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A paksi reaktortartályok állapotának értékelése a belga 
reaktortartályok falában talált folytonossági hiányok 
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A cikkben elemezzük a paksi reaktortartályok esetében alkalmazott roncsolásmentes vizsgálatokat, azok teljesítőképességét, 
majd összefoglaljuk az elvégzett vizsgálatok eredményeit és ezek alapján értékeljük a tartályok állapotát. Arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a Paksi Atomerőmű reaktortartályai falában a belga Doel 3 és Tihange 2 atomerőmű reaktortartályában talált 
folytonossági hiányok kialakulásának esélye nagy valószínűséggel kizárható. A Pakson alkalmazott vizsgálatok alkalmasak a 
lamináris hiányok detektálásra. Az eddig végrehajtott vizsgálatok nem mutattak a belga reaktortartályok falában detektált 
folytonossági hiányokhoz hasonló hiányokat Pakson. 

 

Bevezetés, célkitűzés 
A belga Doel atomerőmű 3. blokkja reaktortartályán 2012-
ben, a harmadik 10 éves időszakos ellenőrzési ciklust záró 
ultrahangos vizsgálat (UT) kiegészítéseként elvégezték a zóna 
magasságában lévő öv alapanyag plattírozás alatti 
tartományának a vizsgálatát. A vizsgálat a tartályfal belső, 
plattírozott felülete felől történt és a felülettől mért 25 mm-re 
(amiből ~7 mm a plattírozás vastagsága) és a zóna teljes 
magassága ±200 mm-re (összesen 4080 mm-re) terjedt ki.  
A vizsgálat során nem találtak plattírozás alatti hiányokat az 
alapanyagban; detektáltak viszont 158 lamináris, azaz a 
tartályfal felületével párhuzamos vagy közel párhuzamos 
orientációjú indikációt.   
A nem várt eredmény ismeretében megismételték a 
vizsgálatot, ami ekkor már a teljes falvastagságra (200 mm) és 
a tartály mindhárom kovácsolt övére, a tartály peremére és az 
alsó öv és a fenék közötti átmeneti gyűrűre is kiterjedt.  
A reaktortartály szerkezeti felépítését és az egyes 
tartályelemekben talált indikációk számát az 1. ábra mutatja. 
Az indikációk hidrogén okozta pehelyrepedésekre utaltak. 
Az 1. ábrán feltüntettük a másik belga atomerőmű (Tihange) 
2. blokkja reaktortartályán 2012 szeptemberében – már a doeli 
eredmény birtokában és az ott megismételt vizsgálati 
módszerrel – végrehajtott időszakos ellenőrzés eredményét 
is. Miután a Doel 3 és a Tihange 2 reaktortartályok 
gyártástechnológiája megegyezik és a reaktorok közel azonos 
korúak (hálózatra kapcsolás: 1982, illetve 1983), a 
továbbiakban az üzemeltető és a belga hatóság együtt kezelte 
a két reaktortartály esetét. Ezt tesszük mi is, és a 
következőkben ennek megfelelően a D3/T2 jelölést 
alkalmazzuk.  
Az üzemeltető Electrabel (GDF-SUEZ Csoport) úgy döntött, 
hogy mindkét blokkot ‒ kirakott zóna mellett ‒ lehűtött 
állapotban tartja mindaddig, amíg az esetek részletes 
elemzését el nem végzik és a tartályok biztonságát nem 

igazolják a hatóság felé az újraindítás engedélyezése céljából. 
A belga hatóságot a Federal Agency for Nuclear Control 
(FANC), a Bel V, mint a FANC műszaki támogatója és az 
AIP-Vinçotte, mint az ASME szerinti felhatalmazott ellenőrző 
ügynökség képviseli1.  
Belga és külföldi szakértők bevonásával tematikus 
munkacsoportok alakultak. A munka célja a folytonossági 
hiányok keletkezése okának meghatározása, az UT vizsgálat 
teljesítőképességének igazolása, a tartályanyag mechanikai 
tulajdonságainak a meghatározása, a szerkezeti integritás 
elemzése és az üzemviteli utasítások szükséges módosítása 
volt. Az elemzések és a számítások többsége jelen cikk 
megírásának időpontjáig befejeződött; a végső döntés még 
nem született meg. A D3/T2 reaktortartályok acél alapanyaga 
(SA 508 Class 3) összetételét tekintve eltér a paksi atomerőmű 
reaktortartályai anyagától (15H2MFA), de gyártástechnoló-
giájuk fő vonásai megegyeznek. Ezért joggal vethető fel a 
kérdés, hogy előfordulhatnak-e hasonló hiányok a paksi 
reaktortartályokban, és ha igen, akkor detektálhatók-e ezek a 
paksi atomerőműben alkalmazott reaktortartály vizsgálati 
módszerekkel. Cikkünkben elemezzük a paksi 
reaktortartályok esetében alkalmazott roncsolásmentes 
vizsgálatok teljesítőképességét, összefoglaljuk a 
roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit és ezek alapján 
értékeljük a tartályok állapotát. 

