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A VVER-440 gőzfejlesztők hatékonyabb leiszapolása a Paksi
Atomerőműben
Tajti Tivadar, Kaszás Csilla, dr. Ősz János
LG Energia Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. telefon: 482-9040

Az LG Energia Kft megbízásából a CFD.HU Kft ANSYS-FLUENT 6.3. szimulációs rendszerrel elkészítette a Paksi
Atomerőmű VVER-440 gőzfejlesztők geometriájára a köpenytér áramlási képét. Az áramlási kép ismeretében az LG Energia
Kft. kidolgozta a paksi gőzfejlesztők hatékonyabb leiszapolására tett javaslatait.
−

A szennyezőanyagok koncentrálódási helyei, a leiszapolás leghatékonyabb elvételi helyei (új gőzfejlesztő tervezésénél).

−

A javasolt, hatékonyabb leiszapolási stratégia (az üzemelő paksi gőzfejlesztők korlátainak figyelembe vételével).

−

A gőzfejlesztők leiszapolási rendszerének szükséges átalakítása, a leiszapoló rendszer várható működése.

Szennyezőanyagok koncentrálódási
helyei és a leghatékonyabb elvételi
helyek
Oldott anyagok
A VVER-440 gőzfejlesztő köpenytéri áramlási képe
alátámasztja a VVER-440 gőzfejlesztők vízkémiai mérési
eredményeit, azaz a nem illékony oldott anyagok (köztük
az ionok) maximális (a leiszapolásban mért 2-3 szoros)
koncentrációjú helye a hideg kollektor környezetében, a
vízszint
kétfázisú
(„habzó”)
zónájában
van.
A
gőzbuborékok nagyobb része a melegoldali csőkötegben
keletkezik, s folyadékfázisban marad – egynél jóval kisebb
megoszlási tényezőjük következtében – a nem illékony
oldott ionok döntő része. Az 1. ábra áramlási képe alapján a
kétfázisú víz a hideg csőköteg felé áramolva magával viszi a
nagyobb ionkoncentrációjú folyadékfázisú vizet, ami a
hideg kollektor környezetében lelassul.
Az áramlási kép alapján a hideg kollektor környezetéből, a
víztükör kis áramlási sebességű helyéről elvett ioneltávolító leiszapolás lenne a leghatékonyabb, mert itt a
legnagyobb a folyadékfázisú víz ionkoncentrációja.
Konstrukciós kialakítása egy tölcsér a csőköteg felett, a
tölcsér aljáról a köpeny oldalán kivezetett csővel.

Diszperz korróziótermékek
A diszperz korróziótermékek a tápvízzel érkeznek, s a
tápvíz-elosztón keresztül kerülnek be a gőzfejlesztő víz
köpenytéri áramlásába. A köpeny alsó felületén kialakuló
nyíróerővonal mintázat (2. ábra) mutatja a „holt” áramlási
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zónákat, melyek túlnyomó része a melegoldali csőköteg
alatt helyezkedik el. A nagyobb (50 és 100 µm átmérőjű)
korróziótermék
szemcsék
ülepedése
megfelel
a
nyíróerővonalaknak, a szemcsék túlnyomó többsége a
tartályfenék meleg oldalán ülepszik ki (3. ábra). A kisebb
(25 µm átmérőjű) korróziótermék szemcsék egyenletesebben oszlanak meg, nagyobb részük a melegoldali, kisebb
részük a hidegoldali csőköteg alatt ülepszik ki a
tartályfenékre, de a köpeny mindkét domború fenekén is
találhatók kiülepedési helyek. A kisméretű (< 5 µm-nél
kisebb átmérőjű) korróziótermék szemcsék nem mutatnak
kiülepedést, a kétfázisú víz áramlása „szállítja” őket.
A tápvízzel érkező korróziótermékek szemcseméretének
mért eloszlása (90%-a kisebb 5 µm-nél) azt mutatja, hogy az
érkező szemcsék kiülepedéshez szükséges méretének
növekedése a gőzfejlesztőben történik:
−

lerakódik a hőátadó felületen, majd a tranziens
üzemállapotokban (főleg leállás, indulás) 50 µm-nél
nagyobb mérettel lepattan,

−

a köpenytéri áramlásban a szemcsék egymással
találkozva „meghíznak”, s amikor elérik a
kiülepedéshez elegendő méretet, az áramlás „holt”
zónájába kerülve kiülepszenek.

A létesített (blokkok indítását követő) vízüzemnél a
korábbi, csőkötegben levő tápvíz-elosztó helye, a
gőzfejlesztő víz közel semleges pH-ja és a jelenleginél közel
nagyságrenddel nagyobb vas korróziótermék-áram miatt
meghatározó a melegoldali hőátadó felületen való
lerakódás volt. A módosított vízüzemnél az új, csőköteg fölé
beépített tápvíz-elosztó helye, a gőzfejlesztő víz lúgos pH-ja
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(8,5-9,2) és a korábbinál közel nagyságrenddel kisebb
korróziótermék-áram a gőzfejlesztő vízben találkozó
szemcsék „meghízását” támogatja, ezért általában 50 µmnél kisebb a lerakódott magnetit vastagsága a melegoldali
hőátadó csöveken.
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diszperz korróziótermék-eltávolító leiszapolás lenne a
leghatékonyabb. Konstrukciós kialakítása 4-6 db NÁ15
csonk a melegoldali köpeny és legalább 2 db az edényfenék
diszperz korróziótermék felhalmozódási helyein, s közös
gyűjtővezetékbe való bekötésük a gőzfejlesztő alatt.

Az áramlási kép és a szemcsék kiülepedési képe alapján a
melegoldali csőköteg alól, több kiülepedési helyről elvett

Meleg
kollektor

Ioneltávolító
leiszapolás

Hideg
kollektor

1. ábra: Áramvonalak a gőzfejlesztő köpenyterében [CFD.HU]
(Színskála: áramlási sebesség [m/s])

Hideg
kollektor

2. ábra:

Meleg
kollektor

A köpeny alsó felületén kialakuló nyíróerővonal mintázat [CFD.HU]
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3. ábra: 50 µm átmérőjű szemcsék ülepedési képe a tartály fenekén [CFD.HU]
1./ Egy gőzfejlesztő leiszapolásának napi névleges átlagos
órás tömegáramát változatlanul hagytuk:

m& lfoly + m& lper + m& lg y

= 2,0 + 1,0 + 1,0 = 4,0 t/h .

(1)

Ez a tömegáram kisebb a gőzfejlesztők növelt
hőteljesítményéhez tartozó orosz kritériumnál, de az
oldott ionok és korróziótermékek eltávolításához
elegendő.
A folyamatos leiszapolás névleges tömegárama (2 db
NÁ50, köpeny alján elhelyezkedő csonkon keresztül)
változatlan (2 t/h) marad. A periodikus leiszapolás
továbbra is a két meglévő helyről történik:
− periodikus (1 db NÁ 80, köpeny alján elhelyezkedő
csonkon
keresztül):
12 t/h,
τ = 2 h/nap,
(m
&

lper

=

m& lperτ
24

=

12 ⋅ 2
=1t /h)
24

–

a

jelenlegihez

képest 1,5 h/nappal csökkentett időtartam;
− gyűrűs (4 db NÁ25 csonkon keresztül, amelyek a
gőzfejlesztő primerköri kollektorai és köpenye
közötti két gyűrűs tér alján helyezkednek el): 12 t/h,
τ=2

h/nap,

(m
&

lg y

=

m& lg yτ
24

=

12 ⋅ 2
=1t / h)
24

–

jelenlegihez képest 7 t/h-val növelt tömegáram,
1,5 h/nappal növelt időtartam.
A Paksi Atomerőmű nagy tisztaságú szekunderköri
munkaközeggel üzemelő gőzfejlesztőire a javasolt
leiszapolási
tömegáramok,
és
stratégia
teljesítményüzemben biztosítja a gőzfejlesztő víz
szennyezőanyag koncentrációinak várt értékét:

Klorid-ion:

m& t ct ≈ m& l c gfv

m& t c gfv 489 [t / h] < 10 [µg / kg ]
≈
=
≈
m& l
ct
4 [t / h]
< 0,1 [µg / kg ]

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Diszperz vas korróziótermék:
m& t ct ≈ m& l c gfv

m& t c gfv 489 [t / h] 360 − 620 [µg / kg ]
≈
=
≈
m& l
ct
4 [t / h]
(3 − 5) [µg / kg ]

(3)

2./ Javasoltuk továbbá, hogy évenként, állás alatt
ellenőrizzék a leiszapolóteret, s korróziótermékek
felhalmozódása esetén azok eltávolítását a gyűrűs
leiszapolótérből. Ezt a gőzfejlesztők kollektorainak
megbízhatósága érdekében be kell iktatni az
ellenőrzési-karbantartási programba.
3./ A gőzfejlesztők leiszapolása a leállás alatt
Számos VVER-440 atomerőműben a gőzfejlesztők
leiszapolása és az 5. víztisztító a blokk leállása alatt is
üzemel, megtisztítva a gőzfejlesztő vizet a hide-out
alatt visszaoldódó ionoktól, biztosítva a lehűtő
rendszerben (két gőzfejlesztőben) állás alatt keringtetett
gőzfejlesztő víz minimális ionkoncentrációját.
A leiszapoló rendszer azért üzemképtelen, mert a
teljesítményüzem végén (a leállás kezdetén) megszűnik
a főkondenzátum keringtetése, így a leiszapolásfőkondenzátum regeneratív hőcserélő (RZ06W001,
F=52 m2) üzemképtelen, és a leiszapolás-technológiai
hűtővíz utóhűtő (RZ06W002, F=30 m2) nem elegendő a
leiszapolt víz legalább 50 °C-ra való lehűtéséhez a
lehűtő rendszer gőz-vizes üzemmódjában. Azonban,
ezt a korlátot feloldhatjuk egy leiszapolás-technológiai
hűtővíz megfelelő felületű hőcserélő beépítésével,
amely a leállás kezdetén lépne üzembe (az utóhűtő
üzeme nem feltétlenül szükséges), és a leiszapolt vizet
legalább 50 °C-ra lehűtené. A javasolt megoldással
megteremtettük a gőzfejlesztő leiszapolás és az 5.
víztisztító üzemének feltétele a leállás alatt (4. ábra).

