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Radnóti Katalin, Király Márton
Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése, típusaik és jövőjük
In the last 70 years of nuclear technology, several incidents affected the public approval of nuclear energy. After the
discovery of nuclear fission in 1938, the leading powers of the time (France, United Kingdom, Germany, United
States, Soviet Union) saw its potential military application. But parallel with that the scientists working on these
bombs were fighting for the peaceful use of the power of fission. These demands were finally met [1], and from the
1960s, many different types of civilian nuclear power plants were commercialised. Nowadays the greatest challenge
lies in the planning and building of the possible nuclear power plants of the future, the so-called Generation IV
designs, which can change our relationship towards nuclear power. In this article we will give a general overview of
the basics of nuclear power and its future outlook.
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I wish to show the instruments with which I competed for and won the Öveges Prize conducted by the Hungarian
Nuclear Society in 2014. This article contains a shortened version of the competition.
Looking around the school's "Trash" section, you can find a great number of equipment, which is intended to be
thrown away because they have become obsolete or unusable. If a gadget breaks down, it does not mean it cannot
be used for DIY purposes.
I would like to introduce home-made educational equipment made from parts meant to be dumped (e.g. from IT
gadgets) or which are available for only a few pence. These easy-to-made devices can be used throughout physics
teaching from primary school to secondary school.
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Móga István
Atomerőmű építés kompetenciái
We reviewed the circumstances of the domestic nuclear energetic industry related to the construction of a new
nuclear power plant. The professional possibilities were analyzed concerning the preparations. The analysis of
needs was performed in two length of time, for the construction phase and for the operating period. We show the
draft plan of a professional course which responds to the requirements.
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A near-surface repository has been built in Bátaapáti to dispose solid and solidified liquid, low-and intermediate
level radioactive waste produced during the operation and dismantling of MVM Paks NPP Ltd. The facility has
been constructed in phases by PURAM, so the risk analyses also have been focused to these stages. In our risk
assessment we were able to analyse the previously examined and since then operating elements (disposal chamber:
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Az atomenergiáról egyszerűen: az atomerőművek működése,
típusaik és jövőjük
Radnóti Katalin1, Király Márton2
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A nukleáris technológia elmúlt mintegy 70 éve alatt sok esemény befolyásolta a lakosság atomenergiához fűződő viszonyát. Az
atommaghasadás 1938-as felfedezése után a kor nagyhatalmai (Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Egyesült
Államok, Szovjetunió) potenciális fegyvert láttak ennek katonai célú alkalmazásában. Ezzel párhuzamosan azonban a bombákat
létrehozó tudósok azért harcoltak, hogy a maghasadás során felszabaduló energiát békés célokra is fel lehessen használni. Ezeket
a törekvéseket siker koronázta [1], és az 1960-as évektől több atomerőmű típust fejlesztettek ki, melyek kereskedelmi forgalomba
kerülhettek. Jelenleg a legnagyobb kihívást a jövő lehetséges atomerőműveinek – az úgynevezett negyedik generációs
elképzelések – megvalósítása, tenyésztő- és gyorsreaktorok tervezése és megépítése jelenti, melyek alapvetően átalakíthatják az
atomenergiához fűződő viszonyunkat. Írásunkban az atomenergia alapjairól és jövőképéről adunk rövid áttekintést.

Bevezetés

A nukleáris láncreakció

Az 1960-as évektől az atomerőművek jelentős szerephez
jutottak a villamosenergia-termelésben. Az atomerőművek
által termelt villamos energia – amely a világban termelt
villamos energia 11 %-át adja – jelenleg egymilliárd emberhez
jut el. A világ több mint harminc országában találhatóak
atomerőművek, főleg a fejlett gazdaságú (OECD)
országokban. Ez összesen 439 atomerőművi blokkot jelent,
377 gigawatt erőművi kapacitással, mely az utolsó évtizedben
nem változott jelentősen. Az 1970-es években épített
erőművek élettartamának közelgő vége, az energia-ellátás
biztonságának növekvő fontossága, valamint a globális
klímaváltozás kockázata megújították a közgondolkodást, és
újabb nukleáris beruházások indultak be. Ugyanakkor az
atomenergia megítélése gyorsan változik. A Fukushimában
történt baleset hírére a közvélemény és néhány ország ismét
elfordult az atomenergia felhasználásának lehetőségétől [2].
A hazánkban előállított villamos energia több, mint 40%-a
származik atomenergiából, melyről országunk az elkövetkező évtizedekben sem szándékozik lemondani. A Pakson
épített erőművek üzemideje a végéhez közeledik,
meghosszabbításuk folyamatban van, kiváltásukhoz a
meglévő kapacitások bővítésére van szükség [3]. Írásunkat
elsősorban fizikatanárok figyelmébe ajánljuk, hogy megfelelő
ismereteket tudjanak közvetíteni tanítványaik felé a napi
politikában ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekről, és
tisztába kerüljenek az atomenergia jelenével és lehetséges
jövőjével. A szöveg egyéni tanulói feldolgozásra is alkalmas
lehet.

A neutronokkal működő láncreakció ötlete Szilárd Leótól
származik. Ő vetette fel elsőként 1933-ban, hogy ha találnak
egy olyan izotópot, melyből egy neutron befogása hatására
egynél több neutron keletkezik, akkor ez a folyamat
felhasználható nukleáris láncreakció előidézésére. Földünkön
egyetlen olyan természetesen előforduló izotóp található,
mely neutron hatására könnyen képes elhasadni és új
neutronokat termelni, ez a 235-ös tömegszámú uránizotóp.
Emellett három olyan izotóp állítható elő neutronbefogással
az atomreaktorokban, melyek hasonló céllal felhasználhatók,
a plutónium 239-es és 241-es izotópja az urán 238-as (túlsúlyban
lévő) izotópjából, valamint az urán 233-as tömegszámú izotópja
a tórium 232-es izotópjából. Ezekről a későbbiekben lesz szó.
Miután Otto Hahn és társai 1938 végén felfedezték az urán
maghasadását, az első önfenntartó nukleáris láncreakciót
megvalósító reaktor 1942 végére épült meg Chicago-ban,
természetes uránt és grafitot használva. A Hirosimára
ledobott atombomba szinte tiszta 235-ös tömegszámú
uránizotópot tartalmazott, míg a Nagaszakira ledobott
bomba a plutónium 239-es izotópját használta.

Kontakt: rad8012@helka.iif.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2015

Az atombombában a láncreakciót a hasadás során keletkező
gyors neutronok tartják fenn. A láncreakciónak ez a formája
azonban nem szabályozható!
A jelenleg energetikai céllal működő atomerőművek esetében
szintén a maghasadás az a folyamat, mely az energiatermelés
(valójában energia-átalakítás) céljára felhasználható, azonban
az atomreaktorokban a láncreakciót egy állandó szinten fenn
kell tartani és szabályozni kell a stabil működéshez, valamint
azonnal leállíthatónak is kell lennie. Egy hasadás során
általában kettőnél több, átlagosan 2,5 neutron keletkezik, a
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láncreakció fenntartásához viszont csak egyre van szükség,
így a felesleget valahogy le kell kötni. Mivel a
maghasadáshoz neutron szükséges, a neutronok elnyelésével
lehet csökkenteni a hasadások számát, és így szabályozni a
láncreakciót. A fogyó és keletkező neutronok arányát
jellemző számot sokszorozási tényezőnek nevezzük. Minden
reaktorban vannak neutronelnyelő anyagok, úgynevezett
szabályozó rudak, a reaktorok szabályozása pedig úgy
történik, hogy változtatják bennük a neutronelnyelő anyagok
mennyiségét. Amikor egy szabályozó rudat a reaktorba
betolnak, akkor a sokszorozási tényezőt – és ezzel a
hasadások számát – csökkentik, amikor pedig a reaktorból
kihúzzák, a sokszorozási tényezőt növelik. Ilyen módon lehet
szabályozni a reaktor teljesítményét, illetve beindítani vagy
leállítani a reaktort. Ezt az állandó teljesítményen fenntartott
és szabályozott láncreakciót nevezzük a reaktor kritikus
állapotának. A reaktor folyamatos energiatermelés közben
végig kritikus állapotban van. Ha a sokszorozási tényező egy
fölött marad, a reaktor teljesítménye ugrásszerűen megnő, ezt
nevezik megszaladásnak. A maghasadás rendkívül gyors
folyamat, 10-8 s alatt végbemegy, a láncreakció pontos
szabályozását a késő neutronok teszik lehetővé, melyek nem
közvetlenül a maghasadásból, hanem később, egyes hasadási
termékek (hasadványok) bomlása során keletkeznek.
A bór 10-es tömegszámú izotópja kiváló neutronelnyelő, de
vannak mások is, mint a kadmium, vagy a legújabban
alkalmazott gadolínium, a diszprózium és az erbium.
Vízhűtéses reaktorokban (Pakson is) gyakran bizonyos
mennyiségű bórt oldott állapotban, bórsav formájában is
bevisznek a hűtővízbe. Ennek koncentrációját változtatva
ellensúlyozni lehet a sokszorozási tényező változásait, és így
lehetséges a reaktort folyamatosan kritikus állapotban tartani
a hasadóanyag fogyása mellett is. Stacioner kritikus
állapotban egy hasadásból származó neutronok átlagosan egy
új hasadást hoznak létre, a sokszorozási tényező értéke 1, az
időegység alatti hasadások száma és ezzel a termelt energia
mennyisége is állandó.
A láncreakció fenntartása azt jelenti, hogy minden hasadásra
jusson még egy hasadás. Egy hasadás során keletkező
neutronok közül egynek újabb hasadást kell kiváltania,
vagyis nem nyelődhet el a szerkezeti anyagokban, a
szabályozó rudakban, vagy magában az üzemanyagban. Az
urán 235-ös tömegszámú, neutronok hatására hasadó izotópja
csak 0,71%-a a természetes uránnak, a többit a 238-as
tömegszámú uránizotóp teszi ki, mely gyakorlatilag nem
hasad neutronok hatására. A természetes uránércben azért
nem jön létre láncreakció, mert a kis mennyiségű 235U
hasadása során keletkező neutronokat a nagy tömegben lévő
238U hasadás nélkül befogja, mely megállítja a folyamatot. Az
atommag neutronnal történő reakciójának (befogás vagy
hasadás) esélyét a hatáskeresztmetszettel szokták jellemezni,
mely az adott izotóptól és a neutron energiájától függ. A
hasadáskor keletkező nagy energiájú, úgynevezett gyors
neutronok esetén a magokkal történő reakció esélye igen
kicsi.
A hasadási láncreakció elérésére és
reaktorokban két lehetőség kínálkozik:

fenntartására

a

1.) A hasadás során keletkező gyors neutronokat lelassítják,
ezáltal több százszorosára nő a hasadási reakció esélye
(hatáskeresztmetszete). Ehhez neutronlassító anyagokat,
úgynevezett moderátorokat alkalmaznak. Ezen anyagok
atommagjaival ütközve a neutron lelassul, a környezet
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hőmérsékletére jellemző energiája lesz (0,025eV=4×10-21J),
más néven termalizálódik. Az ilyen elven működő
reaktorokat termikus reaktornak nevezik. A moderátor
saját neutronelnyelésétől függően a kezdeti 0,71%-ról 25%-ra dúsítani kell az uránt a 235-ös izotópban, hogy
fenntartható legyen a láncreakció. Az atommagoknak
van azonban egy olyan tulajdonságuk, hogy a közepes
(néhány keV) energiájú neutronokat befogják, ezt hívják
rezonanciának (1. ábra). Ez a jelenség főleg a 238-as urán
esetén jelentős. Ennek kiküszöbölésére inhomogén
reaktort kell építeni, vagyis a moderátort és az
üzemanyagot nem összekeverve, hanem váltakozva kell
elhelyezni, hogy az üzemanyagból kilépő neutron a
moderátorban megfelelően lelassuljon, majd mire újra
üzemanyaggal találkozik, addigra termalizálódjon, és
elkerüljük a rezonanciabefogást.

2.) A másik lehetőség az, hogy nem lassítják le a
neutronokat, hanem az előbbihez képest sokkal nagyobb
mértékben dúsítják az uránt a 235-ös izotópban és
nagyobb mennyiséget halmoznak föl a reaktorban, hogy
kompenzálják a kis hatáskeresztmetszetet. A 238U
neutronelnyelése ebben az esetben kifejezetten kívánatos
is, mivel abból plutónium keletkezik, vagyis a reaktor
működése közben új hasadóanyagot termel. Ezt a
folyamatot hívják tenyésztésnek és a moderálatlan
neutronokkal működő reaktorokat gyorsreaktornak
hívják.

1. ábra: Egyes izotópok neutronbefogási hatáskeresztmetszetének
változása a neutron energiájának függvényében. A középső
tartományban látszanak a rezonanciák (1).