                                                   
1 A reaktorokat az ASME BPVC III szerint tervezték és a   

  BPVC XI szerint ellenőrzik. 
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1. ábra: D3 (első szám) és a T2 reaktortartály (második szám) UT indikációinak a száma
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A D3/T2 események összefoglalása 
Az esettel kapcsolatos legfontosabb információk (folyamatos 
frissítés mellett) a FANC honlapján [1] érhetők el, a Pressure 
Vessel Doel 3 & Tihange 2 Dossier menüpont alatt. 
Felhasználtuk továbbá a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökségnél (NAÜ-nél) a Tractebel Engineering szakértője 
által ismertetett előadás anyagát [2], valamint a Laborelec és a 
Tractebel Engineering (mindkettő a GDF-SUEZ Csoport 
tagja) szakértőivel folytatott megbeszélésen elhangzottakat 
[3].   

A belga reaktortartályok gyártása és gyártásközi 
vizsgálata 
Az acél alapanyagot mindkét tartályhoz a német Krupp 
Művek gyártotta; a gyűrűk kovácsolását a holland Rotterdam 
Dockyards (RD) végezte; a kovácsolt övek összehegesztése és 
a tartályok plattírozása a belga Cockerill cégnél történt.  

Az üzemeltető szakemberei átnézték a reaktortartályok 
gyártási dokumentációit és megállapították, hogy azok 
megfelelnek a gyártás idején érvényes szabványoknak. 
Néhány fontos információt azonban nem tartalmaztak a 
dokumentációk. Hiányoztak pl. a kézi UT vizsgálat 
eredményei a D3 tartály zónával szembeni alsó öve esetében, 
vagy nem voltak elegendően részletesek, pl. a kovácsolás 
során végrehajtott hőkezelések esetében. A hidrogén okozta 
pelyhesedés jelensége ismert volt a gyártók előtt, amit az 
bizonyít, hogy a gyártás időszakában hasonló darabokat 
pelyhesedés miatt újra kellett gyártani.  
A dokumentumok szerint a gyártóműben valamennyi 
ellenőrzést elvégeztek (UT és felületi vizsgálatok), és a 
darabokat az ASME BPVC III NB-2540 elfogadási szintje 
szerint megfelelőnek minősítették. Az UT vizsgálat kézzel, a 
kovácsolt gyűrűk külső felülete irányából történt, 0°L, 4 
MHz, 25 mm átmérőjű vizsgálófejjel. A visszautasítás 
alapvető kritériuma a hátfal visszhang elvesztése volt (az NB-
2540 tartalmaz két további kiegészítő kritériumot is az 
egymáshoz közel eső reflektorok esetére). A kritérium 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 25 mm átmérőjű ultrahangos 
rezgőből kiinduló és széttartó hangnyalábot olyan mértékben 
kell visszavernie a reflektornak (a lamináris folytonossági 
hiánynak), hogy az UT készülék képernyőjén beállított 
hátfalvisszhang a beállítási érték 5%-a alá csökkenjen.  
Ez némileg leegyszerűsítve csak minimum 25 mm átmérőjű 
reflektor esetén következik be. 
 A gyártóműi dokumentumokból összegyűjtött információk 
alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az 
indikációk a gyártáskor keletkeztek, ugyanis meg kellet volna 
azokat találni az akkori technikával és fel kellett volna 
tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben (annál is inkább, mert 
az RD feljegyzési szintje szigorúbb volt, mint az ASME BPVC 
III-é). Mindenesetre figyelemre méltó, hogy egy közbenső 
vizsgálati feljegyzés utal egy „indikáció felhőre”, de a 
hivatalos jegyzőkönyv ezt már nem említi. Az valószínűtlen, 
hogy indikációk ezreivel egy reaktortartály elemet akár a 
gyártó, akár a későbbi üzemeltető elfogadott volna. Viszont 
azt sem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy emberi 
mulasztás van az indikációk jegyzőkönyvezésének a hiánya 
mögött.  