(2)
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4. ábra:

A gőzfejlesztők leiszapoló rendszerének javasolt elvi kapcsolása

A gőzfejlesztők leiszapoló
rendszerének javasolt átalakítása
A paksi gőzfejlesztők leiszapoló rendszerének geometriai
felmérése a 3. blokki izometriák, valamint helyszíni bejárás
alapján történt.
Az egy blokkhoz tartozó hat gőzfejlesztő a reaktor mellett
van elhelyezve körkörös elrendezésben. A leiszapoló
vezetékek a 46 bar nyomású gőzfejlesztők alján lévő
csonkoktól vezetnek a 7 bar-os kigőzölögtetőig.
Gőzfejlesztőnként két NÁ50 csonkon történik a folyamatos
leiszapolás. A két ág tömegárama szeleppel nem
szabályozható, így azok arányát a vezetékek hidraulikai
ellenállása határozza meg. A hat gőzfejlesztőből négynél
azonos hosszúságú a két ág, viszont az 1. és a 6.
gőzfejlesztőnél eltérő, ezért az „A” csonkon 20%-kal
nagyobb a leiszapolás tömegárama, mint a „B” csonkon.
A beépített fojtóelem ellenállása nagyságrendekkel nagyobb
a vezeték saját áramlási ellenállásánál, így alapvetően a
fojtás határozza meg a folyamatos leiszapolás tömegáramát.
A periodikus leiszapolás a köpeny alján, a gyűrűs és
folyamatos leiszapoló-csonkok között a gőzfejlesztő meleg
kollektor felöli oldalán, egyetlen NÁ80 vezetéken történik.
A leghosszabb vezeték ellenállása – fojtás nélkül, nyitott
szelepek mellett – négyszerese a legrövidebbnek. Viszont a
folyamatos leiszapoláshoz hasonlóan itt is a (periodikus és
gyűrűs leiszapoláshoz tartozó közös) fojtóelem ellenállása a
meghatározó, így a különbségeknek nincs jelentősége. A
Végleges Biztonsági Jelentés szerint a periodikus leiszapolóvezeték 25 t/h tömegáram elvezetésére képes – a fojtás
ennek megfelelő mértékű, a névleges tömegáramot a
szelepekkel kell beállítani.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008
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Gőzfejlesztőnként a kollektorok körüli gyűrűs leiszapolótérből két-két (összesen négy) NÁ25 csonkon keresztül
történik a gyűrűs leiszapolás. Az egy kollektorhoz tartozó
vezetékek közvetlenül a kollektor mellett egyesülnek, majd
a két vezeték egy-egy bővítő (NÁ25/50), és NÁ50
szabályozószelep után NÁ50/25-re szűkül valamint
egymáshoz csatlakozik.
Az egy kollektor mellől elvett leiszapoló-vezetékek úgy
csatlakoznak, hogy az egyik vezeték megkerüli a kollektort,
míg a másik csak lefelé vezet. Ebben az esetben a
tömegáramok aránya a két vezetéken 1:2. A két
kollektorhoz tartozó vezetékek egyesítése szintén nem
szimmetrikus, de a szelepek beállításával ez kiküszöbölhető.
Mivel a periodikus leiszapolás tömegáramát csak 25 t/h-ra
kellett visszafojtani (és ugyanez a fojtóelem hat a gyűrűs
leiszapolás tömegáramára is), a gyűrűs leiszapolócsonkokon elméletileg lejön a névleges vízáram.
Ugyanakkor az üzemi gyakorlat azt mutatja, hogy a gyűrűs
térben és a leiszapoló-vezetékeken nagy a korrózióterméklerakódás, illetve felhalmozódás, és a szelepek gyakran el is
tömődnek. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy napi
23,5 órán keresztül nincs áramlás a gyűrűs térben. A
lerakódás/felhalmozódás miatti keresztmetszet-csökkenés
jelentősen növelheti a leiszapoló-tér, csonk és szelep
ellenállását; főleg, hogy a furat 26 mm átmérője már eleve
kicsi. A kollektorok feszültségkorróziós kockázatának
csökkentése érdekében fontos a gyűrűs tér intenzívebb
(nagyobb tömegáram, hosszabb időtartam) átöblítése, a
diszperz korróziótermékek felhalmozódásának megakadályozása, eltávolítása.
A gyűrűs csonkokon – a leiszapoló rendszer jelenlegi
felépítésénél, a szűk keresztmetszetek és nagy fojtás miatt –
a javasolt 12 t/h tömegáram nem képes elfolyni, ezért
szükség van bizonyos átalakításra (5. ábra).
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Periodikus leiszapolás

Gyűrűs leiszapolás

NÁ25

NÁ50
NÁ80
5. ábra:

A leiszapoló-rendszer javasolt átalakításának sémája

Az NÁ80 periodikus leiszapoló vezetéken egészen az RZ01es gyűjtővezetékig nem található fojtóelem, mely esetleges
csőtörés esetén korlátozná a kiömlő víz mennyiségét. Ez
nagyfokú biztonsági kockázatot jelent.
A fenti problémára is megoldást nyújt, ha a gyűrűs
leiszapoló vezetéket közvetlenül a gőzfejlesztő alatt átkötjük
a periodikus leiszapoló vezetékbe.

Annak érdekében, hogy azonos vízáram (12 t/h) folyjon le a
gyűrűs és periodikus leiszapoló csonkokon, a periodikus
leiszapoló vezetékbe a csatlakozási pont elé fojtóelemet kell
beépíteni, hogy áramlási ellenállása kiegyenlítse a szűkebb
keresztmetszetű gyűrűs leiszapoló vezetékek nagyobb
áramlási ellenállását.
A beépítendő szerelvények miatt a periodikus és gyűrűs
leiszapolás gyűjtővezetékén található fojtóelem ellenállását
csökkenteni kell.

Irodalomjegyzék
[1]

LG Energia Kft.: A gőzfejlesztő leiszapolás hatékonyságának növelése, 2007.

[2]

CFD.HU Kft.: Az áramlás numerikus szimulációja gőzfejlesztőben a leiszapolás hatékonyságának növelése céljából, 2007.
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VVER üzemanyag kazetta hűtőközeg keveredésének
kísérleti vizsgálata PIV méréstechnikával
Tar Dániel, Baranyai Gábor, Ézsöl György, Tóth Iván
MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Termohidraulikai Laboratórium
1525 Budapest Pf. 49, tel.: 392-2222/1307

A kísérletsorozat célja VVER üzemanyag kazettán belüli hűtőközeg keveredésének vizsgálata PIV (particle image
velocimetry) méréstechnikával. PIV kísérleteket egy VVER-440/213 munkakazetta felső részének 1:1 léptékű modelljén
végeztünk. A modell nem csak a fűtőelem-kazettarészt tartalmazza, hanem a fejrész fölötti szakaszt is. Négy axiális szinten
és két különböző síkban kaptunk kétdimenziós sebesség vektormezőket. Modelleztük a kazetták közötti résáramokat is három
by-pass ág beépítésével. A PIV sebesség vektormezők az egyes szerkezeti elemek (kazetta hőmérő, illesztőrózsa, keverőrács,
fűtőelemrudak) áramlásra gyakorolt hatásáról tized mm felbontású képet adnak. Pontosság vizsgálatokat végeztünk, melyek
keretében számba vettük a mérőeszközök pontosságát, valamint néhány zavaró tényező mérésre gyakorolt hatását.

Bevezetés
A Paksi Atomerőműben a „forró csatorna” számított kilépő
hőmérsékletének meghatározása konzervatívan, keveredés
figyelembe vétele nélkül történik. Szintén nem ismert, hogy
a teljesítmény korlátozásának alapvető mérési információit
szolgáltató, a kazetta fejekben elhelyezett hőmérsékletérzékelők által mutatott érték, milyen mértékben tér el az
átlagos, illetve maximális kilépő hőmérsékletektől.

1. ábra:

A kísérletsorozatot előkészítő lézeroptikai méréseket
korábbi cikkekben ismertettük [1-2], melyek során a
fűtőelemköteg geometriáját is figyelembe vevő, egyszerű,
kisméretű modelleken alkalmaztunk PIV (particle image
velocimetry) méréstechnikát. Most elkészítettük a paksi
munkakazetta (VVER-440/213) felső részének 1:1 léptékű
modelljét. A több éves kutatási projekt első részének
keretében fűtőelem kazetta modellben zajló sebesség
eloszlási folyamatok vizsgálatát végeztük el, PIV
méréstechnika alkalmazásával.

A kazettamodell vázlatos rajza; fűtőelemrudak (1), hatszöges burkolat (2), keverőrács (3), a hatszöges áramlási csatorna
hengeresre változik (4), emelőcsapok (5), illesztőrózsa (6), termoelem (7)
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A keverőrács (3) és az illesztőrózsa (6) modell felülnézeti
fényképe

A PIV mérések célja a kísérleti vizsgálatok útján nyert
adatokon túl számítógépes szimulációk (computational
fluid dynamics – CFD) számítások validálása. Ebben a
cikkben ilyen jellegű összehasonlításokat nem teszünk, a
PIV sebességmező eredmények ismertetésére szorítkozunk.
A kísérletsorozat a hőmérséklet mérésekkel fog folytatódni,
melyhez szintén optikai méréstechnikával, laser induced
fluorescence (LIF) módszert fogunk alkalmazni; ennek célja
a vizsgált fűtőelem modell fejrészében történő keveredés és
a hőmérséklet eloszlás pontosabb megismerése.