Az atomerőművek
Az atomerőművekben is – a többi erőműhöz hasonlóan – úgy
állítják elő az elektromos energiát, hogy a felszabaduló
termikus energiát gőzfejlesztésre fordítják, a gőz megforgatja
a turbinákat, majd ezt a mechanikai energiát egy generátor
segítségével, az elektromágneses indukciót alkalmazva
elektromos
energiává
alakítják.
Az
elektromos
energiatermelésnek azonos az alapelve minden erőmű esetében, az
erőművek közötti különbség csupán annyi, hogy a
folyamathoz szükséges hőt hogyan állítjuk elő. Egy
atomerőmű esetén az atomreaktorban lejátszódó maghasadás az
elsődleges energiaátalakulás, a termikus energia a magenergiából
származik. Az atomenergia helyett célszerűbb a nukleáris
energia kifejezés használata, hiszen a folyamatban nem az
atom elektronszerkezetének átrendezéséről van szó, mint a
kémiai reakciók esetében, hanem az atommagban történnek a
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változások. Ez milliószor nagyobb energiaváltozást jelent egy
szokványos kémiai reakciókban felszabaduló energiához
képest.
Különböző szempontok, elsősorban koruk, biztonságosságuk
és gazdaságosságos üzemeltetési lehetőségeik alapján az
atomerőműveket a kétezres évektől kezdődően úgynevezett
generációkba sorolják. Ezek között nincsenek egyértelmű
határvonalak, csak átmeneteket jelentenek az atomerőművek
építésének egyes korszakai között [4].
Első generációs atomerőművek közé tartoznak az első
erőművek, amelyeket az ötvenes és hatvanas években, illetve
a hetvenes évek elején helyeztek üzembe. Ezek még a
jelenleginél
kevésbé
szigorú
biztonsági
előírások
figyelembevételével épültek, részben kutatási céllal, és ma
már jórészt nem üzemelnek.
A második generációs atomerőművek alkotják a ma üzemelő
atomerőművek döntő többségét. Ezek a hetvenes és a
kétezres évek között épültek, és már a tervezésük során is
szigorúbb biztonsági elveket alkalmaztak, például szinte
mindegyiket ellátták olyan nyomásálló burkolattal, amely
baleseti helyzetekben megakadályozza a radioaktív anyagok
környezetbe jutását (konténment). A jelenleg üzemelő
második generációs erőművek az egyre szigorodó előírások
folytán több biztonságnövelő átalakításon estek át. A
második generációhoz tartoznak a paksi atomerőmű blokkjai
is.
A harmadik generációs atomerőművek jelentik a jelenleg és az
elkövetkező évtizedekben épülő erőműveket. Ezek
tökéletesebbek a második generáció erőműveinél, mind a
gazdaságosság (üzemanyag hasznosítás és átalakítási
hatásfok), mind a biztonság (fejlett biztonságtechnika, passzív
biztonsági rendszerek) tekintetében. Azonban lényegileg
(működési elv, felépítés, üzemanyagciklus) nem különböznek
elődeiktől, ugyanazon tervezési és üzemeltetési alapelveket
követik. Ezeket hosszabb üzemidőre (60 év) tervezik, jobb
üzemanyag-hasznosítást céloznak meg, szabványosítottak a
tervek és hosszabbak az üzemanyagok átrakása közötti idők
(18-24 hónapos ciklusidő). Bár ezekből még nem sok üzemel,
de már több országban (Franciaország, Finnország,
Oroszország, Kína, India) épülnek ilyen új típusú
atomerőművek. A Paksra tervezett új blokkok is ebbe a
kategóriába fognak tartozni.
A 2000-ben a negyedik generációs atomerőművek közé sorolt
elképzelések a nukleáris technológiák újragondolását jelentik
a hatékonyabb és biztonságosabb üzemeltetés jegyében, bár
jelenleg még csak papíron vagy kísérleti erőművek
formájában léteznek. Ezek között az elképzelések között nem
csak termikus, hanem gyorsreaktorok is találhatóak. Az
alkalmazandó magas hőmérsékletű hűtőközegek nagyobb
termodinamikai hatásfok elérésére és kapcsolt energiatermelésre
is alkalmassá teszik ezeket a reaktorokat. A kapcsolt műveletek
alatt általában hidrogéntermelést és szén-dioxid-semleges (a
levegőből kivont CO2-ot használó) üzemanyagok (metanol,
dimetil-éter, metán) gyártását értjük. Ez azért is fontos, mert a
megtermelt nagy mennyiségű villamos energia nem tárolható
gazdaságosan, azonban az üzemanyagokat el tudjuk
raktározni, és más módon (motor, üzemanyagcella) is fel
tudjuk ezeket használni, és így ezek az erőművek a
közlekedés energiaigényeit is ki tudnák szolgálni [5].
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A tenyésztőreaktorok
Egy tenyésztőreaktorban el lehet érni, hogy a termelődő és
elfogyó hasadóanyag mennyiségének az aránya egynél
nagyobb legyen. A tenyésztőreaktorok sem számukat, sem
teljesítményüket tekintve egyelőre nem játszanak jelentős
szerepet
bolygónk
energiaellátásának
biztosításában,
azonban napjainkban ismét a figyelem középpontjába
kerültek. Az urán nem megújuló energiahordozó, a 235U
készletek pedig a jelenlegi felhasználás és gazdaságossági
viszonyok mellett mindössze 50-100 évre elegendőek, így az
atomenergia fenntarthatóságának megőrzése érdekében a
tenyésztő
technológiák
kerülhetnek
előtérbe.
Egy
tenyésztőreaktorban nem csak az urán 235-ös izotópját lehet
felhasználni energiatermelésre, hanem a nagyobb részt kitevő
238-as izotópot is. A 238U egy neutron befogásával 239U
izotóppá alakul, mely azután béta-bomlással 239Np izotóppá
bomlik. Ebből 2,4 nap felezési idővel béta bomlás után 239Pu
keletkezik, mely a 235U-hoz hasonlóan termikus neutron
hatására elhasad, közel ugyanakkora energia felszabadulása
közben.
A tórium egy természetben előforduló radioaktív elem, a
periódusos rendszer 90. eleme. 1828-ban fedezte fel Jöns
Jacob Berzelius és a skandináv mitológiában a villámok és
zivatarok istenéről, Thorról nevezte el. A tóriumnak a
természetben egy izotópja fordul elő, a 232Th, mely 14 milliárd
éves felezési idővel bomlik, alfa részecskét emittálva. A
bomlási sor többi izotópja lényegesen gyorsabban, néhány
nap alatt lebomlik, a sort a 208Pb zárja. A földkéregben a
tórium gyakorisága az óloméhoz hasonló, átlagosan 910 ppm, mintegy 3-5-ször olyan gyakori, mint az urán.
Gazdaságosan kitermelhető készletei több millió tonnára
tehetők, nagy készletek találhatók Indiában és Ausztráliában.
A tórium a reaktorban egy neutron befogásával 233Th-má
alakul, mely béta bomlással 233Pa-á bomlik, majd ez 27 napos
felezési idővel béta bomlás következtében 233U-ná alakul. Ez
az uránizotóp kiváló hasadóanyag és hasonló hasadási
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a manapság használatos
235U izotóp, de kisebb eséllyel fog be neutront hasadás nélkül
és több neutront termel hasadásonként [6] (2. ábra). A
tenyésztés során egy atommag hasadásakor két-három
neutron felszabadul, az egyik egy „termékeny” atomban (238U
vagy 232Th) elnyelődve idővel új hasadóanyagot (239Pu vagy
233U) termel, vagyis tenyészt, a többi pedig a reaktorban jelen
lévő hasadóanyaggal ütközve fenn tudja tartani a
láncreakciót.

2. ábra: A termikus neutron befogási (piros) és hasadási (kék)
hatáskeresztmetszetek aránya a területek arányában az egyes
izotópokra (2).

Termikus atomreaktorok
Az atomreaktorban egy maghasadás során 1-3 neutron
keletkezik, több neutront kelt, mint amennyit elhasznál,
láncreakció mehet végbe, vagyis az egész folyamat
önfenntartó lehet. Mivel a keletkező neutronok gyorsak
(néhány MeV energiájúak), a hasadás fenntartásához viszont
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(természetes vagy kis dúsítású urán esetén) lassú (termikus)
neutronokra van szükség, ezért a maghasadás során
keletkező neutronokat le kell lassítani moderátorok
segítségével. A termikus atomreaktorokban a láncreakciót
termikus neutronok tartják fenn. Moderátorként (lassítóként) kis
tömegszámú izotópokat tartalmazó anyagok jöhetnek szóba.
Egy ütközésben ugyanis annál több energiát veszíthet a
neutron, minél kisebb tömegű atommaggal ütközik. A
gyakorlatban háromféle moderátor anyagot használnak:
könnyűvíz (H2O), nehézvíz (D2O) és grafit (C).
A tömeget tekintve a leghatékonyabb moderátor a
könnyűvíz, de hátránya, hogy a hidrogén kis mértékben
elnyeli a termikus neutronokat. Ez éppen elégséges ahhoz,
hogy könnyűvíz moderátorral és természetes uránnal ne
jöjjön létre önfenntartó láncreakció. Ezért a könnyűvízzel
moderált reaktorokban kissé (néhány %-ban) az urán hasadó,
235-ös tömegszámú izotópjában dúsított uránt kell
alkalmazni. A többi moderátor esetében a láncreakció
természetes uránnal is megvalósul. A maghasadás során nagy
mennyiségű hő keletkezik, amelyet el kell vezetni az aktív
zónából. A termikus reaktorok hűtőközege többféle lehet.
Szilárd moderátor (grafit) esetében lehet gáz (szén-dioxid
vagy hélium) vagy víz, folyékony moderátor (H2O, D2O)
esetében a hűtőközeg lehet vagy maga a moderátor, vagy egy
külön hűtővízrendszer.
A termikus reaktorok üzemanyaga ma a reaktorok
többségében enyhén (2-5 %-ban) dúsított vagy természetes
izotóp-összetételű (0,71 % 235U) urán-dioxid (UO2), amelyet
általában valamilyen cirkónium ötvözetből készült
burkolatcsövekben helyeznek el a reaktorban. Ezeket a
rudakat fűtőelem pálcáknak nevezik, és ezeket úgynevezett
kazettákba rendezik. Indítás előtt a minimális kritikus
tömegnél (az önfenntartó láncreakcióhoz minimálisan
szükséges
uránmennyiségnél)
lényegesen
több
hasadóanyagot tesznek a reaktorba. Pakson 42 tonna,
átlagosan 4,2%-ban dúsított urán-dioxid van egyszerre jelen
egy reaktorban, ennek harmadát cserélik új üzemanyagra
évente.
A maghasadások útján történő energiatermelés miatt egyrészt
fogy a hasadóanyag, másrészt halmozódnak a hasadási és
neutronaktivációs termékek. Mindkét folyamat csökkenti a
sokszorozási tényezőt. (Van egy ellenkező irányú hatás is, a
plutónium, mint hasadóanyag termelődése, de ez általában
nem képes az előbbi két hatást ellensúlyozni.) Ezeket a
folyamatokat együtt kiégésnek nevezzük. (Természetesen
ennek a kémiai égési folyamathoz semmi köze sincs.) A paksi
atomerőműben a kiégési szint 28 MWnap/kg U, vagyis 2,42
EJ energia szabadul fel 1 kg uránból a reaktorban töltött ideje
alatt. Ennek ellensúlyozására az abszorbens (neutronelnyelő)
anyagok mennyiségét folyamatosan csökkentik, éppen olyan
mértékben, ahogyan a kritikus állapot fenntartása
megköveteli. Az üzemidő első szakaszában az oldott bórsav
koncentrációját csökkentik, majd amikor az már szinte
nullára csökkent, elkezdik a szabályozó rudakat kifelé húzni.
Amikor már így sem tudják kritikusan tartani a reaktort,
akkor le kell állítani, és új üzemanyagra kell cserélni a
legrégebbi, kiégett kazettákat. A hasadási termékek azonban
leállítás után is tovább bomlanak, hőt termelnek (remanens
hő) és ezért továbbra is hűteni kell az aktív zónát, keringetni
kell a primer köri hűtőközeget. A reaktor üzemét úgy
tervezik, hogy két átrakás között meghatározott idő
(majdnem egy év) teljen el. Átrakáskor a töltetnek körülbelül
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1/3-át cserélik ki friss üzemanyagra, a többit pedig úgy
rendezik át, hogy az új töltetből az elkövetkező 1 év alatt
maximális energiát lehessen kivenni. Egy-egy fűtőelem rúd
tehát átlagosan 3 évet tölt a reaktorban.

A termikus reaktorok típusai
A termikus atomreaktorok között megkülönböztetjük a
nyomottvizes (PWR), a forralóvizes (BWR), a nehézvizes
(CANDU), valamint a grafitos vízhűtésű (RBMK) és
gázhűtésű (AGR) reaktor típusokat. Ezek az atomerőmű
konstrukciók a legelterjedtebbek és ezek adják a ma működő
atomreaktorok nagy részét is [7].

Folyadék moderátorú reaktorok
A legtöbb atomreaktorban a könnyűvizet használják
moderátorként, ezeket gyűjtőnéven könnyűvizes reaktornak
(LWR = Light Water Reactor) nevezik. A vízzel moderált
reaktoroknak igen nagy előnyük, hogy túlhevülés esetén a
víz – ami hűtőközeg és egyben moderátor is – forrni kezd,
buborékok képződnek benne. Ezáltal a reaktor moderátort
veszít, a neutronok pedig nem lassulnak le eléggé, hanem az
uránban maghasadás nélkül befogódnak, ezért ilyenkor a
láncreakció magától leáll. Ez a folyamat lehetetlenné teszi a
reaktor megszaladását, ezt inherens biztonságnak nevezik.
A nyomottvizes (PWR = Pressurized Water Reactor)
atomreaktorok moderátora és hűtőközege könnyűvíz,
üzemanyaguk alacsony dúsítású (3-4,2 %) urán. Kétkörösek
(primer és szekunder kör), azaz a reaktorban felszabadított
hőt a primer köri hűtőközeg egy hőcserélőben adja át a térben
elválasztott szekunder köri víznek, ahol az elforr és a
turbinák meghajtásához használt gőz keletkezik. Ez a világon
a legelterjedtebb reaktortípus, amelyet az Egyesült
Államokban és a volt Szovjetunióban, később pedig
Franciaországban és Németországban is kifejlesztettek. Több
ország, köztük Japán az amerikai típusok alapján gyárt (ill.
gyártott) atomerőműveket. A Szovjetunióban kifejlesztett
típusok egyike a Pakson működő négy reaktor, típusjele
VVER-440/213 (Vodo-Vodjanoj Energeticseszkij Reaktor,
vízzel moderált, vízhűtésű energetikai reaktor).
Példaként nézzük végig, milyen energiaátalakulások
történnek egy nyomott vizes típusú atomerőműben, amilyen
Pakson is található (3. ábra)! Az üzemanyag ebben az esetben
a 235U, mely elhasad két kisebb rendszámú atommagra,
miközben 2-3 neutron keletkezik. Egy hasadás során 32 pJ
energia szabadul fel, mely milliószorosa a kémiai reakciók
során felszabaduló energiáknak. De mit kell ezen az energiafelszabaduláson érteni? Hogyan jelenik ez meg? Legfőképp a
hasadványok mozgási energiájaként. A fűtőanyag kicsiny
(rendszerint urán-dioxid) üzemanyag tablettákban van jelen,
melynek részecskéi ütközni fognak a nagy mozgási
energiával rendelkező hasadványokkal és neutronokkal. Soksok ütközés zajlik le, míg ezek lelassulnak, ennek során sok
részecske fog gyorsabban mozogni, tehát növekszik a tabletta
hőmérséklete. A felmelegedett tabletta cirkóniummal
(burkolattal) és a pálca kívülről vízzel van körülvéve (primer
kör), melynek szintén növekszik a hőmérséklete.
A primer körben a vizet nagyon nagy nyomáson tartják
(12,3 MPa), emiatt az még a magas üzemi hőmérsékleten
(300-330 °C) sem forr fel. A primer kör nagy nyomásáról
kapta ez a típus a nevét. A primer köri víz a gőzfejlesztő
csöveiben futva átadja hőjét a szekunder kör vizének,
visszahűl, majd egy szivattyú által keringetve visszajut a
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reaktorba. A szekunder körben levő víz nyomása (4,3 MPa)
sokkal alacsonyabb, mint a primer körben lévőé, emiatt a
gőzfejlesztőben a felmelegedett víz el tud forrni. Innen kerül
(cseppleválasztás után) a gőz a nagynyomású, majd onnan a
kisnyomású turbinára. A turbina összeköttetésben van a
generátorral és villamos áramot termel. A turbinából kilépő
gőz a kondenzátorban (a Duna vizét melegítve) lecsapódik,
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majd egy szivattyú az előmelegítőbe, majd újra a
gőzfejlesztőbe nyomja. Mind a primer, mind a szekunder köri
víz zárt rendszerben mozog, nem keveredik egymással és
nem érintkezik a környezettel. Így elérhető, hogy a
hűtőközegbe került radioaktív anyagok a primer körben
maradjanak, és ne kerülhessenek a turbinába és a
kondenzátorba, vagy adott esetben a környezetbe.