Időszakos ellenőrzések 
A reaktortartályok időszakos ellenőrzése az ASME BPVC XI 
alapján történik. Ennek nem része az alapanyag vizsgálata; a 
térfogatos (UT) vizsgálatok a körvarratokra és a 
környezetükre terjednek ki (a D3/T2 reaktortartályok nem 
tartalmaznak hosszvarratokat). A vizsgálatot a tartály belső, 
plattírozott felülete felől, immerziós technikával (MIS-B 
vizsgáló berendezés) végzi az AREVA csoporthoz tartozó 
francia Intercontrôle cég. A plattírozás alatti repedéseket 
vizsgáló rendszert nem lamináris folytonossági hiányok 
detektálására tervezték és nem azokra minősítették. Volt 
ugyan a vizsgálófej csoportban egy 0°L, 4 MHz fókuszáló fej 
(Ø3 mm a fókuszban mért átmérő), de ennek eredetileg ún. 
szinkronizálási funkciója volt. Végül ez a fej detektálta a 
lamináris folytonossági hiányokat, de a detektáláson 
túlmenően nem tudta pontosan jellemezni a talált hiányok 
alakját és méretét.  
A megismételt vizsgálat elrendezése megegyezett azzal, amit 
a körvarratok ASME BPVC XI szerinti vizsgálatához 
használnak. A feljegyzési szint Ø 2 mm keresztirányú 
hengeres furatról kapott jelmagasság mínusz 18 dB volt.  
Az indikációk a hegesztési varratokon kívül, az 
alapanyagban, a belső felülettől mért kb. 20 mm-től a 
falvastagság feléig terjedő mélységi zónában helyezkedtek el. 
Átlagos átmérőjük a 0-25 mm mélységi tartományban ~4 mm, 
a 25-120 mm mélység tartományban ~8 mm volt.  
Az időszakos ellenőrzés során alkalmazott technika bevált és 
megbízható (az Intercontrôle végzi a francia atomerőművek 
időszakos ellenőrzését), ami azt jelenti, hogy a detektált 
hiányok jelenléte hihető. Van azonban néhány 
bizonytalansága a rendszernek, mint pl. a lamináristól eltérő 
szögű, a takart, valamint az alapanyag és a plattírozás 
határfelületéhez közeli folytonossági hiányok detektálása és 
mérése, amiből következhet, hogy a hiányok számát és 
biztonsági relevanciáját a vizsgálat alulbecsülte. A vizsgáló 
rendszert az AREVA egy pelyhes gőzfejlesztő köpenyéből 
(jele: VB 395) kimunkált, 500x500x200 mm méretű darab 
segítségével validálták, amelyen fázisvezérelt technikával 
szimulálták a MIS-B ultrahangos rendszerének hangtereit. Ezt 
követően a köpenyben található folytonossági hiányokat 
roncsolásos vizsgálattal feltárták. Összesen 18 hiány tártak 
fel, amelyek egyértelműen igazolták az UT vizsgálat 
megbízhatóságát. A VB 395 jelű darabban talált hiányok 
jellemző képe a 2. ábrán látható. A sötétre maródott zóna 
neve ghost line, ami szennyező elemekben feldúsult és 
tulajdonságaiban a környezetétől eltérő (ridegebb) tartomány. 
A hiányok nagy valószínűséggel a gyártási folyamat során 
keletkezett, hidrogén okozta pelyhek. A pelyhek 
kialakulásának pontos körülményeit nem tudták 
megállapítani. A folyamatban valószínűleg több tényező 
játszott szerepet. Ezek közül a legfontosabbak: az öntött 
acéltuskó hidrogén tartalma, a hőkezelés hiánya vagy nem 
megfelelősége, az acéltuskó mérete és a gyűrűkovácsoláshoz 
a tuskóból kiszúrt középső mag viszonylag kis átmérője. Nem 
derült fény arra, hogy miért csak néhány tartály övre volt 
jellemző a pelyhesedés az RD-ben gyártott darabok közül.  
A hidrogén hatására bekövetkező károsodás az üzemeltetés 
időszakában valószínűtlen.  
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2. ábra: Hidrogén okozta pelyhesedés (VB 395). 