4. ábra:

A fűtőelem-kazetta modell

A mérőszakasz elvi kapcsolási rajza

A munkakazetta modellje és a
mérőkör
Az eredeti alkatrészek felhasználásával készült modell
vázlatát és a fejrész rajzát az 1. ábra mutatja. Az erőműművi
fűtőelem-kazettának megfelelően a fűtőelem-köteget
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3. ábra:

hexagonális csatorna veszi körül, és a rudak felső végénél
található a keverőrács. Ezt követően a hatszög keresztmetszetű áramlási csatorna hengeresre változik. A hengeres
szakasz kezdeténél találhatók az ún. emelőcsapok és az
illesztőrózsa szerkezeti elemek, melyek akadályt jelentenek
az áramlás útjában és keverő hatásuk is van. (A reaktorban
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a fűtőelem-kazetták mozgatásai során a kazetták kiemelését
valamint a zónába illesztését teszik lehetővé).
Az optikai mérések alkalmazása végett a modell üvegből ill.
PMMA-ból (plexi) készült részei a következők (az ábrákon
zöld színű sávok):

I. évf. (2008) 20

hőcserélőhöz, forgalomszabályozó és by-pass kialakítás,
tömegáram, nyomás, és hőmérsékletmérések, kazettamodell, a fűthető fűtőelemek beépítésére előkészítve, 3 db
résáram bevezetés egyenként szabályozható és mért
hűtőközeg forgalom kialakítással.

− A kilépő hőmérsékletet mérő érzékelőt tartalmazó
200 mm hosszú hengeres csatornarész. Ebben a
térrészben vizsgálhatók a hőmérő körül kialakuló
áramlási viszonyok, későbbiekben pedig a hűtőközeg
hőmérséklet eloszlása.
− Az illesztőrózsa előtti csatornarészlet 40 mm hosszú,
amely tartalmazza az áramlási közegbe nyúló két csap
elemet is (a valóságban a kazetta kiemelését teszi
lehetővé). Ebben a térrészben mérhető a kilépő
keverőrács utáni, illetve az illesztőrózsa előtti áramlási
kép.
− A munkakazetta hatszöges szakaszán három, 120°-ra
lévő ablakot alakítottunk ki, ahol mérhető a fűtőelem
rudakat elhagyó hűtőközeg sebesség- és hőmérséklet
eloszlása, valamint az ablakokkal egy szinten
bevezetett „résáramok” hatása.
− A modell tetején lévő ablak lehetővé teszi a hűtőközeg
áramlásával szembeni fényképezést. (Ebben a cikkben
az ott végzett mérések ismertetésére nem térünk ki.)
A 4. és 5. ábrán a telepített hidraulikai hurok elvi kapcsolási
rajza valamint fényképe, a 6. ábrán a telepített mérőszakasz
és a PIV berendezés fényképe látható.

5. ábra:

A hidraulikai hurok a fűtőelem kazettamodellel

A mérőszakasz főbb elemei a 250 m3/h maximális
szállítóképességű centrifugál szivattyú, térfogat kiegyenlítő,
adalékanyag1 hozzákeverő rendszer, csatlakozási lehetőség
1

Fényszóró részecskék a sebesség (PIV),
fluoreszcens festékanyag a tervezett hőmérséklet (LIF)
mérésekhez.
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

6. ábra:

A telepített mérőszakasz és a PIV berendezés

PIV sebességeloszlás mérések
A PIV méréstechnika áttekintése
A PIV előnye az intrúzió-mentesség; a mikroméretű
fényszóró részecskéken kívül más kiterjedt mérőműszert
nem kell az áramlási térbe helyezni. További előnye, hogy
az
áramlási
mező
teljes
keresztmetszetében
meghatározhatjuk a teljes sebességmezőt. A PIV berendezés
főbb elemei a lézer fényforrás, digitális kamera, és a
jelátvitelt biztosító, valamint a számítást végző számítógép.
A vizsgálandó áramlási közegbe diszpergált fényszóró
részecskékről feltételezhető, hogy csaknem tökéletesen
követik az áramlást. Egy impulzus üzemmódban működő,
két lézerből álló Nd YAG fényforrás világítja meg az
áramlási mezőt. A megvilágított célterületet egy szintén
impulzus üzemben működő, a lézerrel szinkronizált CCD
kamera képezi le. A sebességmező számítás alapja a t0 és
t0 + ∆t időpillanatokban a kamera által rögzített
részecskekép-pár. A számítási algoritmus a részecskeképeket kisebb részterületekre bontja, és a részterületeken
belüli átlagos sebességet határozza meg, a ∆t időköz alatti
∆ x átlagos elmozdulás alapján. A részterületre vonatkozó
∆ x átlagos elmozdulás korrelációszámítással kapható meg.
Egy részterület tehát egy sebességvektort eredményez.

A PIV berendezés és a mérések paramétereinek
áttekintése
A berendezés jellemzőit korábbi cikkben ismertettük
részletesebben [2]. Most csak összefoglaljuk a fő PIV mérési
paramétereket, melyek a mérések többségénél az alábbiak
szerint lettek beállítva; a Nd YAG lézer impulzus energiája
a maximum (50 mJ) 20%-a, 20 µm átmérőjű poliamid
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fényszóró részecskék, 16×16 pixel nagyságú számítási
részterület, számítás adaptív keresztkorrelációval [4]. A
részecske képek (két lézerimpulzus) közötti idő (∆t) 100 µsra lett választva. A mérési idő általában 10 és 100 s között
volt, 1 és 4 Hz közötti frekvenciájú felvétel-gyakorisággal.
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7. ábra:
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Az alábbiakban ismertetett méréseket 90 m3/h térfogatáram
mellett végeztük; ez a forgalom az erőművi üzemi
állapotnak megfelelő tartományba esik.
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Mérési beállítás és sebesség vektormező a fűtőelem rudak végződése, és a keverőrács közötti térrészben.

Mérési elrendezés, mérési mátrix
A vizsgált axiális szintek és mérési síkok választása a
következő megfontolások szerint történt. A felépített modell
nem csak a fűtőelem-kazettarészt tartalmazza, hanem a
fejrész fölötti szakaszt is, a védőcsőblokk (VCSB) részét
képző illesztőrózsától egészen a hőmérőig. Ennek a
szakasznak alkotóeleme modellünkön a 200 mm hosszú
üvegcső (1. és 6. ábrák). A kísérleti projekt lényegét jelentő
keveredés vizsgálatának szempontjából ezek a részek a
legkritikusabbak, így ezek vizsgálatára külön figyelmet
fordítottunk.

Az egyes mérések eredményei
Az alábbiakban a szemléltető jelleggel ismertetünk néhány
eredményt. A mérési beállításokat és a kapott
sebességmezőket csak egy adott axiális síkban mutatjuk be
(a lézersugár síkját nem forgattuk függőleges tengelye
körül). A by-pass mérések, egy adott vonalon vett
sebességprofil vizsgálata, valamint a CFD összehasonlítások
szintén meghaladják ennek a cikknek a terjedelmét. Négy fő
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axiális szinten és két különböző függőleges síkban végeztük
a méréseket.
A 7. ábra a fűtőelem rudak végződése, és a keverőrács
közötti térrészében végzett mérést mutat. Az abszolút
sebességek meghatározása érdekében végzett skála faktort a
10,3 mm átmérőjű központi rúdhoz kalibráltuk. Ebben az
esetben a lézersugár és a kamera tengelyének szöge nem
90°-ot, hanem 120°-ot zár be egymással. A perspektivikus
torzítás korrekciójára több módszer is van. A korrekciót a
részecske képeken végeztük el, kamera kalibráció alapján. A
sebességvektorok hosszának átlagos nagysága ebben a
mezőben 0,5 és 3 m/s közé esik (90 m3/h). Ezt tapasztaltuk
a legkisebb lokális sebességnek, az egész modell áramló
közegében. Megfigyelhetünk viszont nagyobb axiális
sebességű csóvákat is a képek alsó élénél, amelyek a kazetta
szubcsatornák kilépésénél jelentkeztek. A képek felső szélét
tekintve pedig nagyon jól felfedezhető a keverőrács hatása
az áramló közegre; mivel a keverőrács pont a vizsgált
tartomány fölött helyezkedik el.
A 8. ábra az illesztőrózsa alatti tartományban mutatja a
beállítást és a kapott sebességmezőt. A valóságban itt
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mért síkban ez a csap nincs megfigyelhető hatással az
áramlási képre.

találhatóak a fűtőelem-kötegek megfogására szolgáló
csapok, melyeket a modellen átlátszó PMMA anyagból
készítettünk a csőszakaszhoz hasonlóan. Az abszolút
sebességek meghatározására a modell egy, a mérési síkkal
azonos mélység élességű síkba helyezett skálát (vonalzó)
alkalmaztunk. A sebességvektorok hosszának átlagos
nagysága ebben a mezőben 4 és 5 m/s közé esik, viszont az
illesztőrózsa közelében megfigyelhetünk egy nagyobb
sebességű csóvát, itt 7 m/s körüli értékeket kaptunk;
90 m3/h forgalom mellett. Ezt tapasztaltuk a legnagyobb
lokális sebességnek az egész modell áramló közegében.
Ugyanígy jól megfigyelhető a keverőrács hatása az áramlási
képre. A kép közepe táján látható kerek fehér folt a
háttérben elhelyezkedő kazettakiemelő csap fényképe. A

A hengeres csőszakasz (kazetta kilépő csatorna)
vizsgálatakor
(9.
ábra)
az
abszolút
sebességek
meghatározása érdekében végzett skála faktort (nagyítási
faktor) a hőmérő felvételeken megjelenő alsó, 8,5 mm
átmérőjű csőszakaszára kalibráltuk. A függőleges (áramlás)
irányú sebességkomponensek átlagos nagysága 4 és 5 m/s
közé esik 90 m3/h forgalom esetén. Megfigyelhető a hőmérő
sebességmezőre gyakorolt lokális hatása (9.a ábra). Ez a PIV
felvételeken a hőmérő környezetében néhány tized mm
felbontású pontossággal látható. A 9/c ábra pillanatfelvételt
mutat; az ezen észrevehető kaotikus örvények és csóvák a
keverő elemek hatását idézik, melyek eltűnnek az
időátlagolt esetekben.
85
mm
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

I
m

a

Bu

0

g

rs

e

t
#

s
;

i

z
e

re

5

:

c#

1
:

6

1

0

;

0

1

× 1
( 1

10

1

),

8

6

D

a

(0
t
e

,
0

:

),

2

0

8
0

-b

8

i

ts

.
0

15 20

4

.
0

8

,

T
i

25

m

e

:

1

2

:
3

6

:
5

3

30 35

:
6

8

8

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90 95

100 105 110
mm 115

v [m/s]
8. ábra:

Mérési beállítás és sebesség vektormező az illesztőrózsa alatti tartományban.