3. ábra: Egy nyomottvizes atomerőmű szerkezete (3).
radioaktívvá válik. Érdekes a szabályozó rudak mozgása.
A forralóvizes (BWR= Boiling Water Reactor) atomreaktorok
Míg a többi reaktortípus esetében ezek a zónában lefelé esve
egykörösek, az aktív zónában való áthaladás közben a
állítják meg a láncreakciót, addig ennél a típusnál a rudakat
hűtőközeg (könnyűvíz) 10-20 %-a elforr, azt leválasztják,
lentről kell felfelé benyomni a reaktor leállításához (4. ábra).
majd a telített gőzt közvetlenül a turbinába vezetik.
Ilyen reaktorok működnek/működtek - többek között - az
Hátrányuk, hogy a turbinára is az enyhén radioaktív
USA-ban, Japánban, Németországban és Svédországban.
hűtőközeg kerül, és a szennyezések miatt az is enyhén

4. ábra: Egy forralóvizes atomerőmű szerkezete (4).
Ezek a csövek egy nagy tartályon, úgynevezett kalandrián
A nehézvízzel moderált atomreaktorok típusát Kanada
haladnak keresztül, mely tele van nehézvízzel. Ezzel szemben
fejlesztette ki. E reaktorok hűtőközege könnyűvíz,
a könnyűvizes reaktorokat átrakáskor le kell állítani, hogy
moderátora pedig nehézvíz. Az erőmű üzemanyaga lehet
megszüntethessék a túlnyomást és leemelhessék a reaktor
természetes vagy enyhén dúsított (2%) urán, mivel a nehézvíz
fedelét, ezáltal évente 3-4 hét üzemidő mindenképpen kiesik.
nem nyeli el a neutronokat. Ezeket a reaktorokat
A típus eddig egyetlen megvalósítását a kanadai CANDU
folyamatosan lehet működtetni, mivel a reaktort leállítás nélkül
(CANadian Deuterium Uranium) reaktorok jelentik. Ilyen
lehet friss üzemanyaggal feltölteni. Ezt azért lehet megtenni,
reaktortípusok
működnek
Kanadában,
Romániában,
mert az üzemanyag nem egy tartályban, hanem nyomásálló
Indiában
és
Pakisztánban
(5.
ábra).
csövekben helyezkedik el, melyek egyesével felnyithatók.
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5. ábra: A nehézvizes CANDU típusú reaktor vázlata (5).
kevésbé moderál, viszont nő a reaktor egységteljesítménye,
A legújabb vízhűtésű reaktortípus a szuperkritikus vízhűtésű
továbbá a radioaktív hulladékok jobb hasznosítását és
reaktor (SCWR), mely a negyedik generációs elképzelések
tenyésztést tesz lehetővé. Mivel a cirkónium korrodálódna
közé tartozik. Ebben a kritikus pontja (374 °C, 22 MPa) felett
ilyen környezetben, ezért rozsdamentes acél üzemanyag
tartott könnyűvíz a moderátor és a hűtőközeg, melynek
burkolatra van szükség, aminek neutronelnyelése miatt
magas hőmérséklete és jobb hővezetése miatt nagyobb
nagyobb dúsítású üzemanyagot kell alkalmazni. A terveknek
átalakítási hatásfok érhető el, a jelenlegi 35% helyett akár
magyar vonatkozása is van, a fűtőelemek csonkjainak
45%. A forralóvizes típushoz hasonlóan ez is egykörös,
áramlási jellemzőit a BME Nukleáris Technika Intézetében
vagyis a hűtővíz egyből a turbinára kerül (6. ábra). A
modellezték [8].
szuperkritikus víz sűrűsége kisebb a folyékony vízénél, így

6. ábra: A szuperkritikus vízhűtésű reaktor vázlata (6).
gázhűtés alkalmazása egyre jobban visszaszorul, Angliában
Szilárd moderátorú reaktorok
még üzemelnek ilyen erőművek (AGR = Advanced Gascooled Reactor), de új reaktorok építését nem tervezik. A
Grafit moderátort használó atomreaktorokat az Egyesült
grafitos reaktorok előnye, hogy természetes uránnal is
Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió is
működtethetők, a gazdaságos üzemvitelhez szükséges
kifejlesztett, elsősorban az atomfegyverekhez szükséges
műszaki paraméterek azonban csak enyhén (1,5-2%) dúsított
plutónium termelésre, majd később villamos energia
uránnal biztosíthatók.
előállítására. A hűtőközeg szén-dioxid (CO2), hélium, vagy
könnyűvíz lehet, bár kezdetben léghűtést is alkalmaztak. A
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A grafitos reaktorok szovjet változata az RBMK (Reaktor
Bolsoj Mozsnoszty Kipjascsij, nagyteljesítményű vízforraló
csatornarendszerű reaktor) típus (7. ábra). Ezek a reaktorok
„másfél” körösek, működésüket tekintve a forralóvizes
típushoz hasonlítanak, a hűtőközeg könnyűvíz. Az RBMK1000-es egy hatalmas szerkezet, amely 1700 darab függőleges
grafitoszlopból lett összerakva, ezek összesen 2500 tonna
grafitot tartalmaznak. A grafit oszlopokban fűtőelemcsatornák vannak, ezekben helyezkednek el a hengeres
üzemanyag-kazetták.
A reaktorban összesen 180 tonna urán-dioxid van, amelynek
235U tartalma 1,8 %. A hűtővíz számára csatorna vezet végig
minden grafitoszlopon. A víz 6,5 MPa nyomás alatt van,
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ennek hatására forráspontja 280 °C-ra emelkedik. Mintegy
harmada a reaktorban elforr, a gőz egy gőzdobban elválik a
folyadéktól és két hatalmas gőzturbinát hajt meg, amelyek
1000 MW elektromos teljesítményt generálnak.
Az RBMK típusú reaktorokat 1986 óta csernobili típusnak is
nevezik, mivel egy ilyen típusú blokk szenvedett súlyos
balesetet. RBMK reaktorok csak Oroszországban, Ukrajnában
és Litvániában működtek. Hátrányuk, hogy túlhevülés esetén
a neutronelnyelő hűtővíz elforrhat, a grafit moderátor viszont
visszamarad, így a láncreakció tovább folyhat, ami a reaktor
megszaladásához vezethet. Mivel ennek a típusnak nincs
meg a láncreakció megszaladása esetén az önleállító
képessége, ezért ez a típus nem inherensen biztonságos.

7. ábra: Az RBMK-típusú reaktor felépítése (7).
A negyedik generációs tervek kötött szerepel a nagyon magas
hőmérsékletű reaktor (VHTR = Very High Temperature
Reactor) is, mely egy grafit moderátoros, hélium hűtésű
reaktor. Az üzemanyaga állhat hagyományos kazettákból (8.
ábra), vagy úgynevezett TRISO gömbökből, melyek urán- és
tórium-dioxid vagy karbid golyókat tartalmaznak, pirolitikus
szénnel és szilícium-karbiddal több rétegben körülvéve. Ezt
az elképzelést több golyós reaktor is alkalmazta már,
melyekben a gömbök a reaktor aktív zónáján lassan
áthaladva „kiégnek” és a zónából távozva feldolgozhatók. A
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nagyon magas hőmérséklet 1000 °C-ot jelent, mely ideális a
termokémiai hidrogéngyártáshoz, ami a reaktor egyik fő
célkitűzése. Ugyanakkor ez jelentős akadályt jelent a
felhasználható anyagok tekintetében, a pálcaburkolatokkal
szemben a TRISO üzemanyag borítása képes elviselni ilyen
magas hőmérsékletet is. Régebben Németországban épültek
ehhez hasonló reaktorok és a Dél-Afrikai Köztársaság
érdeklődött az építése iránt, jelenleg Oroszország és Kína
fejleszti.
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8. ábra: A nagyon magas hőmérsékletű reaktor felépítése (8).
A grafit moderátoros reaktorok egy különleges fajtáját
képviselik a sóolvadékos reaktorok (MSR = Molten Salt Reactor).
Ezt a típust az amerikai Oak Ridge National Laboratory által
vezetett Sóolvadékos Reaktor Kísérlet során fejlesztették ki
1954-76 között, és 2000-ben a negyedik generációs
elképzelések közé sorolták. Léteznek elképzelések, melyben a
sóolvadékot szilárd üzemanyag hőjének elvezetésére
használnák, de az elterjedtebb koncepció szerint a
sóolvadékos reaktorokban a primer köri hűtőközegben, egy
fluorid-alapú sóolvadékban oldva található meg az urántetrafluorid (UF4) üzemanyag. A sóolvadék nagy előnye,
hogy közvetlen a hőátadás, nem falon keresztül kell a rossz
hővezető kerámia tablettától a burkolaton keresztül átvezetni
a hőt a hűtőközegig. Másik alapvető jó tulajdonsága az
atmoszférikus nyomáson elérhető magas hőmérséklet,
mellyel magasabb energiaátalakítási hatásfok érhető el, vagy
kapcsolt energiatermelésre teszi alkalmassá a reaktort.
A sóolvadékos reaktorokban általában olvadt fluoridos
sókeverék található (például 7LiF – BeF2 – UF4 keverék
nagyjából 65-34-1 tömeg% arányban, 30% 235U dúsítással) [9].
A só összetételétől függően 450 °C fölött olvad, olvadt
állapotban közel átlátszó, forráspontja pedig 1400 °C körüli,
tehát a várt üzemi hőmérséklet közelében (600-900 °C)
gőztenziója alacsony és atmoszférikus nyomásviszonyok
mellett használható. Nagy hőkapacitása és a vízhez hasonló
hővezetése alkalmassá teszi a hűtőkörökben való használatra
[10]. Hátránya az olvadék viszonylag nagy sűrűsége (2,3
g/cm3) és nagy viszkozitása, ezért a keringetése nagyobb
szivattyúteljesítményt igényel, továbbá igen korrozív és
speciális ötvözetekre van szükség. A lítiumból csak a 7-es
izotóp használható (mely a lítium 92%-át teszi ki), mivel a 6Li
a reaktorban neutront befogva tríciumot termel, ennek
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elkerüléséhez izotópdúsításra van szükség, vagy más sókat
kell alkalmazni, mint a nátrium vagy a cirkónium fluoridja.
Az urán hasításához a ma elterjedt reaktorokhoz hasonlóan
itt is termikus neutronokra van szükség, vagyis a hasadási
reakcióban keletkező neutronokat le kell lassítani moderátor
közeg segítségével. Erre a célra grafit tömbök szolgálnak,
melyek között csatornákban folyik a sóolvadék (9. ábra). A
fűtőanyag csak a grafittömbök között lehet kritikus, mivel a
só önmagában nem alkalmas moderátornak. A grafitot
elhagyó olvadék ezután egy szeparátorba kerül, ahol hélium
buborékol át rajta és eltávolítja a gáz halmazállapotú hasadási
termékeket, köztük a nemesgáz kriptont és a 135Xe
reaktormérget. Ugyanitt ülepítéssel elválasztják a sótól
csapadékokat (főleg azokat a nemesfémeket, melyek nem
alkotnak fluoridot) [11]. Az olvadék tovább haladva egy
hőcserélőbe kerül, ahol energiáját egy szekunder sóolvadékos
körnek adja át, majd szivattyú segítségével visszakerül az
grafitos aktív zónába.
A reaktor primer köri olvadékában 5% ThF4-ot oldva
termikus tenyésztőreaktort kapunk, mely egy egészen új
lehetőséget nyit meg. Az Oak Ridge-i kutatások szerint egy
ilyen reaktor tenyésztési tényezője 1,068 lehetne, vagyis képes
lenne fedezni a saját üzemanyagigényét a tenyésztés által és
egy kevés uránfelesleg is képződik. A reaktor könnyen
utántölthető tóriummal, mely nem veszélyes és önmagában
az 238U-hoz hasonlóan hasadásra képtelen, tenyésztéssel
viszont nukleáris üzemanyagként is hasznosítható, mivel 233U
keletkezik belőle. A reaktor utántöltése során nem kell a
szilárd fűtőelemeket átrakni vagy kicserélni, egyszerűen
urán- vagy tórium-fluoridot kell hozzáadni az olvadékhoz,
ahol az egyenletesen elkeveredik.
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Ha a sóolvadékos reaktorból kivesszük a neutronok
lassítására szolgáló grafitot, akkor sóolvadékos gyorsreaktort
kapunk, mely képes lehet a nukleáris hulladékok
hasznosítására és hasadóanyag tenyésztésre is, mind 238U-ból,
mind 232Th-ból, fluorid vagy klorid sók formájában. Az egyik
elterjedt konstrukcióban a lítium és a tórium, vagy egyéb
nehézfém fluoridjának 77,5% – 22,5% arányú keverékét
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vizsgálják, mely 750 °C-ra melegszik a reaktorban és 16
szivattyú fogja keringetni az olvadékot az aktív zóna és a
hőcserélők között. Ez az elképzelés az utóbbi években egyre
nagyobb támogatást nyert, bár még csak az alapvető elméleti
tervezés szintjén tart. Ennek a tervezetnek magyar
vonatkozása is van, a reaktor áramlási jellemzőit szintén a
BME Nukleáris Technika Intézetében modellezték [12].

9. ábra: A sóolvadékos reaktor vázlata (9).

Gyorsreaktorok
A gyorsreaktorok aktív zónájában nincs moderátor, ezekben a
neutronok nem lassulnak le, tehát bennük a láncreakciót
gyors neutronok tartják fenn. Magasan dúsított uránnal vagy
plutóniummal
működnek,
mely
kiégett
nukleáris
üzemanyagokból és leszerelt atomtöltetekből származik. A
gyorsreaktorok rendeltetése kettős: egyrészt villamos
energiát, másrészt hasadóanyagot is termelnek, tehát
tenyésztőreaktorok, tenyésztésre általában a 238U-t használják.
Mivel a gyors neutronok által kiváltott maghasadásokban
átlagosan kettőnél több gyors neutron keletkezik, ezért a
reaktort a következőképpen tervezték meg:

Annak érdekében, hogy a hűtőközeg ne lassítsa le a
neutronokat, ugyanakkor intenzív hőelvezetést biztosítson, a
gyorsreaktorok hűtőközege általában folyékony fém (nátrium
vagy ólom), esetleg hélium lehet. Az urán dúsítása a ma
működő gyorsreaktorokban 20% körül van. A hasadóanyagot
oxid (UO2 és PuO2) kerámia formájában viszik be a reaktorba,
de vizsgálják a karbid (UC), a nitrid (UN) és a fémötvözet
(például U-Pu-Zr) alapú fűtőelemek alkalmazásának
lehetőségét is, mivel ezeknek jobb a hővezető képességük
[13]. A következő három gyorsreaktor a negyedik generációs
típusok közé tartozik.

 1 neutron biztosítja a láncreakciót fenntartását
235U hasítása által,

Folyékony nátriumhűtésű gyorsreaktor (Sodiumcooled Fast Reactor, SFR)

239Pu,

vagy

 1 további neutron elnyelődik a 238U-ban (tehát plutóniumot
termel),
 a fennmaradó neutronok pedig elnyelődnek a szerkezeti
anyagokban, a moderátorban vagy kiszöknek a reaktorból.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015

A nátrium hűtőközeg alkalmazásának előnye a jó hővezetése
és a gyenge neutronlassítási képessége, a vízhez hasonló
sűrűsége miatt a keringetéséhez kis szivattyúteljesítmény
szükséges. További előnye, hogy csekély a korróziója,
valamint csak kis mértékben aktiválódik fel neutronok
hatására, az aktivációs termék (24Na) pedig rövid életű
(felezési ideje 15 óra).
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Ezekben a reaktorokban három hűtőkör alkalmazását
tervezik az általában szokásos kettő helyett. A primer és a
szekunder kör nátriumot tartalmaz, a harmadik (tercier) kör
pedig víz/gőz vagy nitrogén lehet (10. ábra). Ennek oka a
nátrium közismerten heves reakciója vízzel és levegővel. A
primer és a szekunder körben közel atmoszférikus nyomáson
keringő olvadt nátrium hőmérséklete 550 °C körül van. Az
alacsony nyomás komoly előny a víz, vagy gázhűtésű
rendszerekhez képest. Az ilyen reaktorokban jellemzően
pozitív az üregtényező, vagyis ha valamilyen okból üreg
képződik, például a reaktorban forrni kezd a nátrium, akkor
a képződő buborékok miatt lecsökken a neutronbefogása és
ez tovább növeli a teljesítményt. Ez a probléma komplex
zónatervezéssel visszaszorítható. További probléma, hogy
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nem átlátszó, mely megnehezíti a karbantartást
ultrahangos vezérlésű eszközöket kell használni.

és

Jelentős üzemeltetési tapasztalatok vannak ilyen típusú
reaktorok működtetésével kapcsolatban, mint például
Franciaországban a Phénix és a Superphénix, Oroszországban a
BOR-60, a BN-350 és a BN-600, Japánban a Joyo és a Monju, az
USA-ban az EBR II és a Fermi I, valamint Angliában (PFR),
Kínában (CEFR) és Indiában (FBTR) is foglalkoznak a
gyorsreaktorok fejlesztésével. Jelenleg is építés alatt áll
Indiában a PFBR és Oroszországban a BN-800 reaktor,
Franciaországban pedig hamarosan elkezdik építeni az
ASTRID nevű ipari léptékű reaktort, valamint további
reaktorokat terveznek Japánban, Kínában és Dél-Koreában.

10. ábra: A nátriumhűtésű gyorsreaktor vázlata (10).

Folyékony ólomhűtésű gyorsreaktor (Lead-cooled
Fast Reactor, LFR)
Ólom hűtőközeg használata esetén a nyomás szintén
atmoszférikus, a megengedhető üzemeltetési hőmérséklet 500
°C alatt van. Előnye a nátriumhűtésű konstrukcióval szemben
a vízzel és a levegővel való heves reakció kiküszöbölése. Az
ólom nagy tömegszáma miatt jó árnyékolást nyújt gamma
sugárzás ellen is, a reaktor leállítása után pedig a természetes
cirkuláció miatt szivattyú nélkül is tovább kering hűtőközeg
és így az elektromos hálózatról való leszakadás esetén is el
tudja vezetni a remanens hőt (11. ábra). Egy esetleges
tartálytörés esetén gyorsan megszilárdul, mely egyrészt
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kedvező, mert magába zárja a radioaktív szennyezőket is,
azonban megrongálhatja a szerkezet egyes elemeit és gőze
mérgező. Nagy sűrűsége miatt a reaktor teljes tömege is
megnő és aktív keringetés esetén nagy teljesítményű
szivattyúkra van szükség. Az ólom kémiai reakcióba lép az
acél szerkezeti elemekkel, ami korróziót okoz, a keletkező
korróziós termékek pedig elzárhatják a hűtőcsatornákat. Ez
az áramlási sebességtől (max. 2 m/s) és a benne oldott oxigén
koncentrációjától jelentősen függ, ezért erre folyamatosan
ügyelni kell, és különböző tisztító eljárásokra van szükség.