A vizsgáló rendszer ENIQ szerinti minősítéséhez [4] egyelőre 
korlátozottak a lehetőségek. Nincs ugyanis megfelelő 
ellenőrző test a gyakorlati vizsgához, mert a VB 395 jelű 
gőzfejlesztő köpeny darabja nem teljesen reprezentatív: 
ugyanis nem plattírozott és nem hőkezelt. Ebből a célból egy 
újabb darabot munkáltak ki a pelyhes gőzfejlesztő köpenyből 
(1800x1400x200 mm), amit ellátnak plattírozással, 
hőkezelnek, majd a MIS-B rendszerrel fognak vizsgálni, és ezt 
követően feltárják a hiányokat. 
A Laborelec elvégezte mind a gyártásközi, mind az időszakos 
vizsgálatok szimulációját a CIVA [5] szimulációs szoftver 
segítségével. A szimulációhoz különböző méretű és a 
lamináris (azaz a tartályfallal párhuzamos) pozíciótól 
különbözőképpen eltérő ferdeségű ideális sík reflektorokat, 
valamint a pelyheket modellező realisztikus folytonossági 
hiányokat alkalmaztak. A hiányok méreteit az UT vizsgálat 
feljegyzési és elfogadási szintjeinek megfelelően határozták 
meg. A szimuláció eredményéből arra következtettek, hogy a 
2012-ben elvégzett időszakos ellenőrzés során detektált 
hiányoknak legalább egy része meghaladta a gyártóműi 
vizsgálatok feljegyzési szintjét. Valószínűsíthető azonban, 
hogy a hiányok mérete nem haladta meg az elfogadási szintet 
(az ASME BPVC III igen toleráns). 

A paksi reaktortartályok 
roncsolásmentes vizsgálatai 
Gyártóműi vizsgálatok 
A Škoda Energetikai Gépgyárban elvégezték a kovácsolt 
gyűrűk kézi UT vizsgálatát a kovácsolást és a gépi 
megmunkálást követően, majd megismételték azt a 
hőkezeléseket követően. A vizsgálat plattírozás előtt, a külső 
és a belső felület felől történt, merőleges2 és szögfejek 
alkalmazásával. A gyártóműben a szilárdsági nyomáspróbát 

                                                   
2 A merőleges (0°-os szögű) UT vizsgálófejek a felületre merőlegesen 
(azaz a felület normálisához képest 0°-os szögeltéréssel) vezetik be a 
longitudinális formájú ultrahangot a vizsgálandó darabba. Ezért az 
ilyen vizsgálófejek ideálisak a hangnyaláb tengelyére merőleges vagy 
attól nem nagy szögeltérésű síkban található, azaz „lamináris” 
reflektorok detektálására. 

követően ismételten komplett UT vizsgálat történt a kész 
reaktortartályon is. A paksi reaktortartályok gyártóműi 
dokumentációjában található vizsgálati jegyzőkönyvekben 
nincs eltérésre utaló feljegyzés. 
Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok 
A paksi reaktortartályokon az üzembe helyezést megelőzően 
elvégezték a Bejövő áru ellenőrzési terv (BÁT) szerinti 
vizsgálatokat, majd az üzembe helyezés megfelelő fázisaiban 
(1-es és 2-es revízió) előírt vizsgálatokat. 
A BÁT vizsgálatok az 1. blokki reaktortartály esetében az 
erőmű telephelyén, a másik három tartály esetében a 
szlovákiai (akkor Csehszlovákia) Bohunice Atomerőmű 
telephelyén történtek. A vizsgálatok ideje alatt a 
reaktortartály fekvő helyzetben volt egy forgató 
berendezésen. A kézi UT vizsgálatot a vizsgáló személyzet 
(az ERŐKAR és a Paksi Atomerőmű Vállalat minősített 
anyagvizsgálói) a külső felület irányából végezte.  
A vizsgálatok kiterjedtek az összes hegesztési varratnak, a 
kovácsolt övek alapanyagának, a fenéknek és a peremnek a 
BÁT programban meghatározott hányadára. A 3. ábra a 2. 
blokki reaktortartályon elvégzett vizsgálat jegyzőkönyvének 
egy részletét mutatja; a tartály kiterített palástján a 
vizsgálatra kijelölt tartományokat négyzetek jelölik.  
Az alapanyag UT vizsgálatok tartományai a következők: 1.1., 
1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. és 1.8. 