Pontosság vizsgálatok
A korábbi cikkekben [2-3] validációs mérésekről
számoltunk be a telepített PIV berendezés pontosságának és
korlátainak megállapítására. A validációs mérések során az
integrált mért értékekkel történő összevetés alapján
megállapítottuk, hogy a paksi fűtőelem kazettát jellemző
paraméterek esetén (méretek, sebességtartomány) 5%
relatív pontossággal tudunk sebességmezőt meghatározni.
A kazettamodellel végzett mérések során a főágban
alkalmazott 6,4-160 m3/h méréstartományú indukciós
áramlásmérő
által
mutatott
térfogatáram
relatív
pontatlansága < 1,5 % az alkalmazott 50-90 m3/h közötti
tartományban. Ebből ± 0,5% az áramlási sebesség
elektromos jellé alakításából származik.
A kísérleti modellt tartalmazó hidraulikai hurok az
aránylag nagy áramlási sebesség miatt a csőmegfogás
ellenére rezgeti a kazettamodellt. A rezgés a részecske kép
felvételeken kimutatható. A számítási részterület helyes
megválasztása esetén azonban a rezgés nem lesz hatással a
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korrelációra, azaz a sebesség képek létrehozására, ugyanis a
sebesség vektorok elmozdulása a számítási részterület
tartományán belül marad.

Értékelés, további feladatok
A cikkben ismertetett PIV eredmények első részét képzik a
lézeroptikai mérésekkel végzett adatbázisnak, melyek célja
a hűtőközeg keveredésének vizsgálata fűtőelem-kazetta
fejrészének modelljében. Az eredményeket a modell három
horizontális
szintjén
kaptuk.
Az
eredményekből
megállapítható, hogy a kazetta termoelem szintjén nincs
mérhető nyoma a szubcsatornákban keletezett nagyobb
sebességű csóváknak, elsősorban az illesztőrózsa és az
emelőcsapok keverő hatásának következményeként. A PIV
technikával
kapott
sebességeloszlás
eredmények
lézeroptikai hőmérséklet mérésekkel (LIF) fognak
kiegészülni, amely a keveredés átfogóbb vizsgálatára ad
lehetőséget. Az eredményekből az is megállapítható, hogy a
kapott adatok lehetőséget adnak a CFD szimulációk
eredményeinek összehasonlítására is.
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9. ábra:

Mérési beállítás és sebesség vektormező a termoelem alsó része körül (a), és a hengeres csőszakasz alsó részében (b), és egy
pillanatfelvétel (c)
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A GASFLOW kód sprinkler modelljének adaptálása a
VVER-440 konténment folyamatok szimulálásához
Kósa Péter, Kostka Pál
VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt.
H-1251 Budapest, Pf. 80, Tel.: 4578-239

A súlyos baleseti hidrogén koncentráció eloszlását a konténmentben a GASFLOW (CFD) kóddal elemezzük. A sprinkler
működése jelentősen befolyásolja a térben kialakuló gázkoncentráció eloszlását. A GASFLOW kód rendelkezik a sprinkler
rendszer működését leíró modellel.
A GASFLOW kód alapesetben a kétfázisú, cseppeket is tartalmazó közeg térfogati kondenzációját homogén egyensúlyi
modellel kezeli (a folyadékcseppek egyenletesen eloszlanak a gázban, a fázisok sebessége megegyezik és termikus
egyensúlyban vannak). A GASFLOW sprinkler modellje a sprinkler cseppek gázfázistól eltérő hőmérsékletével, de a
gázfázissal megegyező sebességével számol. A cseppek kihullását a térfogati kondenzációhoz hasonlóan, egy relaxációs
összefüggéssel veszi figyelembe.
A GASFLOW sprinkler modelljét adaptáltuk a VVER sprinkler rendszeréhez. A sprinkler modellt kiegészítettük a rendszer
működésének nyomásról történő vezérlésével. Tesztfeladat segítségével győződtünk meg róla, hogy a rendszer nyomásról
történő vezérlése a kívánt módon működik. Két tesztfeladat segítségével és az eredményeket a CONTAIN kód eredményeivel
összehasonlítva meghatároztuk a modellben szereplő relaxációs kihullási időállandó értékét a VVER sprinkler rendszer
paramétereinek megfelelően.

GASFLOW kód
A GASFLOW 2.4 gázok 3 dimenziós áramlásának
számítására alkalmas számítógépes program. A kód eredeti
változatát a Los Alamos National Laboratory (LANL)
fejlesztette
ki,
a
továbbfejlesztés
jelenleg
Forschungszentrum Karlsruheban (FzK) folyik. A kód
gázok, folyadékcseppek és aeroszolok transzportját,
keveredését és éghető gázok (hidrogén) égését számolja zárt
terekben. A kód képes bonyolult geometriájú belső
struktúrákat és több térrészt is tartalmazó tereket
modellezni.
A GASFLOW 2.4 véges elemes kód, amely az időben
változó, 3 dimenziós, összenyomható közegekre vonatkozó
Navier-Stokes-egyenletet oldja meg. A belső energia,
különböző gáz komponensek, folyadékcseppek és aeroszol
részecskék eloszlását áramlási és mérlegegyenletekkel
számolja. A számításhoz a teret elemi térrészekre,
úgynevezett
cellákra
kell
felosztani.
A
skalár
mennyiségeket, mint a sűrűség, belső energia, nyomás, a
kód a cellák középpontjában határozza meg, míg a
vektormennyiségek, mint a sebesség és tömegfluxus, a
cellahatárokon vannak értelmezve.

Kontakt: kosa@aed.veiki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

A VEIKI eddig a GASFLOW kód 2.1.3-as (GF2.1.3) verzióját
alkalmazta [1]. Mivel a kódnak ez a régebbi változata még
nem tartalmazott sprinkler modellt, újabb verzió beszerzése
és alkalmazása vált szükségessé. A legújabb sprinklert is
tartalmazó verzió, a GASFLOW 2.4. (GF2.4) [2].

GASFLOW kód sprinkler
modelljének összehasonlítása csepp
kihulláson alapuló modellel
GASFLOW kód sprinkler modellje
A GASFLOW kód alapesetben a kétfázisú, cseppeket is
tartalmazó közeget a homogén egyensúlyi modellel (HEM)
kezeli, vagyis a feltételezés szerint a folyadékcseppek
egyenletesen oszlanak el a gázban, a termikus egyensúlyban
lévő fázisok sebessége megegyezik. Ehhez képest a
sprinkler rendszer modellje termikusan nem-egyensúlyi,
vagyis a gáz és a sprinkler cseppek hőmérséklete
különböző. A modell konvektív hőátadást és kondenzációs
transzportot értelmez a cseppek felületén. A mechanikai
egyensúly azonban továbbra is fennáll, vagyis a modell nem
számolja a sprinkler cseppek kihullási sebességét, hanem a
gáz- és folyadékfázis-sebességek továbbra is egyenlőek. A
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cseppek kihullását a térfogati kondenzációhoz hasonlóan,
egy relaxációs eljárással modellezi a kód.
Az elemi cellában a folyadéktömeg megváltozása a cellába
bejövő és távozó forrástagok különbségével egyenlő

d
( ρ∆ V ) = g + ∆V + g − ∆V
dt
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Amennyiben a fenti modellel összhangba akarjuk hozni a
GASFLOW modelljét, akkor a cr értékét úgy kell beállítani,
hogy

G+
G+ H
+ ρ limV =
cr
v

(1)

(5)

azaz
A g+∆V tag az adott cellába belépő sprinkler tömegáramot
jelenti.
g-∆V

tagot, a cseppek kihullását a következő összefüggés
A
adja meg:

g − ∆V = ∆V ⋅ cr ⋅ min[0, (ρ lim − ρ )]

(2)

Ez a formula azt fejezi ki, hogy ha a térben a víz sűrűsége
meghalad egy bizonyos ρlim értéket, akkor a határérték
feletti vízmennyiségnek egy cr relaxációs együtthatóval
megszorzott része kihullik a térből, ami egy negatív előjelű
tömegáramot jelent.
Ha az (1) és (2) összefüggést egyesítjük és a teljes térfogatra
integráljuk akkor a teljes térben jelenlevő folyadéktömeg
megváltozására kapunk egy összefüggést. Ezt az M(t=0) = 0
kezdeti feltétel mellett megoldva a térben levő víz (M)
tömegére igen hosszú (t → ∞) idő elteltével a következő
összefüggést kapjuk:

M =

G+
+ ρ lim ⋅ V
cr

(3)

