnostní systémy projektu FH-1 
3b DiD úroveň



Hlavní kroky pro roky 2021-2022

Zpracování dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a doručeni dozornému orgánu STUK – cíl je 
doručit zbývající dokumentaci do konce roku 2021

Obdrženi stavebního povolení v roce 2022 

povolení je vydáno státní správou a je mj. vydáno na základě
odsouhlasení licenční dokumentace od STUK z pohledu 
bezpečnosti bloku a splnění finských zákonných požadavků

Příprava výstavbove fáze – pokračuje příprava 
dodavatelského řetězce

Pokračování prací na lokalitě Hanhikivi – zemní práce 
pro hlavní výrobní blok



FOLLOW US