 
3. ábra: A paksi reaktortartályok BÁT vizsgálatának terjedelme. 
A D3/T2 eset természete miatt a következőkben csak az 
alapanyag vizsgálatával foglalkozunk. A vizsgálathoz K2G, 
SEB 2H0, WB 35 N2, WB 45 O2 és WB 60 O2 vizsgáló fejeket 
használtak. Ezek közül a fejek közül a K2G és a SEB 2H0 
alkalmas lamináris folytonossági hiányok detektálására.  
A két különböző típusú merőleges fej alkalmazását azzal 
lehet magyarázni, hogy az adó-vevő fej (SEB 2H0) „látja” a 
K2G ún. közeltér (holt zóna) tartományát, így a teljes 
falvastagság és plattírozás jól átsugározható vele. A regiszt-
rálási határ Ø 2,2 mm KTR (körtárcsa reflektor), a hibahatár 
Ø 5,2 mm KTR volt. Az elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyvei 
alapján regisztrálási határt elérő vagy azt meghaladó reflexiót 
nem észleltek egyik paksi reaktortartályban sem. 
A blokkok 1-es és 2-es revíziói alatt végezték el az üzem 
közbeni időszakos vizsgálatok referencia szintjének (null-
állapotnak) a felvételét. A vizsgálatokat az atomerőmű 
szállításának terjedelmébe tartozó reaktortartály vizsgáló 
berendezéssel (USZK-213) végezte el az atomerőmű vizsgáló 
személyzete. Az USZK-213 berendezésnek a reaktortartály 
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hengeres részét vizsgáló egységének fő részei a következők: 
forgó asztal a reaktortartály alatt, teleszkópos állvány, az 
állványra szerelhető ultrahangos fejcsoport, többcsatornás 
(analóg) vizsgáló készülék és manipulátor vezérlő egység.  
A berendezés ismertetése megtalálható pl. a [6] 
hivatkozásban. A hengeres rész vizsgálata kiterjedt 
valamennyi körvarratra és a varratok tengelyétől mért ± 500 
mm alapanyagra (ez a fenékvarrat, illetve az alsó csonköv és 
a zóna öv közötti varrat esetén ± 250 mm), valamint a teljes 
zóna öv alapanyagára. 
Az USZK-213 berendezéssel az UT vizsgálat a tartály külső 
felülete felől történik. A vizsgálathoz egy merőleges adó-vevő 
fejet, egy felületi hullám fejet, egy-egy 39°-os és 59°-os 
szögfejet, valamint egy tandem fejcsoportot alkalmaztak; a 
vizsgálati frekvencia 1,25 MHz volt. A regisztrálási határt a 
vizsgáló készülék teljesítőképessége szabta meg, értéke Ø10 
mm KTR volt. A merőleges fej a vizsgáló berendezés 
tervezőjének a szándéka szerint a plattírozás tapadás 
vizsgálatát szolgálta, de ‒ némileg alacsonyabb 
hatékonysággal ugyan ‒ alkalmas volt más lamináris 
helyzetű hiány kimutatására is. Sem az 1-es, sem a 2-es 
revízió USZK-213 berendezéssel elvégzett UT vizsgálatai 
során nem jegyeztek fel egyik paksi reaktortartály esetében 
sem regisztrálási határt elérő vagy meghaladó indikációt. 

Időszakos vizsgálatok 
A paksi reaktortartályok üzemeltetés közbeni időszakos UT 
vizsgálatának alapvető sajátossága, hogy az USZK-213 (külső 
felület felőli vizsgálat, ahogy már említettük) alkalmazása 
mellett az üzemeltető szervezet ‒ a biztonság iránti 
elkötelezettségét igazolandó, ‒ az 1. blokk 1987. évi első, teljes 
zónakirakással járó főjavítása óta vizsgáltatja a tartályokat a 