A cr relaxációs tényező és a ρlim kritikus sűrűség a
GASFLOW kódban input paraméter. A alap értékek:
cr = 0,01 s-1, ρlim = 2×10-3 kg/m3, ami azt jelenti, hogy ha
köbméterenként a térben levő lebegő víz tömege
meghaladja a 2 g-ot, akkor a feleslegnek 1%-a kihullik a
térből. Az értékek a térfogati kondenzációból származó
apró cseppekre vannak beállítva, a sprinkler ennél
lényegesen nagyobb cseppjei esetén irreálisan sok vizet
tartanak
az
atmoszférában.
Az
értékek
jobb
meghatározásához összehasonlítjuk a modellt egy a
cseppek kihullási sebességet figyelembe vevő másik
modellel (CONTAIN kód modellje).

cr =

G+

(6)

+

G H
− ρ limV
v

A CONTAIN kód igen kiterjedt validációs mátrixszal
rendelkezik [3], amelyben ellenőrizték a kód sprinkler
modelljét többek között a NUPEC M-7-1 ( OECD
International Standard Problem ISP 35) kísérlet során. A
CONTAIN kód sprinkler modelljét ezért validáltnak
tekinthetjük, amelyhez a GASFLOW sprinkler modellt
hangolni lehet.
Ugyanakkor különbségek is vannak a két modell
alkalmazásában. A GASFLOW-ban a cr érték által
meghatározott vízmennyiség az adott cellából azonnal
kikerül, azaz nem vesz részt a további folyamatokban (a
„kihullott” csepp nem jut tovább a következő cellába).
Ezáltal az így meghatározott érték túl gyors kikerülést
jelent, míg a kihullási sebességen alapuló modellnél a csepp
a kihullási sebesség és a tér magassága által meghatározott
ideig a térben marad. Ez azt jelenti, hogy a sprinkler
hatékonysága kisebb, mint a kihullási modellen alapuló
sprinkleré.
Ezen kívül a (6) alapján megadott érték elhanyagolásokat is
tartalmaz. Nem tartalmazza a CONTAIN esetében a
térfogati kondenzáció során keletkező cseppeket, amelyeket
a CONTAIN külön modellel kezel (jóllehet a két modell
között van kapcsolat), míg a GASFLOW kihullási modellje
összevontan kezeli a két cseppforrást, bár a térfogati
kondenzáció nagyságrenddel kisebb cseppforrást jelent a
sprinklerhez képest. Ezért a cr relaxációs állandó reális
értékét teszt feladatok és azok eredményeinek összehasonlítása alapján határozzuk meg.

CONTAIN kód sprinkler modellje

Sprinkler vezérlés a konténment
nyomásáról

A CONTAIN sprinkler modellje [3] az atomszférában
tartózkodó vízcseppek tömegét a kihullási sebesség
figyelembe vételével határozza meg. Az előző pontban
alkalmazott
kezdeti
és
egyszerűsítési
feltételeket
alkalmazva M-re a (t → ∞) esetre a következő kifejezést
kapjuk:

A GASFLOW 2.4 verziója által tartalmazott sprinkler
modell a sprinkler ki- és bekapcsolását csak az idő
függvényében tudja megoldani. Ez a VVER-440 súlyos
baleseti szimulációinál nem elegendő, szükségünk van
sprinkler nyomás függvényében való be- és kikapcsolására
is.

G+H
M =
v

(4)

ahol:
v a kihullási sebesség, H a tér magassága, M a
térben levő víz tömege .
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A kapcsoló paramétereit a már meglevő (spraydef) változó
mellett bevezetett új (spraytrig) változóval értük el. A
„spraytrig” változóval csak egy univerzális, az összes
definiált sprinklerre egyaránt érvényes bekapcsolási-,
kikapcsolási nyomást és „nyomásmérő helyet” lehet
definiálni. Erre azért volt szükség, mert, ha a nyomást a
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sprinkler modell forrásonként vizsgálná, előfordulhat, hogy
nem egyszerre kapcsolna be vagy ki az összes sprinkler
szelep annak ellenére, hogy azok a valóságban egy
rendszert képeznek.

Az adaptált kód ellenőrzése
tesztfeladatokkal
A sprinkler modell megfelelő működésének ellenőrzéséhez
három teszt feladatot definiáltunk:
−

gőzzel teli térben folyamatos sprinkler működés

−

kettéválasztott, gőzzel teli tér felében folyamatos
sprinkler működés

−

szakaszos sprinkler
betáplálása mellett

működés

konstans

gőzáram

A tesztfeladatok paramétereit úgy alakítottuk ki, hogy azok
megfeleljenek a konténmentben súlyos baleset során
fennálló viszonyoknak, a geometriai méretek – térfogat,
magasság – közelítőleg megfelelnek a gőzfejlesztő box
paramétereivel.
Az eredményeket összehasonlítottuk a CONTAIN kóddal
hasonló tesztfeladatokra elvégzett számítások eredményeivel.
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26x26x10=6760 m3. A kezdeti nyomás 2,5 bar, a hőmérséklet
400 K. A tér kezdetben 60 térf% gőzt és 40 térf% levegőt
tartalmaz. A sprinkler a falaktól 3,5 m távolságban 9,5 m
magasan körben helyezkedik el. A sprinkler a kezdeti
időponttól folyamatosan működik, tömegárama 167 kg/s,
hőmérséklete 40 °C, a cseppátmérő 1 mm. A sprinkler
modell cr relaxációs állandójának értéke (6) alapján
meghatározva 0,6. A számítást elvégeztük az alapbeállítás
szerinti cr = 0,01 és a cr = 0,1 értékekkel is. A számítást 1500
s-ig végeztük, erre az időpontra az atmoszféra hőmérséklete
megközelíti a sprinkler hőmérsékletét és beáll egy
egyensúlyi állapot.
A CONTAIN modell egy térrészből áll. A számítás során az
atmoszférából kihulló vizet a GASFLOW eltávolítja a
rendszerből, ezért a CONTAIN modellt is ennek
megfelelően alakítottuk ki.
A sprinkler működésének hatására a nyomás, hőmérséklet
és gőzkoncentráció értékek gyorsan csökkennek, majd beáll
az állandósult állapot, amikor a tér hőmérséklete lecsökken
a sprinkler víz hőmérsékletére és a sprinkler nem tud több
gőzt lekondenzálni. Az eredmények azt mutatják, hogy az
állandósult állapotban mindkét kód közel egyező értékeket
ad. A tér hőmérséklete a sprinkler hőmérsékletével egyezik
meg.

Folyamatos sprinkler működés
A feladatban egy adiabatikus határoló felületekkel
rendelkező téglatestet definiáltunk, melynek térfogata

Sprinkler teszt feladat 1
3.00E+05
CONTAIN
GF (cr=0.6)
GF (cr=0.1)
GF (cr=0.01)

2.50E+05

Nyomás, Pa

2.00E+05

1.50E+05

1.00E+05

5.00E+04

0.00E+00
0.00E+00

2.00E+02

4.00E+02

6.00E+02

8.00E+02

1.00E+03

1.20E+03

1.40E+03

Idő, s

1. ábra:
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Nyomás változása a sprinkler működés hatására
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számol, mint a CONTAIN modellje. A két kód a legjobb
egyezést a cr = 0,1 érték mellett adta.

A tranziens során a CONTAIN gyorsabb nyomás, illetve
hőmérséklet és gőztartalom csökkenést számol. Ez azt
mutatja,
hogy
a
CONTAIN
sprinkler
modellje
hatékonyabban hűti le a teret. Ennek oka, hogy a
CONTAIN, mint összevont paraméterű kód az egész teret
egyetlen értékkel jellemzi, ezért egyenletesen, egyforma
hatásfokkal hűti azt. A GASFLOW modellben azonban a
sprinkler működése térbeli áramlást hoz létre, így a
sprinkler hatása nem egyenletesen érvényesül. Az áramlás
egy tóruszszerű képet mutat, ahol a közeg a falnál lefelé,
míg a tér közepén felfelé áramlik. A kialakuló körkörös
áramlás belsejében a gőzkoncentráció magasabb. Minél
kisebb a relaxációs állandó, annál nagyobb a kialakuló
koncentráció különbség. Ez a nagyobb állandó esetén
néhány tized százalékot jelent, az alap cr = 0,01 esetén
megközelíti a 2%-ot. A kisebb relaxációs állandó több
folyékony vizet jelent a légtérben, ami nagyobb
inhomogenitást okoz a térben.

A módosított relaxációs állandó hatása a nem
sprinklerezett térre
Ebben a feladatban az előző tesztben szereplő teret középen
fallal választottuk el, amelyben középen egy átvezetés van.
Mivel az átvezetés csak egy cella méretű, ezért a két térrész
között nem tesz lehetővé cirkulációt sem a CONTAIN sem a
GASFLOW kódban. A nyomás kiegyenlítődését viszont
engedi. A tér mindkét részében az előző feladathoz
hasonlóan 2,5 bar nyomású 60 térf% gőzt tartalmazó közeg
van 400 K hőmérsékleten. A sprinkler a tér jobb oldalán
működik, csökkentve a nyomást, miáltal a tér baloldalán is
elkezdődik a térfogati kondenzáció. A sprinkler
tömegárama 83,5 kg/s, hőmérséklete 40°C, a cseppátmérő
1 mm. A cr állandó értéke 0,1.
A sprinkler hatására a nyomás csökken (2. ábra), az
átvezetés miatt a két térrészben a nyomás kiegyenlítődik. A
GASFLOW és a CONTAIN eredményei jó egyezést
mutatnak.