10

Nukleon

2015. április

Egyes esetekben az ólom mellett bizmutot is használnak,
mert a kettő egymással eutektikumot, alacsony olvadáspontú
elegyet képez (44,5% ólom és 55,5% bizmut). Erre azért van
szükség, mert az ólom 327 °C alatt megszilárdul és ezért a
reaktort leállítás esetén is efölött kell tartani, míg az
eutektikum olvadáspontja 124 °C. A bizmut alkalmazásának
azonban több hátránya is van, egyrészt igen ritka, továbbá a
reaktorban radioaktív és kémiailag is mérgező polónium
keletkezik belőle. A bizmut természetes, 209-es tömegszámú
izotópja neutronbefogás révén 210-es tömegszámú
polóniummá alakul, melynek 138 nap a felezési ideje és alfa
bomló. Ez önmagában nem lenne veszélyes, azonban
megjelenhet a levegőben, ami kockázatot jelent üzemeltetés
és karbantartás során.
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Ezzel a típussal kapcsolatban is kiterjedt üzemeltetési
tapasztalattal rendelkeznek egyes nemzetek. Az 1970-es évek
elején épített Alfa/Lira típusú szovjet gyártmányú
tengeralattjárók ólomhűtésű gyorsreaktorokkal voltak
felszerelve, bár a kedvezőtlen tapasztalatok miatt ezt a szériát
azóta leszerelték. A korróziós problémák ezeken hűtőközegvesztéses és zónaolvadásos balesetet is okoztak. Jelenleg is
terveznek azonban hasonló reaktorokat, Oroszország a
BREST-300 ólomhűtésű és a SVBR-100 ólom-bizmut reaktor,
valamint Románia és Olaszország az ALFRED nevű kísérleti
reaktor építését tervezi, Belgiumban a MYRRHA nevű
részecskegyorsítós kutatóreaktor építése pedig már
engedélyeztetés alatt van.

11. ábra: Az ólomhűtésű gyorsreaktor vázlata (11).

Gázhűtésű gyorsreaktor (Gas-cooled Fast
Reactor, GFR)
A hélium hűtőközegként való használata több előnnyel
rendelkezik. Mivel nincs fázisátalakulás, a folyékonyfémhűtésű típusoknál jóval magasabb hőmérséklet, közel 850 °C
is elérhető, melynek következtében nagyobb lehet az
átalakítási hatásfok. Gyenge a moderáló képessége és nem
aktiválódik fel, kémiailag semleges, hiszen nemesgáz, a
szerkezeti elemek nem korrodálódnak. A reaktor egykörös,
vagyis a fűtőelemeken keresztül áramló hélium közvetlenül
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egy gázturbinára jut (12. ábra), miközben állandó nyomáson
visszahűl (Brayton-ciklus).
Azonban a hélium alkalmazásának hátrányai is vannak.
Rendkívül kicsi a hőkapacitása, így nagy nyomásra és nagy
térfogatáramra van szükség. Egy esetleges üzemzavar esetén
a leállítás után a remanens hő elvezetésére fenn kell tartani a
keringést, egy nyomásvesztéses baleset esetén ennek hiánya a
fűtőelemek gyors felmelegedéséhez vezethet, és a zónasérülés
előtt kevés idő áll az üzemeltetők rendelkezésére a szükséges
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biztonsági beavatkozások megtételéhez. Hűtőközeg vesztéses
üzemzavar esetében nem elégséges a hélium természetes
cirkulációja, kényszeráramlásra vagy más gázok (pl.
nitrogén) befecskendezésére van szükség. További hátrány,
hogy a Föld héliumkészlete a jelenlegi felhasználás mellett
mindössze 30 évre látszik elegendőnek. Ilyen gyorsreaktor
még nem épült, ezért nincsenek üzemeltetési tapasztalatok,
viszont termikus reaktorok már működtek héliumhűtéssel.
Ezen reaktortípusnak fontos magyar vonatkozásai is vannak.
Az ALLEGRO egy kis teljesítményű, héliumhűtésű
demonstrációs gyorsreaktor tervét jelenti, amelynek célja a
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GFR technológiai elemeinek tesztelése (fűtőelemek,
biztonsági rendszerek). Az európai gázhűtésű reaktor
tervezése 2000-ben EU projekt keretében indult meg, és
jelenleg GoFastR néven vizsgálják a megvalósíthatóságát.
Ezzel párhuzamosan, egy magyar-cseh-szlovák-lengyel V4G4
konzorcium – amelyet magyar részről az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont képvisel – készíti elő az
ALLEGRO kísérleti reaktor építését a közép-kelet európai
régióban, a francia CEA (Francia Atomenergia Ügynökség)
segítségével.

12. ábra: A gázhűtésű gyorsreaktor vázlata (12).

Összefoglalás
Írásunkban áttekintettük az atomenergia főbb témaköreit, a
maghasadás folyamatát, a láncreakció megvalósításának és
szabályozásának lehetőségeit. Bemutattuk egy atomerőmű
működésének fizikai alapjait, valamint az atomerőművek
különböző típusait, a termikus- és a gyorsreaktorokat
egyaránt. Ezek egy része régóta megépült vagy kereskedelmi
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forgalomban van, mások viszont még csak a tervezőasztalon
léteznek. Fontosnak tartottuk ez utóbbiak, főleg a
tenyésztőreaktorok bemutatását is, hiszen az egyre növekvő
energiaigény és a fogyatkozó készletek következtében ezek
közül kell majd választania az elkövetkező generációknak, ha
a következő évszázadban is hasznosítani szeretné az
atomenergiát. Emellett ezek jelentik a jelenlegi kutatások főbb
irányvonalait is, melynek folytatására rengeteg atomenergia
iránt érdeklődő fiatalra lesz szükség a jövőben is.
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(3)

http://nagysandor.eu/nuklearis/index_pictures/pwr_hu_crop.gif

(4)

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/images/np/BoilingWaterReactor.gif

(5)

http://www.mvmpaks2.hu/hu/Atomenergia/AtomeromuTipusok/PublishingImages/4.%C3%A1bra.png

(6)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Supercritical-Water-Cooled_Reactor.svg

(7)

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/images/rbmk-design.gif

(8)

http://www.tuumaenergia.ee/fileadmin/user_upload/pics/VHTR_large.png

(9)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Molten_Salt_Reactor.svg

(10)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Sodium-Cooled_Fast_Reactor_Schemata.svg

(11)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lead-Cooled_Fast_Reactor_Schemata.svg

(12)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Gas-Cooled_Fast_Reactor_Schemata.svg
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Öveges díjat érő munkáim
Csatári László
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.

Szeretném ismertetni azokat az eszközöket, melyekkel pályáztam és 2014-ben elnyertem a Magyar Nukleáris Társaság által
kiírt Öveges díjat. Ez a cikk a pályázatok rövidített változatát tartalmazza.
Minden iskola "lomtárában" találhatók olyan kidobásra szánt eszközök, amelyek használhatatlanok, vagy elavultak. Ha egy
berendezés elromlik, nem jelenti azt, hogy barkácsolásra sem használható.
Szeretnék bemutatni olyan saját készítésű eszközöket, melyek kidobásra szánt eszközökből készültek (pl.: informatikai
hulladékok), vagy rendkívül olcsón megépíthetők, és az általános és középiskolai fizika oktatásban egyaránt használhatók.

Házi készítésű nukleáris
mérőeszközök (GM cső, ködkamra)
Napjainkban sok számítógépes szimulációt lehet találni, sok
videót és kísérletet tölthetünk le a youtube-ról. Ez a lehetőség
nagyon kényelmes azoknak a tanároknak, akik időt akarnak
megtakarítani, vagy félnek kísérleteket bemutatni. Az idő
fontos tényező, hiszen a fizika óraszáma csak egy vagy kettő
egy héten. A gondot csak az jelenti, hogy ezzel a multimédiás
alkalmazásokkal éppen a fizikatanítás lényege vész el.
A kétségtelenül látványos bemutatók elveszik a felfedezés
örömét. A tanulók fogyasztókká válnak, ahelyett, hogy
résztvevők lennének. A bemutatásra kerülő eszközök akár
diákok által is elkészíthetők, és az áruk mégsem terheli meg
túlzottan a költségvetést. Természetesen a felhasznált
anyagok beszerezhetősége is fontos szempont volt.
Megépítésükkel szemléltethetők, illetve mérhetők a
magfizikai jelenségek.

maximális feszültsége 15,4 V. Elérhető hőmérsékletkülönbség
60-70 C a két oldal között, ha a „meleg” oldalt 25 C-on
tudjuk tartani. Így a kívánt mínusz 25-30 C elérhető.
Használatuk egyedüli hátránya, hogy jelentős hőmérsékletkülönbség eléréséhez viszonylag nagy áramerősség
szükséges, melyet a számítógépek tápegységével könnyen
biztosíthatunk.
A modul által termelt hő elvezetésére (fontos, hiszen a
megfelelő hőmérsékletkülönbség csak így áll elő a két oldal
között) egy olcsó és könnyen beszerezhető megoldást
használtam: számítógép processzorának hűtésére szolgáló
ventilátorral egybeépített hűtőtömböt. Ha még jobb
hatásfokot kívánunk elérni, akkor a ventilátor nélküli
hűtőtömböt folyó csapvízzel is hűthetjük.

Saját építésű ködkamra
Az elektromosan töltött részecskék megfelelő közegben jelen esetben a "ködben", azaz izopropil-alkohol túltelített
gőzében - kondenzációs magként szolgálnak, és jól látható
nyomot hagynak. Innen ered a ködkamra elnevezés. A fenti
elv alapján működő ködkamrát Charles Thomson Rees
Wilson (1869-1959) skót fizikus fejlesztette ki.
Házi körülmények között a legnagyobb problémát annak a
hőmérsékletnek az előállítása jelenti, melyen a túltelített
gőzben láthatóvá válnak a részecskék nyomai. A mintegy
mínusz 30 C eléréséhez sok módszer kínálkozik. Számtalan
leírásban találkozhatunk különböző hűtőkeverékek, vagy
szárazjég alkalmazásával. Ezek beszerzése sajnos szinte
lehetetlen, vagy - mint a szárazjég esetében - csak nagyobb
mennyiségben megoldható.
Munkám során olyan hűtési megoldást kerestem, mely
bárhol elérhető és költséghatékony. Így jutott a választásom a
Peltier modulokra [1]. Az általam használt modul 60 W-os,
mérete 40x40x4,2 mm, elektromos adatai: áramfelvétele 6,4 A,

Kontakt: csatari.laszlo@gmail.com
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1. ábra: Házi ködkamra
A hűtött térben - melyet egy fél literes befőttesüvegből
alakítottam ki (1. ábra) az izopropil-alkohol párologtatását a
befőttesüveg aljára ragasztott és alkohollal átitatott filc végzi
(ne itassuk át nagyon, mert a fejjel lefelé fordításnál csak
kicsorog az alkohol a filcből). A befőttesüveg fedelét belülről
feketére festettem, így kontrasztosan jobban láthatók a
"ködfonalak". A részecskék nyomának láthatóságát javítja, ha
oldalról megvilágítjuk a készüléket.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2015. január 26.
2015. január 27.
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Saját építésű Geiger Müller számláló
Mérőeszközöm [2] a következő részekből áll:
 tápegység, detektor és jelformáló elektronika
 jelfeldolgozó elektronika

VIII. évf. (2015) 178

Induktivitásként
egy
üzemképtelen
energiatakarékos
fényforrásból kitermelt fojtótekercset használok. A szabályozás visszacsatolás révén valósul meg. A leosztott
feszültséggel egy tranzisztort kapcsoltatva szabályozom a
multivibrátor működését. (2. ábra)

A kapcsolóüzemű tápegység meghajtója egy "fél" NE556-os
(NE555-ös) integrált áramkör bistabil üzemmódban.

2. ábra: GM csöves detektor áramköre
A GM-cső az egyetlen alkatrész, melynek beszerzése némi
nehézségbe ütközik, és emiatt sokan le is mondanak a
mérőeszköz megvalósításáról. Több típust kipróbálva az
SBM-20 (СБМ20) mellett döntöttem. Hazai kereskedelemben
is beszerezhető, de az internetről posta költséggel együtt
nagyon
kedvezményes
áron
hozzá
lehet
jutni.
A nagyfeszültség egy 10 MΩ-os ellenálláson keresztül érkezik
a GM csőre. Az impulzusok a 100 pF kapacitású kondenzátoron jutnak az alakformáló elektronikába. Erre a célra a másik
"fél" NE556-os integrált áramkört használom monostabil
multivibrátor kapcsolásban. Az áramkör minden impulzusra
11 ms időtartamú kimenő jelet szolgáltat, mely további
feldolgozásra (számlálásra) alkalmas. Az egységek egyetlen
panelen kerültek kialakításra (3. ábra)

A jelfeldolgozó elektronika egyetlen áramkörre épül, a PIC
16F887-es [3] mikrokontrollerre (4. ábra). A kontrolleren futó
program végzi a számlálást, a mérési idő beállítását, és kezeli
az LCD kijelzőt. Nyomógombok segítségével állítható a
mérési idő – másodperc pontossággal – menüből vezérelve
1 másodperctől 99 percig, választható továbbá egyszeri, vagy
ciklikus mérés. Ciklikus mérésnél az előző mérés eredménye
és a folyamatosan pörgő aktuális mérés látható a kijelzőn.

4. ábra: Mikrokontrolleres kiértékelő elektronika

3. ábra: Az elkészült áramkör

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015
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ARDUINO alapú mérőrendszer
Az előző kapcsolásnál is felmerült, hogy az elektronika jelét
számítógép segítségével dolgozzam fel. A mérőeszköz és a
számítógép közötti kapcsolatra az Arduino-t használom.
Az Arduino nemcsak a hardvert takarja, hanem az egész
fejlesztőkörnyezetet is magában foglalja. A PC-n futó
ingyenesen letölthető Arduino nevű programmal [4] könnyen
írható a mikrovezérlőre kód, ami lefordítás után az USB
kábelen keresztül az Arduino panelre tölthető. A
fejlesztőkörnyezet által használt Arduino programnyelv a
C++ egy egyszerűsített változata, amely rengeteg beépített
könyvtárat tartalmaz, de sok ingyenes könyvtár is
hozzáférhető.
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előző pontban ismertetett kapcsolás is könnyen illeszthető.
Csupán a nagyfeszültségű tápegység leosztott feszültségét
kell az analog5-ös bemenetre, a jeleket pedig a digital5-ös
bemenetre csatlakoztatni. A panel az Arduino alappanelről
kapja a tápfeszültséget (+5 V) és a két említett jelet küldi
vissza. Az Arduino-n futó program e két adatot küldi tovább
USB kapcsolattal a virtuális soros porton a számítógép felé
másodpercenként.
A számítógépes kiértékelést LabVIEW nyelven írt program
végzi (5. ábra). Ennek segítségével vehetjük fel a GM-cső
karakterisztikáját, illetve végezhetünk méréseket (pl. felezési
idő mérése).

Egy másik programozási lehetőség a National Instruments
által kifejlesztett LabVIEW program ingyenesen letölthető
Arduino toolkitje [5]. A program diákigazolvánnyal
rendelkező tanulók számára kedvezményesen, 3500 Ft körüli
összegért elérhető, sőt 6 hónapra ingyenes licensz
igényelhető.
(Forrás: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610)

6. ábra: Kiértékelő program

Összefoglalás
5. ábra: Arduino a saját panellel
Az Arduino "hagyományait" követve olyan panelt terveztem,
ami egyszerűen ráültethető az alappanelre (4. ábra), de az

Az említett eszközök elkészítése némi elektronikai ismeret
birtokában nem nehéz feladat. Aki vállalkozik a feladatra,
kiegészítheti az iskola, vagy akár saját mérőeszközeit a
modern fizika oktatásában használható, olcsón előállítható
berendezésekkel.