belső felület felől is. A Pakson megvalósult rendszer vázlatát 
mutatja a 4. ábra. Ez a megoldás lehetőséget teremt a külső és 
a belső felület felől történő UT vizsgálat párhuzamos, vagy 
egymást kiegészítő alkalmazására. Mindkét vizsgálatnak 
vannak előnyei, például a hibakimutathatósági 
érzékenységet, egyes hegesztési varratok teljes terjedelmű 
vizsgálhatóságát, a vizsgálat főjavításba való beilleszthető-
ségét, vagy a vizsgáló személyzet sugárterhelésének a 
csökkentését tekintve. Hogy a reaktortartály egyik, vagy 
másik tartományának vizsgálatát a külső vagy a belső felület 
felől hajtják-e végre, azt a vizsgálat teljesítőképességének 
minősítés útján történő meghatározásával célszerű eldönteni. 
A két rendszer kombinációja lehetőséget ad a vizsgálati 
ciklusidők optimalizálására [7]. 
A paksi reaktortartály vizsgálatok másik ‒ és a D3/T2 
események tükrében döntő jelentőségű ‒ sajátossága, hogy a 
vizsgálat terjedelmébe tartozik a zóna öv alapanyagának (és a 
plattírozott rétegnek) a vizsgálata. Ez az üzembe helyezés 
idején hatályos szabályozásból (Atomerőművi Biztonságtech-
nikai Szabályzatok 6. kötet), illetve az annak alapját képező 
(volt szovjet) PK-1514 normatív műszaki dokumentumból 
következik. A zóna öv alapanyagának a vizsgálata az azóta 
folyamatos fejlődésen átment időszakos ellenőrzési program 
része maradt a mai napig. Részletek a K-01 (KA-01 - A KA 
jelölésű keretprogramok az ASME BPVC XI követelményeit is 
tartalmazó programokat jelentik.) keretprogramban találhatók. 
Elfogadási szintként bevezetésre került a regisztrálási határ 
(RH), az értékelési határ (ÉH) és az analizálási határ (AH). 
Ezek a szintek az ABSZ 6. kötet és az ASME BPVC XI 
elfogadási szintjeinek egy nem teljesen következetes 
ötvözetét képezik.  

 
 

4. ábra: A paksi reaktortartályok külső és belső felület irányából történő vizsgálata. 
  



Nukleon 2014. december VII. évf. (2014) 174 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014  6 

A Pakson alkalmazott gépi UT vizsgálat technológiája 
folyamatos fejlődésének a tükrében, illetve az üzemeltető 
szervezet üzletpolitikájának eredményeként a következő 
szakaszokra bontható a reaktortartályok üzemeltetés közbeni 
időszakos vizsgálata az elmúlt 30 évben: 

Külső vizsgálat Belső vizsgálat 

USZK-213 (1982 – 1992) Škoda TRC (1987 – 1994) 

TriaS (1993 – 1997) Siemens KWU SiALOK (1995 – 2002) 

SAPHIR (1998 – 2008) Škoda SKIN (2003 – 2010) 

SAPHIRplus (2009 – ) INETEC (2011 – ) 

A külső vizsgálatokat minden esetben az erőmű saját vizsgáló 
személyzete, a belső vizsgálatokat szerződéses vállalkozó 
végezte, illetve végzi.  
A paksi reaktortartályok külső UT vizsgálatai mind a mai 
napig az USZK-213 vizsgáló rendszer bázisán folynak, de 
már az első vizsgálatoktól kezdve folyamatos fejlődésen 
mentek keresztül. Ennek eredményeként minden egyes 
vizsgálatot egy műszakilag magasabb teljesítőképességű és 
üzembiztosabb technika váltott fel. A vizsgálatok közös része 
a manipulátor, amit szintén fejlesztettek (pozícionálás 
pontossága, illetve mechanikus elemek cseréje tekintetében). 
A lényegi változást és fokozatos előrelépést az adatgyűjtés 
(UT készülék, vizsgálófejek), az adatértékelés, valamint a 
manipulátor vezérlő berendezés változása jelentette. A zóna 
öv alapanyag vizsgálata minden esetben része a vizsgálatnak, 
terjedelme 4 éves ciklusban 50%, amit ciklusonként 
változtatnak. 
Az (eredeti) USZ-213 időszakban (1982‒92) az üzembe 
helyezés kapcsán ismertetett berendezéssel történt a 
vizsgálat. Meg kell jegyezni, hogy már ebben az időszakban 
is történt némi műszaki fejlesztés az adatgyűjtésében (analóg-
digitális konverzió), továbbá a manipulátor mechanikai 
rendszerének tökéletesítésében. A TriaS vizsgáló rendszer 
egy, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 
finanszírozott műszaki együttműködési projekt 
eredményeként jött létre az USZK-213 vizsgáló berendezés 
bázisán. A projekt háttérintézete a spanyol Tecnatom intézet 
volt. A TriaS vizsgáló rendszer a következő elemekből állt: 

 IMPULS 1 (Krautkrämer) többcsatornás ultrahangos 
készülék, 

 ULISES (Tecnatom) adatgyűjtő és feldolgozó egység, 

 SIROCO (Tecnatom) manipulátor vezérlő egység, 

 RTD vizsgáló fejek (a lamináris folytonossági hiányok 
detektálásra szolgáló fej típusa: 0°TRL-2). 