A különböző cr relaxációs állandókkal végzett számítások
összehasonlítása azt mutatja, hogy ha a relaxációs állandót
(6) alapján határoztuk meg (cr = 0,6), akkor a GASFLOW
lassabb nyomáscsökkenést ill. gőzkoncentráció csökkenést

Sprinkler teszt feladat 2
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CONTAIN
GASFLOW
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Nyomás, Pa
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2. ábra:
A sprinklerezett térrészben a hőmérséklet és a
gőzkoncentráció is jelentősen csökken, az állandósult
állapotban a tér hőmérséklete megegyezik a sprinkler
hőmérsékletével. A másik térrészben a hőmérséklet és
gőzkoncentráció csökkenés kisebb mértékű. A GASFLOW
és a CONTAIN eredményei jó egyezést mutatnak. A
hőmérséklet és gőzkoncentráció változását a 3. és 4. ábra
mutatja. Hasonlóan az előző tesztfeladathoz, a CONTAIN
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A tér nyomása
kicsit gyorsabb csökkenést mutat, ami itt is a CONTAIN
pontmodelljének a következménye.

4.3 Szakaszos sprinkler működés állandó
gőzbetáplálás mellett
A harmadik feladatban a sprinkler nyomásról történő
vezérlését ellenőriztük. A tesztmodell geometriai kialakítása
azonos az első feladatban definiálttal. A kezdeti állapotban
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a nyomás 1 bar, a hőmérséklet 60 °C, a relatív
nedvességtartalom 60%. A térbe 2 kg/s, 2,5 bar nyomású
telített gőzt fecskendezünk be. A sprinkler bekapcsol, ha a
nyomás nagyobb, mint 1,1 bar és kikapcsol, ha kisebb, mint
0,9 bar. A sprinkler tömegárama 167 kg/s, hőmérséklete
30 °C.
A számítást 1000 s-ig végeztük. A nyomás időbeni
változását a 5. ábra mutatja. A gőz betáplálás hatására a
nyomás nő, és eléri az 1,1 bar-t. Ekkor a sprinkler bekapcsol
és a nyomás csökkenni kezd. Amikor eléri a 0,9 bar értéket,
a sprinkler kikapcsol, és a nyomás újra növekedésnek indul.
Az 1,1 bar elérésekor a sprinkler újra indul, és a nyomás
csökkenni kezd.
Az 3. ábrába berajzoltuk a CONTAIN által számolt
eredményeket is. Látható, hogy amikor a sprinkler nem
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működik, a nyomásnövekedés sebessége jól egyezik a két
számításban. A sprinkler működés alatt a nyomáscsökkenés
a GASFLOW számításnál viszont lényegesen lassabb. Ennek
oka a 3D-s számításban keresendő. A CONTAIN-ban a
sprinkler az egész térre egyformán hat, ugyanakkora a
betáplált gőzforrás is egyenletesen növeli a tér gőztartalmát.
A GASFLOW-ban a sprinkler befecskendezés és a
gőzbetáplálás helye térben elválik egymástól. A
gőzkoncentráció nem egyenletes a térben, a betáplálás
helyén egy felfelé emelkedő csóva alakul ki, míg a sprinkler
befecskendezés helyén kisebb a gőzkoncentráció. Ezért a
sprinkler hatékonysága kisebb, mint a CONTAIN esetében.
A teszt feladat demonstrálta, hogy a sprinkler ki- és
bekapcsolásának kódba beépített vezérlése jól működik.

Sprinkler teszt feladat 2
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3. ábra:
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(a)
(b)
A tér átlagos hőmérséklete a sprinkler nélküli térrészben (a) és a sprinklerezett térrészben (b)
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2.00E+02

4.00E+02

6.00E+02

8.00E+02
Idő, s

4. ábra:

1.00E+03

1.20E+03

1.40E+03

5.88E-01
0.00E+00

2.00E+02

4.00E+02

6.00E+02

8.00E+02

1.00E+03

1.20E+03

1.40E+03

Idő, s

(a)
(b)
A tér átlagos gőzkoncentrációja a sprinkler nélküli térrészben (a) és a sprinklerezett térrészben (b)
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Sprinkler teszt feladat 3
115000
CONTAIN
GASFLOW

110000

Nyomás, Pa

105000
100000
95000
90000
85000
80000
0

200

400

600

800

1000

Idő, s

5. ábra:

A nyomás időbeli változása

Összegzés
A munka során a GASFLOW kód sprinkler modelljét
adaptáltuk a VVER sprinkler rendszeréhez. A konténment
paraméterinek megfelelő tesztfeladatokkal ellenőriztük a
sprinkler modell működését.
A hidrogénégések szempontjából a konzervatívabb
eredmény az, ahol a sprinkler gyorsan csökkenti a
gőzkoncentrációt, ezáltal megszüntetve a gőz inertáló
hatását.
A
GASFLOW
eredmények
közül
a
legkonzervatívabb,
azaz
a
leggyorsabb
átlagos
gőzkoncentráció csökkenést a cr = 0,1 értékkel elvégzett
számítás adta. Ez a számítás egyezett a legjobban a

CONTAIN számítással is, ahol mind a sprinkler, mind a
betáplált gőz homogénen oszlik el a térben, ezáltal a
sprinkler gyorsabban csökkenti a gőzkoncentrációt, ami
ebben
az
esetben
megegyezik
a
tér
átlagos
gőzkoncentrációjával.
Megvizsgáltuk, hogy a default értéktől eltérő relaxációs
állandó hogyan hat annak a térnek a paramétereire, ahol
nincs sprinkler befecskendezés, mivel a kódban a cr
paraméter globális érvényű. Az eredmény jó egyezést
mutatott a CONTAIN kód eredményeivel.
Végül meggyőződtünk róla, hogy a sprinkler konténment
nyomásról történő vezérlése a kódban helyesen működik.

Irodalomjegyzék
[1]
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[2]

J.R.Travis et. al.: GASFLOW: A Computational Fluid Dynamics Code for Gases, Aerosols, and Combustion, Vol. 1-3, LA-13357-M, FZKA-5994,
October 1998.
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K.K. Murata et. al.: Code Manual for CONTAIN 2.0: A Computer Code for Nuclear Reactor Containment Analysis”, NUREG/CR-6533,
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Események biztonsági értékelése
Hullán Szabolcs
Országos Atomenergia Hivatal
1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4.; Telefon: (1) 436-4888

Egy nukleáris létesítményben bekövetkező, nem tervezett esemény értékelése kiemelt feladat az üzemeltetési tapasztalatok
hasznosításának szempontjából. Az esemény elemzése ugyanis rámutathat olyan hiányosságokra, amelyek felszámolása
elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez. Az alábbiakban egy esemény-értékelő módszert ismertetek. A módszert a
magyar hatóság fejleszttette ki, színesítve ezzel a hatósági esemény-értékelési módszerek palettáját. A módszer lényege, hogy
az események részletes vizsgálatakor összegyűjtött információkat felhasználva, megfelelő biztonságot befolyásoló tényezők
bontásával, az így előálló „altényezőkhöz” számértékeket rendelve és ezeket az eseményt jellemző számokat összeadva
minden üzemzavarhoz egy számot lehet rendelni. A szám nagysága jelzi az adott esemény hatását a nukleáris biztonságra
(minél magasabb az összpontszám, annál nagyobb a nukleáris biztonságra gyakorolt hatás). Az értékelés módszer
számszerűsíti az adott incidnes biztonsági kultúra tényezőit és az emberi hibákat is.

Az események biztonsági értékelése
Mottó:
„Minden értékelő munka lényege a számszerűsítés: mert a szám
többet tud kifejezni és könnyebben kezelhető mint a szó.
Számszerűsítéssel tehetjük a tulajdonságokat (ismérveket)
kezelhetővé, áttekinthetővé, majd összemérhetővé.”
Dr. Tomcsányi Pál
A fenti mottó jól magyarázza a nukleáris iparban az
értékeléssel foglalkozók törekvését. Természetesen nemcsak
a nukleáris ipar sajátja a fenti törekvés, nem is kívánom
kisajátítani. Az alábbi ismertető célja, hogy az érdeklődők
képet alkothassanak a magyar hatósági esemény-értékelés
egyik módszeréről. A kidolgozott metódussal kapcsolatban
meg kell jegyezni, hogy ismereteink szerint a nemzetközi
gyakorlatban ilyen esemény-értékelési módszer nem
használatos.
A továbbiakban ismertetett módszer (események biztonsági
értékelése – EBÉ) kidolgozásakor más szempontokat is
figyelembe vettünk a számszerűsítés szükségessége mellett.
Nem volt a nukleáris szakmában olyan módszer, amellyel a
„kisebb” nukleáris biztonsági jelentőséggel bíró, inkább a
szakmát érdeklő rendkívüli eseményeket biztonság
szempontjából értékelni, osztályozni lehetett volna. Az
INES (International Event Scale) minősítés ugyan a
biztonsági jelentőség alapján osztályoz, de a célja egészen
más. Az INES besorolás és a jelen leírásban ismertetett
módszer az alábbiakban különbözik egymástól:
a.) Az INES skála a lakosság gyors tájékoztatásának
eszköze egy radioaktív anyagokkal kapcsolatos