Irodalomjegyzék
[1]

http://www.hestore.hu/prod_10024207.html

[2]

Fizikai Szemle 2014/6. 206-209. oldal

[3]

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf

[4]

http://arduino.cc/en/Main/Software

[5]

https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610
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Szilárd radioaktív hulladékok végleges elhelyezést igénylő
mennyiségének csökkentése dekontaminálással
Kósa Norbert1, Oldal Ottó1, Kurucz András1, Patek Gábor1, Feil Ferenc1, Schunk János2,
László Zoltán3, Nyitrai Károly3, Szabó Sándor3, Petrik Márk3
1MVM

Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71.

2MVM

PAKS II. Zrt.
7030 Paks, Gagarin u. 1.

3Hepenix

Kft.
2040 Diósd, Petőfi Sándor utca 39.

Bevezetés
A paksi atomerőműben az elmúlt évtizedben az üzemidő
hosszabbításhoz
kapcsolódóan
számos
primerköri
berendezést, berendezés elemet cseréltek le, vontak ki az
üzemeltetésből. Ezek radioaktív fémhulladékként történő
végleges elhelyezése jelentős költséget jelent az atomerőmű
számára. Ezért igény mutatkozott arra, hogy dekontaminálással
a
fémhulladékok
radioaktív
szennyezettségét
csökkentsük, ezáltal az elhelyezést igénylő mennyiségük is
csökkenthető [1]. A rendelkezésre álló üzemi, karbantartási
célú dekontaminálási eljárásokat csak korlátozottan lehet
alkalmazni az üzemelésből kivont, illetve leszerelt
berendezések, berendezés elemek esetében, ezért új eljárások
kidolgozására volt szükség, amelyek új berendezéseket is
igényeltek.

Az atomerőműben keletkező
radioaktív fémhulladékok forrásai,
minősítése
Az atomerőművi radioaktív fémhulladékok
forrásai
 Elhasználódott és felaktiválódott, vagy felületileg
szennyezett
berendezések,
csővezetékek,
szerelvények, állványozási anyagok, stb.
 Átalakításokból
származó
különböző
elszennyeződött fémhulladékok, kábelek, stb.
Az atomerőművi radioaktív szilárd hulladékok
minősítése [2]
Az atomerőművi szilárd hulladékok minősítését az 1. ábra
mutatja be. A minősítéshez a hordóba nem helyezhető
hulladékok felületétől 10 cm távolságban gammadózisteljesítmény mérést kell végezni és a felületi
szennyezettség mérés szabályainak megfelelően dörzsmintát
kell venni. A dörzsminta minősítése gamma-spektrometriai
mérés alapján történik.

Kontakt: kosan@npp.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2015

NAH: Nagy aktivitású radioaktív hulladék
KKAH: Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék
FH: Felszabadítható hulladék
1. ábra: Szilárd radioaktív hulladékok minősítése
A hulladékokban vannak olyan radioizotópok, amelyek
(tiszta) béta- ill. alfa-sugárzók és nem mérhetők közvetlen
módszerekkel, de részarányuk közvetett módon becsülhető,
mivel aktivitásuk a gamma-spektrometriailag mérhető
izotópok mennyiségével arányos. A nemzetközi gyakorlat az,
hogy a primerköri hőhordozó, vagy a folyékony radioaktív
hulladékok egy részének rendszeres ellenőrzésével követik
nyomon ezeket a komponenseket, majd a Scaling-faktor
módszerrel elvégzik a becslést. A várható izotóp-összetétel,
és aktivitáskoncentráció értékekre a szilárd radioaktív
hulladékokban mért értékek alapján közelítő becslések
adhatók. A Scaling-faktor módszer esetén az alábbi kulcs
izotópokat, a 60Co-at az aktivációs és a 137Cs-et pedig a
hasadási termékek becslésére alkalmazzuk.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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Az üzemeltetésből kivont
berendezések új dekontaminálási
lehetőségei
Az új dekontaminálási eljárásokra három példát mutatunk
be: a Szabályozó és Biztonságvédelmi (SZBV) hajtások és a
hermetikus tér recirkulációs levegő hűtő-szűrő rendszeréhez
tartozó jódszűrő dobok, valamint ehhez a rendszerhez
tartozó kaloriferek esetében.

Üzemeltetésből kivont SZBV hajtások
dekontaminálása [3]
A
VVER-440
reaktorblokkok gyors szabályozására
alkalmazott SZBV hajtások maximális élettartama 15 év. 2014ig a 360 db SZBV hajtásból 131 db cseréje történt meg, és a
lejárt élettartamú hajtásokat hulladékként kezelve ~ 500 db
szabványos 200 dm3-es hordót töltenének meg szétszerelés és
feldarabolás után (Az erőművi éves szilárd kis- és közepes
aktivitású radioaktív hulladék mennyisége ~ 850 db 200 dm3es hordó).
Az SZBV hajtás üzemszerű dekontaminálására alkalmazott
technológiák, az AP-Citrox és elektrokémiai mozgókatódos
dekontaminálás több okból sem voltak megfelelőek: hosszú a
kezelési idő, kicsi a hatékonyság és a kézi mozgókatódos
eljárásnál nagy a személyi dózisterhelés. Több kémiai és
elektrokémiai módszer (1. táblázat) kipróbálása után a
legjobban bevált módszereket (sötétítéssel kiemelve)
valósítottuk meg.
A dekontaminálási kísérletek végrehajtása során szerzett
tapasztalatokat a 2. táblázat mutatja be.
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1. táblázat Az SZBV hajtáson és
dekontaminálási kísérletek
Kémiai
Vegyszerek

Haka
oldatok
(Ibell-Ex,
FS 500)

2.) A szétszerelt SZBV hajtást KOH-os zsírtalanítás után az
elektrokémiai kádban belső katódcső használatával,
merítéses elektrokémiai módszerrel kezeltük (I = 150200 A és t= 90 perc) a 2. ábrán látható dekontamináló
berendezésben.
3.) A helyzetjelzőket KOH-s zsírtalanítás után a TU60-as
dekontamináló kádban levegős kevertetés mellett
kezeltük (15 g/dm3 HNO3 + 30 g/dm3 H2SO4, T= 80 °C
t= 2 óra).
Az SZBV hajtások és helyzetjelzők dekontaminálásának eredménye:


A dekontaminált SZBV hajtások nagy része (~ 60%)
felszabadíthatónak bizonyult.



Egy hajtásnál ~ 600 kg, 131 db SZBV hajtás esetében
mintegy ~ 75000 kg (~ 500 hordó) saválló acél volt
felszabadítható.



Keletkezett kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék
mennyisége 1 db SZBV hajtás esetén: ~ 300 dm3 enyhén
savas oldat. Ez 131 db SZBV hajtás és helyzetjelző
esetében összesen ~ 39 m3.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015

Vegyszerek

15 g/dm3
H2SO4,
Nagynyomású
vegyszeres
kezelés

AP-Citrox

+15 g/dm3
H3PO4,
+30 g/dm3
oxálsav

TU10-es kádban
kezelve

g/dm3

+15
H3PO4,

+30 g/dm3
oxálsav

10 g/dm3
HNO3

TU10-es kádban
kezelve

+10 g/dm3
H2SO4

AP-Citrox

TU10-es kádban
kezelve

TU60-as kádban
a részben
dekontaminált
elemeken

AP-Citrox
+ 10 g/dm3
HNO3

TU30-as kádban
félüzemi kísérlet

AP-Citrox
+ 10 g/dm3
HNO3

SZBV
helyzetjelzők
félüzemi
dekontaminálási
kísérlete

AP-Ox
+ 10 g/dm3
HNO3

elektrokémiai
dekontaminálást
követő
dóziscsökkentés

Dekontaminálási
körülmények
Kézi
mozgókatódos
kezelés
I = 30A
(max. 50A)

1 órás merítéses
kezelés félüzemi
körülmények
között mobil
kádban, I= 30A

15 g/dm3
H2SO4,

1 óra merítéses
kezelés

+15 g/dm3
H3PO4,

a TU50-es
dekontamináló
kádban,

+30 g/dm3
oxálsav
10 g/dm3
HNO3

elvégzett

Elektrokémiai

15 g/dm3
H2SO4,

Az alkalmazott technológia lépései:
1.) Végállásig kihajtott SZBV hajtást egyben merítéses
elektrokémiai módszerrel dekontamináltuk (I= 200-250 A
és t = 60 perc) a 2. ábrán látható dekontamináló
berendezésben.

Dekontaminálási
körülmények

helyzetjelzőn

I = 200A

20 g/dm3
citromsav
+20 g/dm3
oxálsav
15 g/dm3
H2SO4,
+15 g/dm3
H3PO4,
+30 g/dm3
oxálsav
10 g/dm3
HNO3,
+20 g/dm3
H2SO4

Elektrolit
optimalizálás
I = 10A,
t = 30 min

15 g/dm3
HNO3,
+30 g/dm3
H2SO4
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2. táblázat A
kémiai
és
összehasonlítása

elektrokémiai
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dekontaminálás

Kémiai

Elektrokémiai

Nem kielégítő hatásfok

Jó hatásfok

Dózist kevésbé csökkenti, így csak
kiegészítő dekontaminálásra jó

Dózist jól csökkenti

Hosszú kezelési idők

Rövid kezelési idők

Sok vegyszert igényel

A merítéses eljárásnál többször
használható az elektrolit
A kézi mozgókatódos eljárásnál
magas a dózis a munkavégzés
alatt és magas a belső
sugárterhelés veszélye

Daruzó bilincs

SZBV hajtás
Munkaplatform
Megvezető állvány

3. ábra: Kiszerelt jódszűrő dobok
Az aktív szén szorbenst a kitárolás után―a dozimetriai
minősítést követően―inaktív hulladékként kezelték, és a
jódszűrő dob belsejét is inaktívnak minősítették a jódszűrő
dobon belül és a kitárolt aktív szénen mért dózisteljesítmény
alapján. Ezért az üres dobtest külső felületét próbaként
többféle bevált kémiai dekontaminálási módszerrel kezeltük,
hogy a felszabadítási követelményeknek (Ḋ(t) ≤ 0,7 Sv/h a
felülettől 10 cm-re mérve, FSZ ≤ 0,4 Bq/cm2 az összes alfa- és
bétasugárzó izotópra vonatkozóan) megfeleljenek. A
dekontaminálás nem érte el a célját, ezért új dekontaminálási
módszereket választottunk ki. A jódszűrő dobok külső
felületén elvégzett újabb kémiai és elektrokémiai
dekontaminálási kísérleteket a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat A kísérleti kémiai és elektrokémiai dekontaminálási
módszerek
Kémiai
Vegyszerek

TU20-as
dekontamináló kád

Leürítő csap

Dekontaminálási
körülmények

Elektrokémiai
Vegyszerek

3 g/dm3
HNO3

3 g/dm3
HNO3

6 g/dm3
HNO3

+20 g/dm3
H2SO4,

Dekontaminálási
körülmények

3 g/dm3
HNO3

Szerelt
elektrokémiai kád
2. ábra: Elektrokémiai dekontamináló kád használat közben,
végállásig kihajtott SZBV hajtással

Hermetikus téri levegőszűrő rendszer jódszűrő
dobjainak dekontaminálása [4]

+20 g/dm3
H2SO4
6 g/dm3
HNO3
+20 g/dm3
H2SO4
15 g/dm3
H2SO4,

A TU20B001
dekontamináló
kád felett a
jódszűrő dobok
külső felületén 30
perces vegyszeres
kezelés, majd
lemosás 150 bar
nyomású, 85 °Cos forró vízzel 20
percen keresztül

6 g/dm3
HNO3
+20 g/dm3
H2SO4,

Az aktív szén töltetű jódszűrők feladata a (10,20,30,40)TN02 –
hermetikus téri levegőszűrő – rendszerek által elszívott
levegőben lévő jód izotópok adszorbeálása és a rövid felezési
idejű jódizotópok átjutásának késleltetése.

+15 g/dm3
HNO3,
+30 g/dm3
oxálsav

+15 g/dm3
H3PO4,

A leszerelt 150 db jódszűrő házon (3. ábra) kívül mért átlagos
dózisteljesítménye (Ḋ(t)) 2-5 Sv/h, átlagos felületi
szennyezettsége (FSZ) 1-10 Bq/cm2 volt, ezért azokat
dekontaminálás nélkül szilárd radioaktív hulladékként kellett
volna kezelni és elhelyezésük ~ 250 db 200 dm3-es hordót
igényelt volna.

6 g/dm3
HNO3

+30 g/dm3
oxálsav
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15 g/dm3
H2SO4,

Kézi
mozgókatódos
kezelés
Imax. = 60A,

lemosás 20-40 bar
nyomású, 85 °Cos forró vízzel 15
percen keresztül

+1,6 g/dm3
KMnO4
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Az alkalmazott kémiai kezeléssekkel a felületi szennyezettség
a felszabadíthatósági határérték alá csökkent, de a
dózisteljesítmény értékek nem csökkentek le, ezért újabb
kezelés
történt
kézi
mozgókatódos
elektrokémiai
dekontaminálással. A megismételt külső felületi kézi
mozgókatódos elektrokémiai dekontaminálás sem hozott
jelentős dózisteljesítmény csökkenést, ezért a jódszűrő
dobokat a palástjuk mentén kettévágattuk (4. ábra). A
szűrődobban maradt aktív szén eltávolítása után a dozimetria
minősítési értékek még mindig magasabbak voltak a
felszabadíthatósági határértékeknél, ezért a dekontaminálást
a belső felületen is el kellett végezni (5. ábra).

VIII. évf. (2015) 179

Hermetikus téri levegőszűrő rendszer kalorifereinek dekontaminálása [5]
A blokkonként elhelyezett 18 db légszűrő rendszeri kalorifer
(6. ábra) feladata a hermetikus térből elszívott meleg levegő
hűtése,
páratartalmának
csökkentése.
Kiszerelésüket
követően az átlagos radioaktív szennyezettségük (FSZ) 0,5-2
Bq/cm2 és Ḋ(t)= 3-6 Sv/h volt. Egy darab kalorifer súlya 680
kg, és a szerkezeti anyagait tekintve a burkoló elemek
szénacélból, a hordszerkezete saválló acélból, valamint a
hűtőcsövek CuNi10Fe ötvözettel bevont rézcsövekből
vannak. Amennyiben a kalorifereket radioaktív hulladékként
kezeltük volna, akkor elhelyezésük mintegy 600 db 200 dm3es hordót igényelne, amely megközelíti az erőműben 1 év
alatt képződő kis- és közepes aktivitású szilárd radioaktív
hulladék mennyiségét.

4. ábra: Kettévágott jódszűrő dob

5. ábra: Vegyszeres kezelést követő nagynyomású forró vizes
lemosás
A külső felületen történt dekontaminálási kísérletnél
hatékonyan bevált 6 g/dm3 koncentrációjú salétromsavas
kémiai, valamint szükség szerint 6 g/dm3 salétromsav és
20 g/dm3
kénsav
tartalmú
oldattal
mozgókatódos
elektrokémiai kezelést alkalmaztunk a kettévágott jódszűrő
dobokon.
A jódszűrő dobok dekontaminálásának eredménye:




A kettévágott jódszűrő dobok külső-belső felületén
elvégzett vegyszeres kezelés (6 g/dm3 HNO3 oldat és
utána a forró nagynyomású vizes lemosás) eredményes
volt, és a jódszűrő dobok mindegyike felszabadítható
minősítést kapott.
A keletkezett kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék
mennyisége ~ 200 dm3/jódszűrő dob. Így a 150 db
jódszűrő dob dekontaminálása esetén keletkezett összes
folyékony hulladék mennyisége ~30 m3 volt.
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6. ábra: Hermetikus téri kaloriferek az üzemeltetési helyükön és
kiszerelve az ideiglenes tárolóhelyen
A kaloriferek dekontaminálhatóságát csökkenti, hogy a
hőcserélő csövei átfedik egymást és a csöveken zsíros jellegű
lerakódás van. Az egész berendezésen többlépéses lúgossavas kezelést hajtottunk végre, amelyet minden egyes lépés
után forró nagynyomású sótalan vizes lemosás követett (7.
ábra).
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A többször megismételt vegyszeres kezelés után csak a
leszerelhető
burkolóelemek
kaptak
felszabadítható
minősítést, ezért a továbbiakban szükségessé vált a hőátadó
csövek hordkeretről való levágása és hordó méretre történő
darabolása a további dekontaminálás előtt.
A darabolt drótfonatos rézcsöveken 10 g/dm3 KOH-os és
10 g/dm3 HNO3–as, illetve AP-Citrox-os kezelést végeztünk.
A kísérleti dekontaminálás eredményeként a hőátadó csövek
aktivitása a felszabadítási határérték közelében volt, és
megismételt dekontaminálással is csak a felszabadítási
határértéket értük el, de sikerült az ezüstös bevonatú
drótfonatról a zsíros lerakódást eltávolítani.