A regisztrálási határ értékét Ø6,3 mm KHF (keresztirányú 
hengeres furat) értékben állapították meg (ASME BPVC XI-
hez való közeledés jele) és ezt számolták át KTR értékre. 
A TRiaS rendszert a Siemens által kifejlesztett SAPHIR 
vizsgáló rendszer váltotta fel. Ennek elemei a következők 
voltak: 

 SAPHIR (Siemens) sokcsatornás ultrahangos készülék, 

 DEA (Siemens) adatgyűjtő és értékelő egység, 

 SIROCO (Tecnatom) manipulátor vezérlő egység, 

 a lamináris folytonossági hiányok detektálására szolgáló 
vizsgáló fejek 1998 és 2003 között Siemens gyártású 

merőleges fejek, azt követően RTD 02-1291 fókuszáló fejek 
(megjegyezzük, hogy a tetszőleges orientációjú hiányok 
detektálására ekkor kerültek először alkalmazásra Pakson a 
fázisvezérelt fejek). 

A külső vizsgáló rendszer jelenlegi kiépítésében a 
SAPHIRplus 80 csatornás vizsgáló egységet (intelligeNDT, a 
Siemens vizsgáló részlegének az utódja) használja, a 
manipulátor vezérlés és az értékelés továbbra is a SIROCO és 
a DEA egységgel történik. Az esetleges lamináris 
folytonossági hiányok detektálása ebben a rendszerben is az 
RTD 02-1291 jelű merőleges (fókuszáló) vizsgálófejek 
feladata. Az értékelési határ Ø4,5 mm KHF. A vizsgálati 
technológiába ‒ analizáló vizsgálat céljára ‒ már beépült a 
futásidő szóródásos (TOFD) technika is. Az értékelési határt 
meghaladó méretű reflektorok esetében ‒ az időközben 
átdolgozott kritérium gyűjtemény (kétszintű kritérium 
gyűjtemény) értelmében ‒ meg kell határozni a hiány 
befoglaló méreteit az ASME BPVC XI IWA 3000 szerint.  
A SAPHIRplus vizsgáló rendszert és a reaktortartály külső 
UT vizsgálatára alkalmazott technológiát 2010-ben sikeresen 
minősítették. Meg kell jegyezni, hogy a minősítés során 
alkalmazott ellenőrző testbe nem munkáltak be lamináris 
folytonossági hiányt modellező reflektort, ezért a 02-1291 jelű 
vizsgálófejjel a minősítés során nem volt mit regisztrálni. 

A belső vizsgálatokat az üzemeltető négy évre szóló 
szerződés keretében végeztette, illetve végezteti el. Egy 
négyéves ciklusban minden reaktortartály vizsgálatára 
egyszer sor kerül. Az első négyéves ciklusban kézenfekvő 
volt a gyártó vizsgáló szervezetével szerződni; a szerződést 
az erőmű 1991-től még egy ciklusra megújította. A Škoda a 
’80-as években megvásárolta a svéd TRC cég reaktortartály 
vizsgáló manipulátorát, kiegészítette azt egy korszerűnek 
mondható többcsatornás UT berendezéssel, és így az abban 
az időben a Paksi Atomerőmű Vállalat számára elérhető 
legkorszerűbb vizsgáló technikát üzemeltette. A technikához 
egy jól felkészült vizsgáló és kezelő személyzet tartozott.  
A harmadik (innen kezdve az erőmű a vizsgálatra pályázatot 
írt ki) és a negyedik vizsgálati ciklusban az erőműnek a 
német Siemens cég volt a szerződéses partnere, aki a 
németországi reaktortartályok vizsgálatára kifejlesztett 
technikáját (SiALOK adatgyűjtő és értékelő, valamint ZMM-2 
központi árboc manipulátor) használta a paksi tartályok 
vizsgálatához. Az ötödik és hatodik vizsgálati ciklusra az 
erőmű ismét a Škoda céggel szerződött. A Škoda ekkor már 
egy saját építésű manipulátorral rendelkezett (SKIN) a hozzá 
tartozó vezérlő egységgel, továbbá az AEA Technology 
Energy által kifejlesztett MICROPLUS többcsatornás UT 
készüléket és a µSCAN elnevezésű adatfeldolgozó és értékelő 
programot használta. A detektált hiányok méretének 
meghatározásához alkalmazták a TOFD technikát is.  
A lamináris folytonossági hiányok detektálásra a 0°L jelű, 2 
MHz frekvenciájú fej szolgált. 
Ebben az időszakban került bevezetésre a paksi 
atomerőműben a roncsolásmentes vizsgáló rendszerek 
minősítése [4]. Miután a Škoda Pakson alkalmazott vizsgáló 
berendezését és a vizsgálati technológiát a cseh Dukovany 
Atomerőmű a cseh hatósági előírások szerint sikeresen 
minősíttette, a hatóság lehetőséget adott az erőműnek egy 
egyszerűsített minősítési eljárás lefolytatására. Az egy-
szerűsített minősítési eljárás részleteit lásd pl. a [8] 
hivatkozásban. 2004 és 2005 folyamán, két lépcsőben 
megtörtént a hengeres rész és a csonkzóna hegesztési varratai 
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és alapanyaga belső UT vizsgálatának egyszerűsített 
minősítése. 
2011-től az erőmű a horvát INETEC céggel szerződött a 
reaktortartályok belső vizsgálatának elvégzésére; ez a 
szerződés jelenleg is érvényben van. Az alkalmazott vizsgáló 
manipulátort az INETEC fejlesztette ki, az UT egység a Zetec 
által gyártott TomoScan III (128 csatorna), az értékelő szoftver 
a szintén Zetec fejlesztésű TomoView. A lamináris hibák 
detektálását ez a berendezés is a 0°L (2,25 MHz) vizsgáló fejre 
bízza. A vizsgáló rendszert az INETEC a finn Loviisa 
Atomerőmű reaktortartályainak a vizsgálatára minősíttette, 
ezért hazai minősítése a korábban már elfogadott és bevált 
egyszerűsített eljárás keretében történt 2011-ben. 
Áttekintettük az üzemeltetés közbeni időszakos vizsgálatok 
eredményeit és megállapítottuk, hogy sem a belső felület 
felőli, sem a külső felület felőli UT vizsgálatok során nem 
detektáltak regisztrálási határt elérő vagy azt meghaladó, 
lamináris indikációt. 