Kontakt: hullan@haea.gov.hu
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eseményről. Az EBÉ értékelési módszer lehetővé teszi
az események megítélését a nukleáris biztonság
szempontjából.
b.) Az INES skála szerinti besorolást az esemény
bekövetkezését követően, a lehető leghamarabb elő kell
állítani, a lakosság időben való tájékoztatása érdekében.
Ez azt is jelenti, hogy a rendelkezésre álló információk
mennyisége jelentősen korlátozott. A biztonsági
értékelést azonban az esemény részletes értékelése
során összegyűjtött adatok alapján, megfelelő megfontolás mellett kell elvégezni.
c.) Az INES skála a legegyszerűbb, biztonsági hatással
nem járó esemény besorolását ugyanúgy célul tűzi ki,
mint a legsúlyosabb környezeti katasztrófával járó
események minősítését. Az értékelés csak az
„alacsonyabb” biztonsági kockázatú események
értékelését tűzte ki célul maga elé, vagyis olyan
események biztonsági értékelését célozza meg, amelyek
az INES skálán a „skálán kívüli” kategóriától az INES
2-ig terjedhetnek. Az INES kézikönyv a magasabb
osztályok (3, és attól felfelé) esetén pontosabb
meghatározásokkal él, hiszen a minősítés eldöntését itt
számszerű kibocsátási és dózis adatok segítik.
Megállapítható, hogy a kibocsátási és terjedési,
valamint dózisadatok előállítása időigényes, ezért egy
kibocsátással,
vagy
a
normál
sugárterhelés
megváltozásával járó üzemzavar esetén nehezen
teljesülhet az INES kategória meghatározásának „minél
hamarabb” (24 órán belül) követelménye. Az ilyen
események nagyobb része már a baleseti kategóriába
tartozhat, és bekövetkezésükkor megelőző tevékeny-

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. október 16.
2008. október 27.
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ségre már nincs mód. Ugyanakkor az előbb említett
kisebb besorolási kategóriába eső események biztonsági
osztályozása felhívhatja a figyelmet olyan eseményekre
és ezzel kapcsolatosan a romlás olyan korai jegyeire,
amelyek kezelése kiemelkedő fontosságú a súlyosabb
következményű üzemzavarok bekövetkezésének elkerülése érdekében.
Fontos jellemző az események értékelésekor, a biztonsági
kultúra, emberi tényező szerepének alakulása. Az alábbiakban ismertetett módszer kiemelten kezeli ezeket a
szempontokat.
Az események értékelését legkésőbb a kivizsgálás
lezárásakor kell végrehajtani, vagyis akkor, amikor minden
szükséges információ rendelkezésre áll. Ugyanis az
értékelési módszer arra épül, hogy az esemény kivizsgálása
megtörtént, tehát minden elérhető adat rendelkezésre áll az
egyes, a biztonságot befolyásoló tényezőkkel kapcsolatosan.
Minden tényezőhöz előállítottunk egy olyan táblázatot,
amely a tényező bizonyos rendszer szerinti bontását
tartalmazza, és a bontás után adódó „altényezőkhöz”
számszerűsített értéket rendel. A módszer szerint az összes
tényezőt külön-külön értékelni kell, és meg kell határozni a
rá jellemző számértéket. Ezen értékeket összeadva adódik
az esemény biztonsági súlya. Így az egyes eseményekhez az
értékelés alapján egy pontszám párosul. A legmagasabb
pontszámú esemény a legsúlyosabb a nukleáris biztonság
(ezen belül az emberi tényező és a biztonsági kultúra)
szempontjából. A módszer nem tesz lehetővé abszolút
értékelést, csak az olyan események összehasonlítása
lehetséges, melyeket egységes elvek alapján, azonos módon,
az EBÉ-vel értékeltek.

A tényezők és jellemzőik
A tényezőket oly módon határoztuk meg és bontottuk le
„altényezőkre”, hogy a szubjektivitást a lehető legnagyobb
mértékben kizárjuk. Összesen 10 tényezőt határoztunk meg.
A 10 tényezőt tovább bontottuk, és minden egyes
„altényezőhöz” pontszámot rendeltünk. A tényezők a
következők:
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a.) Vannak a „kétállapotú” jellemzők, a vagy megtörtént,
vagy nem típusú. Ide tartozik:
−

Kiinduló/kezdeti esemény (valós, potenciális)

−

Védelmi működés

−

MÜSZ hatálya/sértés

−

A személyzet működése

−

Az esemény kialakulásának egyéb tényezői (közös
módusú hiba, közös okú hiba, ismétlődő esemény,
biztonsági kultúra hiányosságai, tervezési alap,
biztonsági elemzés hiányossága, biztonsági
funkció részleges, teljes degradációja)

−

A személyzet dózisterhelése

−

Radioaktív kibocsátás/szennyezés

b.) Néhány további jellemző valamilyen kiválasztandó,
vagy számítandó értéket vesz fel:
−

Az esemény során a zónaolvadási kockázat

−

Az esemény oka

−

Az érintett rendszerek, rendszerelemek ABOS
osztálya

c.) Vannak olyan jellemzők, melyeknél az igen/nem
eldöntendő kérdés után a jellemző mennyisége is
fontos, az esemény nukleáris biztonságra gyakorolt
hatásának egyik ismérve:
−

A személyzet dózisterhelése

−

Radioaktív kibocsátás/szennyezés

A biztonsági kultúra értékelése
A biztonsági kultúra számszerűsítése szintén nehézségekbe
ütközik. Ugyanakkor az esemény-értékelési módszer
lehetőséget ad arra, hogy az események kapcsán, évről-évre,
egymáshoz viszonyítható mérőszámot rendeljünk az egyes
üzemzavarokhoz. Ezért az éves értékelés részeként külön
elemezni lehet az egyes eseményekkel kapcsolatban a
következő jellemzők értékeinek összegét.

1.) Kiinduló/kezdeti esemény

−

MÜSZ hatály, sértés

2.) Védelmi működés

−

A személyzet működése

3.) MÜSZ hatálya/sértés

−

Ismétlődő események

4.) A személyzet működése

−

Tervezési okokból bekövetkező hiba

5.) Az esemény során a zónaolvadási kockázat

−

A személyzet dózisterhelése

6.) Az esemény oka

Az eseményt jellemző pontszámok
meghatározása

7.) Az esemény kialakulásának egyéb tényezői
8.) Az érintett
osztálya

rendszerek,

rendszerelemek

ABOS

Nézzünk
példákat
az
pontszámaik alakulására!

„altényezők”

kialakítására,

9.) A személyzet dózisterhelése

Kiinduló/kezdeti esemény

10.) Radioaktív kibocsátás/szennyezés

Kiinduló vagy kezdeti eseménynek nevezzük a tervezett
üzemi állapotoktól eltérést eredményező olyan állapotot,
amely a létesítményen belüli műszaki okok, a személyzet
beavatkozása vagy a külső környezetből eredő mesterséges
vagy természetes eredetű hatás következtében jön létre, és

Látható, hogy a felsorolt jellemzők nagyon különbözőek,
összerendelésük, egységes rendszerben való értékelésük
nehézségekbe ütközik. Ezért különböző csoportba érdemes
sorolni a jellemzőket.
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vagy balesethez vezethet.

1. táblázat
Ssz.

Jellemző

Pontérték

1.

Nem volt valós kezdeti esemény (csak potenciális).

1

2.

Volt kezdeti esemény.

4

3.

A valós vagy potenciális kezdeti esemény bekövetkezési gyakorisága: várható (>2×10-2).

1

4.

A valós vagy potenciális kezdeti esemény bekövetkezési gyakorisága: lehetséges (2×102<x<3×10-4).

2

5.

A valós vagy potenciális kezdeti esemény bekövetkezési gyakorisága: valószínűtlen (<3×10-4).

3
Σlehetséges
2÷7

MÜSZ hatálya/sértés

feltételezhetően tudatos, vagy a feltételezhetően nem
tudatos jelzőkkel. Mindkét esetre van gyakorlati példa,
azonban a „feltételezhető” kifejezés szükséges, mivel a
kivizsgáló csak ritkán kerül cáfolhatatlan bizonyíték
birtokába, ezért a tudatos MÜSZ sértés tényét általában csak
feltételezni tudja, amennyiben erre utaló jelek vannak. A
MÜSZ sértés, különösen a tudatos kategóriájú, igen súlyos
elbírálás alá esik, mivel a MÜSZ az alapvető biztonsági
garanciákat tartalmazó műszaki kritérium-gyűjtemény. Ez
indokolja a magasabb pontszámokat. Ennek a tényezőnek
az is specialitása, hogy a különböző állapotok egyszerre
nem következhetnek be, vagyis kizáró vagy kapcsolat van
az egyes jellemzők között.

Ez a két tényező is kétállapotú, vagy bekövetkezik az adott
eseménynél, vagy nem. Külön a MÜSZ sértés fogalmát
vizsgálva
súlyozandó
a
tényező
besorolása
a

Lehetne még további részleteket közölni az egyes tényezők
kibontásával kapcsolatban, de a teljes módszer
ismertetéséhez jelen terjedelem nem lenne elégséges.

El kell dönteni, hogy volt-e kiinduló esemény, vagy nem.
Belátható, hogy egy valós üzemzavar, ami a kiinduló
eseménnyel kezdődik, súlyosabb elbírálás alá esik, mintha
egy meghibásodást tervezett próba, vagy ellenőrzés tár fel.
Ugyanakkor az esemény súlyosságánál figyelembe kell
venni a kezdeti esemény bekövetkezési valószínűségét is. A
tényező számszerűsítése a következőképpen történik:
Valós kezdeti esemény esetén a számérték 4, kiinduló
esemény hiányában 1. A számértékek meghatározásánál
figyelembe kell venni a kiinduló esemény biztonsági súlyát
a többihez képest.

2. táblázat
Ssz.

Jellemző

Pontérték

1.

Nem következett be MÜSZ hatálya alá kerülés/sértés

0

2.

MÜSZ hatálya alá kerülés történt

1

3.

MÜSZ hatálya alá kerülés történt, de azért, mert a felfedezés ténye után a beavatkozás megtörtént a
MÜSZ sértés elkerülésére. A MÜSZ határérték túllépés tényleges ideje azonban nem állapítható
meg, vagy teljes egészében figyelembe véve MÜSZ sértést eredményezne.

6

4.

MÜSZ sértés (nem tudatos)

8

5.