8. ábra: A kivágott kalorifer csődarab a dekontaminálás előtt és
felszabadítható szintig dekontaminálva
A kalorifer dekontaminálásának lépései:
1.) A kalorifer szénacél burkolatának leszedése és a
burkolatok lúgos nagynyomású és alkoholos áttörléses
dekontaminálása.
2.) Kalorifercsövek kivágása és hordóméretre (max. 80 cm
hosszúra) darabolása.
3.) A darabolt kalorifercsövek zsírtalanítása állandó
levegős kevertetés és elszívás mellett (10 g/dm3-es
KOH, 80 °C, 2 óra) a TU60-as dekontamináló kád
egyik rekeszében.
4.) A lúgos dekontaminálást követő sótalanvizes lemosás
a TU60-as dekontamináló kádban.
5.) Savas kezelés állandó levegős kevertetés és elszívás
mellett (30 g/dm3 H2SO4 és 15 g/dm3 HNO3, 80 °C, 2
óra) a TU60-as dekontamináló kád másik rekeszében.
6.) Sótalan vizes öblítés a savas kezelést követően a TU60as dekontamináló kádban.
7.) 100 bar nyomású sótalanvizes vizes lemosás a
hordózás előtt.
8.) A dekontaminált csövek hordózása (100 db/hordó) és
minősítése.
A kalorifer dekontaminálásának eredménye:

7. ábra: Kaloriferek nagynyomású vegyszeres dekontaminálása és
a dekontaminálás eredménye
Réz és réztartalmú anyagok dekontaminálására a paksi
atomerőműben még nem volt példa, ezért a szakirodalmat
áttanulmányozva a galvanizálásban alkalmazott un. sárgító
fürdő egy változatát hígítva alkalmaztuk, amely az
atomerőmű hulladékkezelési szempontjainak is megfelelt. A
sárgító fürdő hatására a drótfonaton lévő ezüstös bevonat
leoldódott és eltávolította a dózis 2/3-áért felelős 60Co
izotópot is. A vegyszeres kezelés olyan sikeres volt, hogy
annak eredményeképpen előtűnt a drótfonat réz színe, (8.
ábra), valamint a dekontaminált és hordózott kalorifercsövek
dózisteljesítménye sem haladta meg a 0,2 Sv/h értéket.
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Mind a négy blokkon az összes kalorifert (96 db) sikerült
úgy dekontaminálni, hogy azok a továbbiakban
felszabadítható fémhulladékként kezelhetővé váltak. A
dekontaminálás eredményeképpen a kaloriferekből
kinyert és újrahasznosítható 18 000 kg réz, 2 160 kg
saválló acél és 28 800 kg szénacél.



A dekontaminálás során képződött híg, kis aktivitású,
folyékony hulladék mennyisége kaloriferenként ~ 250
dm3. 96 db kalorifer esetén összesen 24 m3 híg, kis
aktivitású, folyékony radioaktív hulladék képződött.

Dekontamináló oldatok kezelése
A dekontaminálás során keletkezett oldatok az atomerőmű
csurgalékvíz rendszerébe kerültek, amit a 3. víztisztító
rendszerhez tartozó bepárlókkal besűrítenek, ezzel jelentősen
lecsökkentve annak térfogatát. Az alacsony sótartalmú
csurgalékvizek az eredeti térfogatuknak akár az 1/100-ad
részére is besűríthetők, míg a dekontaminálásból származó
oldatok a magasabb sótartalmuk miatt csak kevésbé
sűríthetők be, kb. 1/20-ára az eredeti térfogatnak. A besűrített
oldatok a későbbiekben az erőmű Folyékony Hulladék
Feldolgozó technológiájával kerülnek feldolgozásra, ami még
további térfogatcsökkentést jelent.
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Összegzés
Az üzemidő hosszabbításra való felkészülés miatt képződő
szilárd, kis aktivitású fémhulladékok dekontaminálással
kezelhetők és nagyrészük akár felszabadíthatóvá is tehető.
A dekontaminálást követően a felületi szennyezettség
mértéke 1-3, és a dózisteljesítmény 1-2 nagyságrenddel is
csökkenthető. A három bemutatott eljárással az eredeti
fémhulladék tömegének 3/4-e, kb. 1300 db 200 dm3-es
hordónyi kisaktivitású fémhulladék vált felszabadíthatóvá.
Ez több, mint az atomerőműben 1 év alatt képződő szilárd,
kis- és közepes aktivitású hulladék mennyisége.
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A dekontaminálási eljárások végrehajtása során a keletkezett
híg, kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék mennyisége
összesen ~ 93 m3 volt, amelynek mennyisége az erőműben
alkalmazott
folyékony
hulladékkezelési
eljárások
alkalmazásával kb. az 1/20-ára volt csökkenthető.
A bemutatott eljárásoknak köszönhetően a szilárd radioaktív
fém hulladék átmeneti/végleges elhelyezésének a költségét
sikerült 75%-al csökkenteni az eredetileg tervezetthez képest.
A bemutatott dekontaminálási eljárások minden költségét
fedezte az újrahasznosítható fémek értékesítése.
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Atomerőmű építés kompetenciái
Móga István
PÖYRY-ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3., tel.: +36 30 670 5687

Az atomerőmű megvalósítás összetett feladatainak megoldása nagyszámú, egymástól idegen szakmai alapokon álló szakterület
együttműködését kívánja az előkészítés-tervezés, a megvalósítás-kivitelezés, továbbá az ellenőrzés-felügyelet területén. A
rendszerek, szerkezetek és komponensek biztos működése érdekében fokozottabb az igény a széleskörű együttműködés magas
minőségére. A nukleáris biztonsági igénynek való megfelelés feltételeit vizsgálva kijelenthető, hogy a folyamat szereplőinek
speciális képességekkel kell rendelkezniük. A tapasztalatok szerint megfelelő minőségű munka, nagy biztonsággal, a nukleáris
ismeretekkel rendelkező vállalkozóktól várható. Ennek jelentős vonzata a humán erőforrás tudásának, kompetenciájának a
fejlesztése. A beszállítói lánc potenciális vállalkozóinak nagy része várhatóan általános szakmai területről pályázik, a megfelelő
képességek elérése érdekében stratégiai intézkedéseket kell hozniuk. Cikkünk témája a szükséges tudásterületek áttekintése.

Bevezetés

szakértőktől nagyobb mobilitást igényel az Európai Unión
belül.

Az atomerőmű építésével kapcsolatos munkák jellege,
bonyolultsága és nem utolsósorban várható terjedelme már
az előkészítés során óriási feladatot jelent az iparág egésze
számára.

Napirenden van a termelő kapacitások bővítése, ami a humán
erőforrás létszámának növelését igényli [14]. A nyugdíjazás
miatt visszavonuló szakemberek pótlása, összefüggésben a
meglevő létesítmények üzemidő hosszabbításával, nem
odázható el [5]. A távlatban várható leszerelési programok
hasonlóan tapasztalt munkaerő meglétét igénylik.

A nukleáris energetika összetett feladatainak megoldása
nagyszámú, egymástól idegen szakmai alapokon álló
szakterület együttműködését kívánja. A szervezés és a
széleskörű együttműködés súrlódásmentes lebonyolítása
többek között a kompetenciák áttekintését és egyeztetését
igényli.
Az elvégzendő feladatok nagysága és bonyolultsága mellett
az iparág nemzetközi és hazai területein megfigyelhető
tendenciák is kihívást jelentenek. Az atomerőmű építés
projekt jelentősége nemzetgazdasági szintű. Milyen tudásra
van szükségünk a ránk váró feladatok minőségi teljesítéshez?
Válaszként
sorba
vesszük
a
szükségesnek
ítélt
kompetenciákat, vázoljuk a szakmai képzés jellegét.
Mindezek megértéséért röviden áttekintjük az iparág
jelenlegi helyzetét, elemezzük az aktuális és távlati igényeket,
lehetőségeket.

A nukleáris energetika nemzetközi
trendjei és főbb jellemzői
A nukleáris energetika nemzetközi környezete
Az elmúlt évek során a világ nukleáris iparága jelentős
változáson ment át. Megfigyelhető trend az outsourcing
szerepének növekedése, a nemzetközi jelleg erősödése [10].
Ez erős hatást gyakorol az egyénektől elvárt szakmai
profil/kompetencia jellegére. A nemzetközi résztvevőkkel
való együttműködés szükségessé teszi a releváns nemzeti
szakmai kvalifikációs (minősítési) rendszerek kölcsönös
elismerését. Az építés/szerelés helyszíni tevékenységei
fentiek szerint nemzetközi résztvevőkkel zajlanak, amely a
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A nukleáris létesítmények életciklusainak megfelelő
változások
(pl.
egyes
létesítmények
leszerelése)
következtében számolni kell az iparágon belül a munkaerő
nagyobb mértékű mozgására [11]. Ilyen lehet pl. az
atomerőműből a hulladéklerakó létesítménybe történő
munkaerő átlépés. A bővítés ellentétes irányú mozgást
idézhet elő. A különböző funkciójú létesítmények eltérő
üzemeltetési környezete felveti a megfelelő kompetenciák
kérdését,
illetve
az
átjárás
szakmai
feltételeinek
meghatározását.

Az iparági munkaerő összetétele
A munkaerő összetételét megítélhetjük a képzettség és a
szakértelem szintje alapján. Cikkünk témája szempontjából
nagyobb jelentőséggel bír a képzettségi összetétel, a
munkavégzés szempontjából utóbbi csoportosításnak is van
azonban iparági jellegzetessége.
Az Európai Unió egyik szervezete rövid-, közép- és hosszú
távra vizsgálta a nukleáris energetika humán erőforrásának
várható változását [15]. A vizsgálat a nukleáris stakeholderek
(érintettek) teljes csoportjára kiterjedt, amely csoport a
nukleáris energetika területén aktív gazdasági, műszaki és
tudományos szervezeteket és a hatóságokat tartalmazza.
A vizsgálat egyik eredménye a humán erőforrás igény, az
alkalmazottak képzettségi követelményeinek osztályozása
(ld. 1. ábra).
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1. ábra: A nukleáris energia szektor alkalmazottainak megoszlása
az EU-ban ([15], Figure 34).
A vizsgálat alapján, a szervezetek dolgozói képzettségét
elemezve, az alábbi három csoport különböztethető meg:
 Nukleáris (nuclear) szakértők azok a nukleáris mérnökök,
nukleáris fizikusok, nukleáris vegyészek stb., akik formális
nukleáris felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
 Nuklearizált (nuclearized) szakértők azok a nem nukleáris
felsőfokú végzettségű szakértők (pl. fizikus, vegyész-,
gépész-, építő-, villamos- és egyéb mérnök), akik kiegészítő
képzésen/tréningen szerzett nukleáris kompetenciákkal
rendelkeznek.
 A nukleáris tudatú csoportba tartozó (nuclear-aware)
munkatársak kisegítő tevékenységet végeznek, ide
tartoznak továbbá a nem felsőfokú végzettségű
szakemberek.
Az 1. ábrának megfelelően az európai nukleáris szektor
alkalmazottai közül 16% nukleáris szakértő, 74 % nuklearizált
alkalmazott (technikus, mérnök, illetve egyéb felsőfokú
végzettségű munkatárs), 10 % támogató és egyéb
tevékenységet végez (e csoport tagjai nukleáris tudatú
munkatársként jellemezhetők).
Mind a nuklearizált, mind a nukleáris tudatú alkalmazottak
kompetenciáinak,
jártasságának
és
szakértelmének
megszerzéséhez oktatás szükséges.
A nukleáris kompetenciák háromszintű csoportosítása
elfogadottá vált [11]. A kompetencia piramis szerint a
nuklearizáltság (nuclearisation) foka ennek megfelelően a
„nukleáris”
(specialista),
„nuklearizált”
(nukleáris
ismereteket tanult) és „nukleáris tudatú” (a nukleáris
ismeretekbe helyileg bevezetett) fogalmakkal jelölhető.
Cikkünkben a nuklearizált csoportba tartozó munkatársak
kompetencia/képzési igényével foglalkozunk.
Az előbbieket kiegészítve, a szereplők a szakértelem szintje
alapján is csoportosíthatók [8]:
 menedzser,
 mérnök
 tudós/kutató,
 egyéb (egyetemi végzettségű) közreműködő,
 technikus,
 munkás.
Egy műszaki szakterületi team piramisa a 2. ábrán látható.
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2. ábra: Műszaki szakterületi team piramisa ([8], Figure 10).
Fenti csoportosítás a napi munka szintjén is jelentőséggel bír.
A nukleáris energetika egyike a tudományos alapú, stratégiai
iparágaknak. Számos tervezési-elemzési eljárás igényli a
mérnök-tudós/kutató
együttműködését,
amely
együttműködés gyakorisága szintén iparági jellegzetességnek
tekinthető. A mérnök-menedzser együtt dolgozás a
projektméret következtében szintén nagy jelentőséggel bír. A
gyakorlatban
esetenként
előfordul
a
szerepek
egybemosódása, noha a szükséges kompetenciák igen
jelentős mértékben térnek el egymástól.

Nukleáris Delta, a megkülönböztető szakértelem
és viselkedés definíciója
A nukleáris energetika üzleti területére újonnan belépők
különleges körülményekkel találkoznak. A napi feladatok
általában többszakmás megközelítést igényelnek, az
együttműködőknek bizonyos mértékig ismerniük kell
egymás szakterületeinek a jellegzetességeit [6]. A nukleáris
energetika helyzetéről leírtakhoz való alkalmazkodás piaci és
szakmai szempontok alapján elkerülhetetlennek látszik. Az
angol nukleáris energetika szakemberei számára indított
képzés, a Nukleáris Delta [12] tudásanyaga széleskörű
egyeztetés során alakult ki. Ez ad alapot a kompetenciák
megítéléséhez, az energetikai szereplők széles köre által
elismert minősítéséhez.
A Nukleáris Delta a nukleáris szakmai gyakorlat
„szabványa” a biztonsági kultúra, a nukleáris biztonság, a
védelem és a dolgozók biztonsága területén.
A biztonsági kultúra a szervezetekben és az egyénekben
meglevő tulajdonságok és magatartásformák olyan együttese,
amely legmagasabb prioritásként biztosítja, hogy az
atomerőmű biztonsági kérdései megkapják a kellő figyelmet
(INSAG-4 az [1] 4.1.2-ben).
A nukleáris biztonság (safety) a megfelelő üzemeltetési
állapotok megvalósítása, a balesetek megelőzése, vagy a
balesetek következményeinek mérséklése, a dolgozók, a
lakosság és a környezet indokolatlan sugárveszélytől való
védelme érdekében.
A védelem (security) a nukleáris és más radioaktív anyagok,
továbbá a nukleáris létesítmények körét érintő fenyegetés,
szabotázs, illetéktelen hozzáférés, illegális szállítás vagy más
bűnös szándékú tevékenység megelőzése, észlelése és a
válaszadás biztonsági kérdéseinek összessége ([13] 2.2 fejezet
alapján).
A dolgozó viselkedése nukleáris környezetben mind a
nukleáris biztonság, mind a saját biztonsága szempontjából
meghatározó jelentőségű. Ehhez köthetők a technológiakezelési/üzemeltetési feltételeinek és a munkabiztonság
feltételeinek a kielégítése. A viselkedési szabályok betartása
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mind a nukleáris energetikai környezet kezelése, mind a
dolgozó
munkavédelmi
biztonsága
szempontjából
alapvetőnek tekinthető.
A Nukleáris Deltában megismerhető tudásanyag fentiek
alapján integrált módon fedi le az iparág technológiai és
humán vonatkozású területeit, összetétele alapján megteremti
a hidat a szűken értelmezett nukleáris szakértelem és az
iparág nuklearizált szakértői tudásanyaga között.