A paksi reaktortartályok állapota 
A paksi reaktortartályok alapanyagát 100%-os terjedelemben 
három alkalommal kézi UT vizsgálatoknak vetették alá a 
gyártóműben, majd elvégezték egy reprezentatív minta 
vizsgálatát a beérkező áru ellenőrzés keretében. Ezt követően 
100%-os terjedelemben gépi UT vizsgálatot végeztek minden 
tartályon két alkalommal az üzembe helyezés szakaszában, 
majd legalább hat alkalommal 50%-os terjedelemben a 
tartályok külső és ugyanennyi alkalommal a tartályok belső 
felülete irányából az üzemeltetés időszakában. 
Következésképpen valamennyi tartály alapanyagát legalább 
nyolc alkalommal teljes terjedelemben megvizsgálták.  

Az alapanyag vizsgálata során minden esetben alkalmaztak 
merőleges vizsgálófejeket vagy fejet a lamináris folytonossági 
hiányok detektálására, beleértve a plattírozás tapadásának 
hiányosságait is.  
A BÁT vizsgálatok, az üzembe helyezés keretében végzett 
vizsgálatok, továbbá az időszakos vizsgálatok során 
alkalmazott regisztrálási határ értékei (amelyek az Ø2,2 mm 
és Ø10 mm KTR tartományba estek) szigorúbbak voltak az 
ASME BPVC III NB-2540 elfogadási szintjénél (teljes 
hátfalvisszhang elvesztése). Az alkalmazott vizsgálati 
technika (berendezés és technológia) folyamatos fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt több mint 30 évben, és minden 
esetben megfelelt az adott kor műszaki színvonalának; a 
vizsgáló személyek rendelkeztek a szükséges 
tanúsítványokkal. 
Az elmúlt nyolc évben végrehajtott időszakos 
roncsolásmentes vizsgálatok (úgy a külső, mint a belső felület 
felől végzett UT vizsgálatok) kivétel nélkül minősítettek 
voltak az ENIQ módszer szerint, ami igazolja a vizsgálatok 
teljesítőképességét valós vizsgálati körülmények között. Az 
elvégzett UT vizsgálatok során egyetlen esetben sem 
detektáltak a regisztrálási határt elérő, vagy meghaladó 
méretű, a D3/T2 reaktortartályokban talált lamináris 
folytonossági hiányokhoz hasonló hiányt.   

A paksi reaktortartályok alapanyaga roncsolásmentes 
vizsgálatainak és a vizsgálat eredményeinek elemzése alapján 
nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a tartályok kovácsolt 
övei nem tartalmaznak a D3/T2 reaktortartályok kovácsolt 
öveiben talált ‒ hidrogén okozta pelyhesedés eredetű ‒ 
lamináris folytonossági hiányokat.  
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