Igények és a fejlesztés során felvetődő
kérdések
A nukleáris energetika sajátosságai
A nukleáris energetikai projektekben a vállalkozók speciális
körülmények között végzik a feladataikat. A munkavégzés
fizikai környezetének különlegessége, a műszaki, gazdasági
és regulációs specializáltsággal kapcsolatos körülmények
belépési korlátként jelentkeznek a nukleáris üzleti szektor új
belépői számára. Megbízói oldalról nehézséget jelent a
nukleáris környezetben való munkavégzés körülményeit
ismerő vállalkozó kiválasztása, a versenyhez szükséges
elegendő számú vállalkozó meglétének biztosítása.
Az előkészítés alatt levő új atomerőmű megvalósítása a
korábbinál lényegesen nagyobb számú vállalkozó bevonását
igényli, így a fenti korlát lebontása, a biztonságos és
gazdaságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése
társadalmi érdek.
A szektor specialitásainak összegzése a 4. fejezetben
ismertetett szakmai képzés egyik lényeges eleme lehet.
Előzetesen, a főbb témakörök egy lehetséges csoportosítása az
alábbiak szerint vázolható:
 A nukleáris tudás specialitásai publicitási szempontból.
Informatikai biztonság, dokumentumok védelme. Szó és
fogalom használat a nukleáris energetika területén.
 Biztonság és védelem (safety és security).
 A vizsgálat tárgya. Rendszer, a rendszerekből alkotott
struktúra, rendszerelem (system, structure and component,
SSC).
 Sajátos építmények és sajátos szerkezetek. Osztályba
sorolás. Aktív és passzív elemek. Élettartam szakaszok.
Öregedéskezelés. Anyag, szerkezet, rendszer szintű
jelenségek.
 Tervezési állapotok. Nukleáris szabványok.
 Ipar- és nukleáris biztonság. A hőtermelés sajátosságai,
maradványhő jelentősége.
 Az ipari folyamatok dokumentálása. Kötött tartalmi
felépítésű dokumentumok jelentősége.
 Engedélyes felelőssége, „tájékozott vevő” szerepkör.
A speciális tudásanyag részletes tárgyalása hozzáférhető (pl.
[1]-ben), a nuklearizált tudásanyagba való illesztés része lehet
a tervezett képzésnek.

Az atomerőmű építés szakmai jelentősége
A tervezett atomerőmű építés aktuális és távlati szakmai
elképzelések megvalósítására adhat alkalmat, ugyanakkor
kényszerként és lehetőségként is figyelembe veendő a
tevékenységeink
tervezésénél.
E
tevékenységek
homlokterében az építéssel kapcsolatos feladatok állnak. A
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feladat megoldható oly módon is, hogy távlati
szakmai/gazdaságossági szempontokat is figyelembe
veszünk. A kényszert az építés/szerelés feladatainak
határidőre történő és minőségi teljesítése jelenti, a végrehajtás
ugyanakkor lehetőséget adhat a jelzett távlati szempontok
szerinti szervezésre.
A vállalkozások lehetőségeit meghatározzák a [2]:
 szakmai képzettség
 kapacitás,
 versenyképesség.
A nukleáris biztonsági igénynek való megfelelés feltételeit
vizsgálva kijelenthető, hogy a folyamat szereplőinek speciális
képzettségekkel kell rendelkezniük. Az a tapasztalat, hogy
megfelelő minőségű munka, nagy biztonsággal, a nukleáris
ismeretekkel rendelkező vállalkozótól várható. Ez szoros
kapcsolatban van a humán erőforrás tudásának,
kompetenciájának a fejlesztésével. A beszállítói lánc
potenciális vállalkozóinak nagy része várhatóan általános
szakmai területről pályázik és a megfelelő képzettségek
elérése érdekében stratégiai intézkedéseket kell hoznia. A
leírt fejlesztés magában hordozza a fentebb kifejtett
kényszer/lehetőség kettősségét, az azonnali és a távlati
szempontok kielégítését.
A vállalkozónak meg kell értenie a feladat és a kultúra
jelentőségét a nukleáris munka keretében; biztosítani kell,
hogy pontosan megértse mit várnak el tőle; meg kell felelnie a
követelményeknek; kérdeznie kell, ha a megértéssel
kapcsolatban kétségei vannak; az alvállalkozójával meg kell
ismertetnie a megfelelő követelményeket [13].
Témánk szempontjából fontos a munkaerő képzettségi
jellemzőinek az ismerete, a szükséges ismeretek
körvonalazása. A tömeges munkaerő igény nem a reaktor
specialistákra vonatkozik, hanem azon „hagyományos”
mérnökökre, akik a nukleáris tudásnak csak egy részével
rendelkeznek [10]. A jelenlegi képzési programok túl nagy
hangsúlyt fektetnek a nukleáris technológiára és a nukleáris
tudományra, amely terület azonban túlságosan szűk,
figyelembe véve a nukleáris energetika és nukleáris biztonság
interdiszciplináris jellegét és a nukleáris energetika jelenlegi
helyzetét. Az ajánlások között szerepel, hogy ki kell
fejleszteni a munkaköri leírások és a képzés „közös nyelv” –
ét, beleértve a munkakörökhöz kapcsolt kompetenciák és a
szakértelem taxonómiáját.
A nuklearizált szakemberek képzésével is foglalkozik egy
előkészítő anyag [9], a tervezett programok már bizonyították
működőképességüket. A képzési programok egy tartalmi
leírását találjuk [3]-ban.

Kvalifikációs profil egységesítése
A
nukleáris
energetika
magas
szintű
általános
szakértelemmel és magas fokú biztonságra vonatkozó
igénnyel jellemezhető [11].
A
nukleáris
energetika
munkaerő
toborzásának
dokumentumai közvetlenül jelenítik meg az elvárt igényeket.
A munkavállalók e körére jellemzően nem fogalmaztak meg
közvetlen nukleáris jellegű kompetenciákat, a pozíciók
betöltésének azonban sok esetben feltétele a nukleáris
területen szerzett gyakorlat, senior fokozat esetén minden
esetben. A kompetenciák, mint írtuk, nukleáris környezetben
végzendő munkákra vonatkoznak, a felsoroltak mellett a
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különböző szakágak képviselőinek (gépész-, villamos-,
építőmérnöki szakterületek) ilyen jellegű tudása, tapasztalata
nélkülözhetetlen.

tapasztalatok lényegében az üzemeltetésre vonatkoznak, a
megvalósítással
kapcsolatos
ismeretek
nagyrészt
elhalványultak.

A nukleáris energetika előzőekben leírt trendjeire való
reagálásként egységesítési folyamat indult [11]. A munkaköri
leírások/specifikációk egységesítése az egyik lényeges eleme
e folyamatnak. A munkaerő fejlesztési modellben a
munkaköri specifikáció a 3. ábra szerint építhető fel.

Az erőműépítés széles vállalkozói kör számára igen nagy
lehetőséget jelent. A megvalósítás legmunkaigényesebb
időszakában kb. 7000 fő dolgozhat magán az építkezésen és
további 20000 munkavállaló közvetetten, a projekt
megvalósítása érdekében [4]. A Magyar Mérnöki Kamara
felismerte a projekt megvalósításával kapcsolatos előkészületek fontosságát, a Nukleáris Energetikai Képesítés tanfolyam
tervezésével aktívan kíván hozzájárulni a projekt minőségi
teljesítéséhez, a mérnökvállalkozók felkészítéséhez [7].
A megvalósítás szűk határidős előkészítése kényszerként
vetíti elénk a hiányzó építési/szerelési ismeretek lehetőség
szerinti pótlását, a cikk első részében vázolt nemzetközi
tendenciáknak megfelelő beruházás szervezés megvalósítását. Az általános terület nuklearizált felkészítésének egy
lehetséges módját vázoljuk fel az alábbi képzési programterv
közreadásával.

Nukleáris Energetikai Képesítés
3. ábra: Munkaköri specifikáció ([11], Figure 3.3)
A munkaköri leírások készítésének kiindulása a foglalkozási
szint (szakértelem szintje) megnevezése és a munkakör
(három lehetséges szintű) nuklearizáltsági fokának
megadása. A taxonómia kialakításának jelenlegi állapotában
a munkaköröket a nukleáris energetika szektorai, azon belül
a funkciók (tevékenységek) szerint különböztették meg,
mintegy 30 munkaköri szerepet azonosítottak.
A specifikáció lényeges része a tevékenységek és a felelősségi
kör rövid összefoglalása.
A specifikációk készítésénél a kompetenciákat az alábbi
generikus kompetenciacsoportok szerint kategorizálták:
 műszaki,
 jogi és műszaki szabályozáshoz kapcsolódó,
 üzleti,
 egyéni.
Nukleáris munkakörök esetén főként a műszaki, továbbá a
jogi és műszaki szabályozáshoz kapcsolódó kompetenciák
nuklearizáltak.
A munkaköri leírás további eleme (fentieken kívül) a javasolt
tréning/továbbképzés megjelölése.
Fentiek
megteremtik
a
lehetőséget
a
munkaerő
kompetenciájának az egységes megítélésére, egyben eszközt
adnak a munkaerő fejlesztés tervezésére.

A hazai nukleáris energetika
Az erőműépítés hazai körülményei
A hazai gazdaság, ipar második alkalommal készül
atomerőmű építésére. Az első atomerőmű létrehozását és
beüzemelését a képzett, de tapasztalatokkal nem rendelkező
„csikócsapat” irányította és végezte [16]. A jelenlegi
körülmények lényegesen mások, cikkünk szempontjából
meghatározó az elmúlt évtizedek tapasztalatainak a
felhalmozódása.
Az ismert helyzet jellemzője, hogy a hazai energetika nem
bővelkedik a megvalósult beruházásokban, fokozottan
érvényes ez a nukleáris területre. Fentiekben jelzett
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A Nukleáris Energetikai Képzés általános célja a nem
nukleáris képzettségű gyakorló mérnökök és a nukleáris
energetikához kapcsolódó tudományos területeken dolgozók
továbbképzése annak érdekében, hogy a végzettek
bekapcsolódhassanak a nukleáris energetikai projektek
feladatainak a végrehajtásába. A feladatok közül kiemelten
kezelendő az új atomerőmű létesítése.
A nukleáris létesítmények tervezése, megvalósítása,
üzemeltetése és felügyelete a nem nukleáris alapvégzettségű
szakemberektől is megköveteli a tudományos alapú,
stratégiai iparág sajátosságainak az ismeretét. A tanfolyamok
célja, hogy bemutassa a szükséges kompetenciákat és segítse
a nukleáris képzettséggel nem rendelkezők számára a
felkészülést a feladatok biztonságos és hatékony elvégzése
érdekében.
A tanfolyamok lényeges témái a nukleáris energia polgári
alkalmazásának bemutatása, a szakterület tudásanyagának
összefoglalása, a céloknak megfelelő szintű tárgyalás révén a
szakmai kultúra kiterjesztése és elmélyítése, a nem
energetikai szakterületeken dolgozók bevezetése az iparág
általános ismereteibe, a szakterületek és a tervezett
atomerőmű megvalósításában betöltendő szerepkörök
ismertetése és az iparág közös szemléletének/ nyelvének
kialakítása, informált vevői tudásanyag széleskörű
elterjesztése, a mérnöki tudás és tapasztalat, a nukleáris
biztonsági kultúra integrálása, iránymutatás lehetséges
elméleti továbbképzésekre.
A kompetencia alapú képzés interdiszciplináris és gyakorlati
jellegű. A nukleáris ismeretek terjedelme és mélysége alapján
nukleáris és
„nuklearizált”
ismereteket
tartalmazó
modulokról beszélhetünk.
A környezet nukleáris ismereteit az alábbi modulok
tartalmazzák:
 Nukleáris biztonság és környezetvédelem
 Atomerőműi rendszerek
 Jogi és műszaki szabályozás
Ezek a modulok a nukleáris iparág (szakmai) kultúráját, a
speciális műszaki ismereteket és a szabályozási környezetet
mutatják be.
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A nukleáris környezetben történő munkavégzéshez további
specifikus ismeretek szükségesek. Ezen szakterületek
ismereteinek nukleáris ismeretekkel történő kiegészítését, a
nuklearizált ismeretanyagot az alábbi modulok alkotják:
 Menedzsment rendszerek
 Kommunikáció
 Energetikai rendszerek
 Projektmenedzsment
A Nukleáris Energetikai Képesítés összefoglalja mindazon
ismereteket, amelyek birtokában a vállalkozó kifejlesztheti a
saját szakmai, tudományos, jogi vagy gazdasági ismereteinek
az alkalmazását a nukleáris energetika területén.
A tanfolyam azonosítja és bemutatja azon kulcsfontosságú
követelményeket,
amelyek
a
nukleáris
biztonság
szempontjából
lényegesek.
Számos
menedzsment
tevékenység/módszer bemutatásával előmozdítja a gyors és
súrlódásmentes munkavégzést. Lehetővé teszi a hazai
nukleáris
létesítmények
közös
kompetenciáinak
a
meghatározását,
ezzel
lehetőséget
ad
az
építésben/szerelésben
résztvevők
egy
részének
az
üzemeltetésbe való átlépésre az építés utáni időszak
elérésekor.
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Fentiek biztosításához, a tananyag részletes kidolgozása
során, a hazai nukleáris energetika szereplőinek együttes
akarata és aktív közreműködése szükséges.

Összefoglalás
A nukleáris szakemberek képzése mellett az atomerőmű
építése nagyszámú, általános alapképzettséggel rendelkező
közreműködő nukleáris képzését igényli. Ebben a
szegmensben a képzés terjedelmét és mélységét a cikkben
kifejtett nuklearizált és nukleáris tudatú szerepköröknek
megfelelően kell megállapítani. Ennek fontos jellemzője, hogy
a tudásanyag a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő
tartalmú nukleáris és nuklearizált ismereteket egyaránt
tartalmaz. Döntő része független az aktuális beszállító
személyétől.
Az építés igénye meghatározó és sürgető, a szükséges
kompetenciák megalapozásánál azonban nem elegendő az
építés igényeivel számolni. A nukleáris energetika egészére
kell tekintettel lenni, meg kell határozni a különböző
nukleáris létesítményeknél és ezen létesítmények különböző
életciklus szakaszaiban fellépő eltérő szakmai igényeket.
Figyelembe kell venni a hatóság szempontjait. A közös
szakmai alap/tudás definiálása alkalmat ad a hazai
tapasztalatok és a nemzetközi gyakorlat integrálására. Erre
építve kell meghatározni a szükséges kompetenciákat és ezek
mélységét.
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HAZOP/LOPA elemzés alkalmazása radioaktívhulladéktároló tervezésében
Kelemen István, Czakó Sándor, Gyöngyösi Péter
CK-Trikolor Kft.
1023 Budapest, Török u. 2.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetéséből és majdani lebontásából származó kis és közepes aktivitású hulladékok
befogadására felszín közeli hulladéktároló létesült Bátaapáti község közigazgatási területén. A létesítést a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) szakaszosan valósította meg, így az
egyes szakaszokhoz rendelten készültek kockázatelemzések. Vizsgálataink során lehetőség nyílt mind a tervezési fázisban már
elemzett és azóta üzemelő rendszer ismételt (IK-1 kamra) elemzésére, mind a tervezés alatt álló rendszerek, rendszerelemek (IK3, I-K4, I-N1, I-N2 kamrák) kockázatértékelésére.

Bevezetés
A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
biztosítani fogja a paksi atomerőmű teljes üzemideje alatt
(beleértve az üzemidő hosszabbítást is) a keletkező kis és
közepes aktivitású, üzemviteli és leszerelési hulladékok
elhelyezését. [1] A létesítést a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(RHK Kft.) szakaszosan valósította/valósítja meg. Az I.
ütemben elkészültek a felszíni telephely mindazon
létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették az
atomerőműben felhalmozódott tömörített vegyes szilárd
hulladékos hordók átvételét és ideiglenes tárolásukat
(3 000 db) a technológiai épület puffer tároló csarnokában. A
létesítés II. ütemében valósult meg az első két tárolókamra (I–
K1 és I–K2) kihajtása és a hulladékok vasbeton konténerben
történő végleges elhelyezését kiszolgáló technológiai
rendszerek kiépítése.

engedélyezési folyamatokba a kockázatértékelés 2010-ben, a
felszín alatti rendszerek tervezése és engedélyeztetése
folytán, hatósági előírás alapján kapcsolódott be. A
vizsgálatok a Golder Associates (Magyarország) Zrt. által
irányított biztonsági elemzések részeként készültek.

1. ábra: Az NRHT végleges elhelyezési koncepciójának változása
(RHK Kft.)

Az első tárolókamra üzembe vételével párhuzamosan
elindult az NRHT továbbépítésének megalapozása, mely egy
olyan új tárolási koncepció és elhelyezési rendszer
kidolgozását jelenti, amely lehetővé teszi minél több tárolótér
kialakítását, valamint a tárolókamrák minél hatékonyabb
helykihasználását a rendelkezésre álló térrészben, ezt a
folyamatot mutatja be az 1. ábra. Az optimalizált többszörös
gátrendszer alapja az ún. kompakt hulladékcsomag, melyek
elhelyezését a tárolókamrákban kialakított vasbeton
medencékben tervezik. A kompakt hulladékcsomagot az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. új folyékony radioaktív
hulladék cementezési technológiája állítja majd elő. [2, 3, 8]

Az első vizsgálat tárgyát a még csak terveken szereplő felszín
alatti tárolókamra, a felszín alatti kiszolgáló- és a végleges
tárolást kiszolgáló felszíni rendszerek jelentették. 2014-ben, a
Létesítési Engedély módosítása kapcsán az új elhelyezési
koncepció terveinek elemzése mellett lehetőség nyílott a már
üzemelő rendszerek felülvizsgálatára is, tételesen az
alábbiakra, amit a 2. ábra szemléltet:

A feladat

 Üzemelő felszíni rendszerek,

Egy radioaktívhulladék-tároló üzemviteli biztonsága a
hagyományos ipari kockázatok és a radiológiai kockázatok
együttes értékelésével ellenőrizhető. A két értékelés a
megközelítési módjaiban és a filozófiájában különbözik, de
egymástól nem választhatóak el, ha az üzemi biztonság teljes
spektrumát látni szeretnénk. [2] A bevezetésben említett
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 Üzemelő tárolókamra (I-K1),
 Üzemelő felszín alatti rendszerek,
 1 felszín alatti tárolókamra átalakítása (I-K2),
 4 felszín alatti tárolókamra kihajtása (I-K3 I-K4 I-N1 I-N2),
 Felszíni alatti kiszolgáló rendszerek bővítése,
 A végleges tárolást kiszolgáló felszíni rendszerek bővítése.
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2. ábra: Az NRHT üzemelő és tervezett tárolókamrái (RHK Kft.)
Az elemzés mindkét esetben két területet vizsgált. Egyrészt
megtörtént a párhuzamosan folyó építés és üzemeltetés
kölcsönhatásának kockázatelemzése, majd a létesítmény nem
radiológiai kockázatainak értékelése zajlott le.
A
párhuzamosan
folyó
építés
és
üzemeltetés
kölcsönhatásának kockázatértékelése során a már üzemelő
első tárolókamrába a hulladékcsomag betárolása és a
bővítéshez és tárolási koncepcióváltáshoz kapcsolódó kamraátalakítás és további kamrák kihajtása egymással
párhuzamosan zajlik. A vizsgált tevékenységek és
folyamatok
tervezett
módon
történő
végrehajtása
meghatározott feltételeket igényel. Az elemzés célja az volt,
hogy meghatározza, azonosítsa azon eltéréseket, okokat és
következményeket, amelyek a feltételek időbeli és térbeli
függése, egymásra hatása, biztosíthatósága komplikált
kölcsönhatásában a tervezettől eltérő létesítmény/rendszer
állapotokat eredményeznek. A HAZOP (HAZard and
OPerability) elemzés nyújtotta az első vizsgálati lépcsőt. Az
ún. kockázati jelzőszám előre rögzített szűrési értékének
meghaladása esetén az adott következmény tovább került
részletes elemzés céljából a LOPA (Layer of Protecion
Analysis) elemzési szakaszba, amely biztosította a teljes körű
kockázatértékelés végrehajtását. [7]
Az NRHT üzemeltetését szolgáló rendszerek és/vagy
tevékenységek tervezettől eltérő működése és/vagy
végrehajtása különböző következményekhez vezethet. Az
elemzés számára megadott feltételek a különbséget a
radioaktív anyag kikerüléséhez kötötték, ennek megfelelően
vált szét az elemzési munka az alábbiakra:
 Nem radiológiai
értékelése,

következmények

azonosítása

és

 Radiológiai következmények azonosítása.
A radiológiai következmények értékelését önálló elemzés
keretében végezte el az engedélyes RHK Kft. A nem
radiológiai kockázatok értékelése szintén HAZOP elemzési
módszerrel készült. [6]
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A módszer
A HAZOP elemzés nemzetközileg elfogadott módszer,
amelyet az IEC 61882 szabvány és a hazai MSZ-09-960614-87
szabvány előírásainak megfelelően kell alkalmazni. A
HAZOP technika a tervezettől eltérő működéseket,
feltételeket azonosít, meghatározza ezek kiváltó okát és
következményét a vizsgált üzemre, illetve technológiára. Az
elemzést végző szakértői csoport dönti el, hogy a tervezett és
rendelkezésre álló védelmek megfelelő mértékben képesek-e
gátolni a lehetséges következmények kialakulását, vagy
milyen mértékben korlátozzák azokat. Amennyiben nem
létezik ilyen védelem, illetve nem elegendő, akkor a csoport a
biztonságot növelő megoldásra javaslatot tesz. Az elemzést
támogatják a berendezés specifikációk, üzemeltetési
utasítások, folyamatleírások stb. és a műszerezett
csőkapcsolási rajzok. Az elemzés olyan multidiszciplináris
csoport
közreműködését
igényli,
amelynek
tagjai
gyakorlottak a HAZOP elemzés technikájában, ismerik az
elemzés tárgyát képező technológiai folyamat tervezési,
üzemeltetési és karbantartási területeit az egyes szakterületek
szerint
(gépészet,
villamos
és
irányítástechnikai,
épületgépészet, mélyépítés, bányászat, stb.)
A LOPA fél-kvantitatív kockázatelemző módszer, amely a
HAZOP szakaszban azonosított veszélyes eseményláncok
kockázatainak meghatározására nagyságrendi becslést
alkalmaz. A LOPA során meghatározott, becsült kockázati
értékek összehasonlításra kerültek az üzemeltető által
jóváhagyott tolerálható kockázati értékekkel. Ez alapján
eldönthetővé vált, hogy a meglévő védelmi szintek
megfelelőek-e, vagy további kockázatcsökkentésre van-e
szükség. Mint fél-kvantitatív eljárás, olyan numerikus
bemeneti értékekre van szüksége, mint az esemény
frekvenciák és hiba valószínűségi értékek, amelyek a
kockázatok konzervatív becsléséhez szükségesek.
A HAZOP vizsgálat menetét az 3. ábra mutatja be. Első lépés
a HAZOP vizsgálat előkészítése, mely során a folyamat
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fizikai és működési határait kell definiálni. Itt kell
meghatározni a releváns adatok körét: műszaki terv,
berendezés leírás, technológiai utasítás, stb. A megfelelő
munkacsoport tagok kiválasztása itt történik, hogy a
folyamatokat hozzáértő, az elemzés által igényelt
ismeretekkel rendelkező szakemberek vizsgálhassák.

VIII. évf. (2015) 181

alkalmazásra, amely a súlyossági és frekvencia szinteket
kvalitatív módon határozza meg. A kockázati mátrix elemei a
kockázati szintek (kockázati jelzőszámok), amelyeket
matematikailag a következmény súlyosságának és a hiba
bekövetkezési gyakoriságának (a mátrix két tengelye)
szorzata adja meg [4, 5, 6, 7]

Eredmények
Üzemeltetés, építés-üzem kölcsönhatásainak
kockázatai
A
párhuzamosan
folyó
építés
és
kölcsönhatásainak
kockázatértékelése
a
peremfeltételek mellett zajlott:

üzemeltetés
következő

 A jövesztés fúrásos-robbantásos módszer alkalmazásával
történik,
 Az üzemeltetés megkezdésétől kezdve az építés csak
tárolókamrák építésére korlátozódik (új segédrendszer nem
létesül),
 Az elemzési megközelítés: kétirányú; egyik irányból az
üzemi rendszerek elemzésével olyan következmények
azonosítása,
amelyek
direkt
hatásukban
vagy
következményükben átterjedhetnek az építési zónára, vagy
valamilyen hatást gyakorolhatnak az építés folyamatára,
másik irányból az építés egyes fázisainak, műveleteinek
elemzése annak azonosítása céljából, hogy azok lehetnek-e
kihatással az ellenőrzött zónában végzett tevékenységekre,
 Cél:
a
tervezett
működésektől
következményeinek meghatározása.
3. ábra: A HAZOP vizsgálat lefolytatásának módja
A folyamatra jellemző műveleti paraméterek összeállítása
során törekedni kell azok teljes körűségére, azaz minden, a
folyamat működését befolyásoló tényezőt érinteni kell. A
paramétereket a normális működési tartományoktól való
eltérés mértékével jellemzik. Erre a HAZOP elemzési
módszer ún. kulcsszavakat használ. A kulcsszavakra szükség
van a működést jellemző paraméterek felvételéhez annak
érdekében, hogy olyan „eltérések” kerüljenek felvételre,
amelyek
a
tervezett,
normál működést jellemző
paraméterekhez képest eltérést mutatnak. Az egyes eltérések
az elemzett rendszer definiált csomópontjaihoz vannak
rendelve. A csomópontok speciális funkciókhoz, illetve
hardver egységekhez, csővezetékekhez rendelhetők. Az
egyes csomópontokban definiált feltételezett eltérések
mindegyikéhez fel kell tárni a kiváltó okokat, körülményeket,
amelyek a tervezett és elvárt működést megakadályozzák,
illetve gátolják. A feltárt hiba okokhoz meg kell határozni a
lehetséges következményeket. Minden egyes eltérés okaihoz
meg kell határozni azokat a védelmeket, amelyek arra
tervezettek, hogy megakadályozzák, korlátozzák a lehetséges
következményeket. Amennyiben a rendelkezésre álló
védelmek az elemzést végző csoport véleménye szerint nem
nyújtanak megfelelő szintű védelmet, azaz nem elégségesek a
kockázat megfelelő szintű csökkentése érdekében, akkor
biztonságnövelő intézkedésekre vonatkozó javaslatok
megtételére kerül sor. [4, 5, 6, 7]
Az elemzési munka során a csoport az okoknál definiált
hibamódokhoz rendelt kockázati szintek meghatározásához a
következmények súlyosságát és a hiba bekövetkezési
gyakoriságát használja. Ehhez kockázati mátrix kerül
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való

eltérések

A
párhuzamosan
folyó
építés
és
üzemeltetés
kölcsönhatásának kockázatértékelése során összesen 10
rendszer 87 csomópontjának részletes elemzése történt meg.
17 szakember (tervező, üzemeltető, szakértő) 124 eltérés–
következmény–védelem analízist folytatott le.
A párhuzamosan folyó üzemeltetés és kivitelezés
kölcsönhatásának vizsgálati eredményeiről összefoglalóan
megállapítható:
 NINCS „magas” vagy „elfogadhatatlan” szintű kockázat a
rendszerben,
 11 „nem kívánatos” szintű következmény részletes
elemzése alapján biztonságot növelő javaslatok kerültek
megfogalmazásra a kockázatok csökkentésének céljából.
A
„nem
kívánatos”
szintű
eseményláncok az alábbiak:

kockázati

besorolású

1.) Főszellőztető gépcsoportnál bekövetkező feszültségkimaradás (1 következmény).
2.) Vízmentesítő rendszernél bekövetkező
kimaradás (2 következmény).

feszültség-

3.) Tűzesetek hulladékcsomag leszállítása közben (4 következmény).
4.) Havária-esemény hordóbetárolás közben (2
kezmény).

követ-

5.) Hulladékcsomag betárolás és üzemszerű
robbantás egyidejűsége (2 következmény).

építési

A szcenárióelemzések során 10 db kiegészítő javaslat készült.
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Nem radiológia kockázatok
Az elemzés célja a radioaktívhulladék-tároló működéséből
eredő nem radiológiai kockázatok felmérésére, azaz a
tervezett működésektől való eltérések nem radiológiai
következményeinek meghatározása, kiegészítő elemzése. A
HAZOP munkalapokon bevezetésre került egy kategória
oszlop (Radiológiai/Nem radiológiai Kockázat), amely
segítségével megjelölésre kerül, hogy melyik üzemi
rendszernek, illetve tevékenységnek lehet radiológiai vagy
nem radiológiai következménye, illetve kockázata. A nem
radiológiai kockázatok vizsgált rendszerenként kockázati
szintek szerint kerültek rangsorolásra.
A nem radiológia kockázatértékelés 9 rendszer 80
csomópontjára terjedt ki, mely során 17 szakember (tervező,
üzemeltető, szakértő) 116 eltérés–következmény–védelem
elemzést hajtott végre.
Az NRHT üzemeltetését szolgáló rendszerek és/vagy
tevékenységek tervezettől eltérő működéséből és/vagy
végrehajtásából
eredő
következmények
vizsgálati
eredményeiről összefoglalóan elmondható:
 NINCS „magas” vagy „elfogadhatatlan” szintű kockázat a
rendszerben,
 21 „nem kívánatos” szintű következmény részletes
elemzése alapján biztonságot növelő javaslat kidolgozása
tovább csökkentette a kockázatokat.
A nem radiológia kockázatértékelés „nem kívánatos”
kockázati besorolású eseményláncai a következők:
1.)

Előre nem várt,
(4 következmény).

hirtelen

lehűlés,

fagyveszély

2.) Mechanikai jellegű kábelsérülés a villamos rendszeren
(2 következmény).
3.) Szigetelési, érintkezési hiba a villamos rendszeren
(1 következmény).
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4.) Szigetelésromlás a villamos rendszeren (3 következmény).
5.) Főszellőztető gépcsoportnál bekövetkező feszültségkimaradás (1 következmény).
6.) Vízmentesítő rendszernél bekövetkező
kimaradás (2 következmény).

feszültség-

7.) Tűzesetek hulladékcsomag leszállítása közben (4 következmény).
8.) Haváriaesemény hordóbetárolás közben (2 következmény).
9.) Hulladékcsomag betárolás és üzemszerű
robbantás egyidejűsége (2 következmény).

építési

Az eseményláncok vizsgálata során 8 db kiegészítő javaslat
fogalmazódott meg.

Tapasztalatok, jövő
A radioaktívhulladék-tárolót engedélyező hatóság részéről az
elemzési módszer elfogadottnak bizonyult. Több sikeres
engedélyezési eljárásban (NRHT Üzembe helyezést Megelőző
Biztonsági Jelentés-2 és Létesítést Megelőző Biztonsági
Jelentés-2) a biztonság igazolásának elfogadott eszköze volt,
az eredmények alkalmasak voltak a hatósági eljárás
lefolytatásához.
2010-ben az NRHT ÜMBJ-2 keretein belül végzett
HAZOP/LOPA elemzés hozzájárult a radioaktív hulladékok
hosszú távú biztonságos, végleges tárolására szolgáló
létesítmény „tervezett” rendszereinek és rendszerelemeinek
optimalizálásához és fejlesztéséhez. A 2014-es felülvizsgálat
eredményeként a megvalósult rendszer megbízhatósága is
jelentős
mértékben
javult.
Az
iteratív
tervezéskockázatelemzés folyamata egyrészt visszaigazolta, másrészt
javaslatok révén növelte a radioaktívhulladék-tároló rövid- és
hosszútávú biztonságát. Eredményként értékelendő, hogy a
telephelyi dolgozók munkahelyi kockázatai is csökkentek.
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