MÜSZ sértés (tudatos)

12
Σlehetséges
0÷12

Eredmények
Az utóbbi négy év kilenc legmagasabb pontszámú, a Paksi
Atomerőműben
bekövetkezett
eseményét
foglaltuk
diagramba. Az eseményeket az OAH NBI nyilvántartási
számával jelöltük.
A 2003-as diagramon (4. ábra) látható, legmagasabb
pontszámmal rendelkező esemény (1120) a 2003-ban, a
Paksi Atomerőműben történt eddigi legnagyobb üzemzavar
(a tisztítótartályban károsodott 30 üzemanyag-kazetta).
Nagyon sok tényezőnél a legmagasabb pontszámot kapta,
így állt össze az esemény értéke, amely messze a
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legmagasabb. Jól látható, hogy a 2003-as év a súlyos
üzemzavar mellett „bővelkedett” nagyobb biztonsági súlyú
eseményekben, és ezek egy része a 1120-as számmal jelölt
esemény előtt következett be (1110, 1104). A 2003. évi
eseményt követően elhatározott átfogó intézkedési terv,
amelyet kiegészítettek az erőművet és a hatóságot is
átvilágító nemzetközi misszió által javasolt módosítások,
2004-ben (3. ábra) még nem éreztette hatását. Azonban
2005-re (2. ábra) az intézkedések hatása érvényesült, és jól
látható az események pontszámának nagyságában
bekövetkező változás. 2006-ra (1. ábra) – eltekintve az egy
MÜSZ sértéssel járó eseménytől – a javuló trend tovább
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követhető. Meg kell jegyezni, hogy a módszer eredményei
szépen együtt mozognak a biztonágiteljesítmény-mutató
rendszerrel, és a további, általánosítható hatósági
tapasztalatokkal.

Összefoglalás
A néhány éves felhasználási tapasztalat bizonyította, hogy
az értékelési módszer (EBÉ) hasznos segédeszköz a
nukleáris biztonság teljes értékű elemzéséhez. Előnye, hogy
szélesíti az események értékelési módszerek repertoárját,
determinisztikus alapon számszerűsíti az egyes események
biztonságra gyakorolt hatását, a lehetséges mértékben
objektív, és képet adhat a biztonsági kultúra és emberi hiba
mértékéről
egy-egy
esemény
bekövetkezésekor.
Ugyanakkor nem helyettesítő eszköze egyetlen más
elemzési módszernek, csak relatív értékelést tesz lehetővé,
vagyis az eseményeket egymáshoz viszonyítva lehet
értékelni, kizárólag az „alacsonyabb” biztonsági kockázattal
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járó események értékelésére alkalmazható, és a kapott
eredmények alapján konkrét javító intézkedés nem
kezdeményezhető. Ki kell emelni továbbá, hogy az egyes
„altényezőkhöz” rendelt pontszámok változtathatók,
meghatározásuk nem egzakt, ezért vitatható. Ez azonban
egyben rugalmassá is teszi az elemzési módszert. Fontos
kiemelni, hogy az eszközt más értékelő, elemző eszközökkel
együtt célszerű alkalmazni, mert így a kapott
eredményekből
levonható
következtetések
még
megalapozottabbak lehetnek.
Az EBÉ módszer használhatóságának általános és átfogó
értékelése több éves használat után lehetséges, esetleg a
rendelkezésre álló összes esemény visszamenőleges
feldolgozása után. A legnagyobb szerepe azonban a korai
jegyek feltárásában lehet, más értékelő eszközök mellett ez
is jelezheti, ha probléma jelentkezik a nukleáris létesítmény
biztonságos üzemeltetésében.

Események értékelése (2006)
45

Események értékelése (2005)
35

41

40

29

30

27

35

25

24

25

30

24

23

23
21

20

20

25
18

20

17

16

16

16

16

16

16

15

15
10

10
5

5
0

0

1341

1365

1372

1. ábra:

1353

1359

1362

1364

1367

1374

1327

2006. évi események értékelése

1320

1326

2. ábra:

1309

1329

1290

1299

1279

1281

2005. évi események értékelése
Események értékelése (2003)

Események értékelése 2004
120

60
53

107

100

50
40

80

39
35
30

30

26

26

24

Pontszám

41
40

60
45
38

40

34

34

33

31

29

27

1148

1163

1104

1130

20
20

10
0
1120

0
1202

1299

3. ábra:

1199

1255

1172

1237

1207

1228

1124

1158

2004. évi események értékelése

1110

1162
Naplószám

1211

4. ábra:

2003. évi események értékelése
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A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor
elkövetett mulasztások szankcionálása
Nádasi Iván
2040 Budaörs, Kassai u. 25.

Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre gyakoribbá váltak a balesetek. A hatóságok
törvénymódosítással és új rendeletekkel kívántak ezen változtatni, amelyek lehetővé teszik az ellenőrzéseket mind a
telephelyeken, mind a szállítás közben. A módosítások egyben szigorításokat jelentenek, amelyek következtében az
ellenőrzések során tapasztalt hiányosságoknak súlyos büntetés lehet a következménye. A prevenciót szolgáló új előírások
minden veszélyes árura - így a radioaktív szállítmányokra is – vonatkoznak. Ez az izotópszállításban érintettek számára elég
súlyos helyzetet teremt, mert bár a mindennapokban a radioaktív anyagok szállítása egészen alacsony kockázatot jelent, és
az utóbbi években nem is történt említésre méltó baleset, egy ellenőrzés során felfedezett csomagolási, jelölési, vagy
okmányolási szabálytalanság akár 800.000,-Ft bírságot is vonhat maga után. A hatóságoknak a büntetési tételek
alkalmazásánál nincs mérlegelési lehetőségük.

Előzmények
Az Európai Unióba történt belépésünk – 2004. május 1. – óta
még nagyobbra nőtt hazánk útjain a közúti forgalom és
ezzel a veszélyes áruk belföldi, de különösen a tranzit
forgalma. A forgalom növekedése magával hozta a
balesetek számának növekedését is, bár a hatóságok minden
tőlük telhetőt elkövettek, hogy megelőzzék a katasztrófa
helyzetek kialakulását. Egy idő után azonban be kellett
látniuk, hogy a szabályozásunk az EU többi országához
viszonyítva elavult, és a felzárkózáshoz gyökeres
változásokra van szükség. A jogszabályi változások már a
csatlakozást megelőző években elkezdődtek. Ezt a célt
szolgálták az alábbi rendeletek:
−

1979. évi 19. Törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) kihirdetéséről;

−

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;

−

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk
közúti
szállításának
ellenőrzésére
vonatkozó
egységes eljárásról;

−

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru
szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és
képzéséről;

−

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti
járművezetők
pályaalkalmassági
vizsgálatáról
(37/2005. (VI. 11.) GKM).

Kontakt: nadasi.ivan@fibermail.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Az
ellenőrzések
során
feltárt
hiányosságok
szankcionálására – megfelelő törvények és előírások
hiányában – csak olyan mértékig volt lehetőség,
amelyeknek nem volt elég visszatartó ereje. Megjelent
ugyan egy rendelet, de törvényi háttérre is szükség lett
volna.

Változások az EU csatlakozást
követően
A csatlakozást követő első év közepén megjelent a 45/2005.
(VI. 23.) GKM rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos
egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a
bírságok felhasználásának rendjéről.
Megjelent továbbá a 2006. évi IX. Törvény a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. módosításáról. A
módosított törvény 20.§-a határozza meg a bírságolás
eseteit, módját, keretösszegét. Ezen belül az (1) bekezdés e)
pont szerint a törvény vonatkozik:
„e) a veszélyes árut szállító járműre és annak személyzetére,
az áru feladójára, átmeneti tárolójára és fogadójára, illetőleg
továbbítására,” s így az eljáró hatóságok (közlekedési,
rendőrség, vám ill. határőrség, katasztrófavédelem)
azonnali végrehajtás mellett – a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint 50.000,- Ft-tól 800.000,- Ft-ig terjedő
bírságot szabhatnak ki.
A részletek kidolgozására a GKM kapott felhatalmazást.
Mindenesetre már akkor eldöntött volt – ahogy az a 48.§ (5)
bekezdésében olvasható –, hogy a kiszabott bírságot, díjat,

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. március 17.
2008. október 11.
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pótdíjat, a fizetés elmulasztása esetén adók módjára kell
majd behajtani.

A hiányosságok típus szerinti megoszlása

A módosított törvény 2006. február 3-án lépett hatályba.

egyéb
10%

Ellenőrzések
Ugyancsak 2006. február 3-án jelent meg a 24/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.
11.) Korm. rendelet módosításáról. Ez már tartalmazta az
EU direktívákkal konform, egységes ellenőrzési jegyzéket –
a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv
szerint. Az ellenőrzési jegyzék az 1. számú mellékletben
látható.

felszerelések
35%

−

az ellenőrzés helye, ideje, jármű azonosítója stb.;

−

a járművön levő okmányok (fuvarokmány, írásbeli
utasítás, oktatási bizonyítvány);

−

szállítási művelet (engedélyek, UN szám, bárcák
stb.);

−

a jármű felszerelései
készülék stb.).

(egységcsomag,

tűzoltó

A hatóság emberének viszonylag egyszerű dolga van, mert
csak ki kell választania és meg kell jelölnie a vizsgált
kérdéshez tartozó aktuális választ (megvizsgálva –
szabálytalan – tárgytalan).

Az ellenőrzések adatai
A 2006. évben mintegy 4710 tonna különösen veszélyes áru
szállítására került sor Magyarország útjain [1]. Ebben a
radioaktív szállítmányok, illetve a lakossági PB-gáz
szállítások nem szerepelnek, mivel többségükben nem
tekinthetőek különösen veszélyesnek. A Nemzeti
Közlekedési Hatóság (volt KKF) és területi szervei, a
Katasztrófavédelem, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (FTP), a rendőrséggel, illetve a vámhatósággal
egyeztetve 2006-ban
−

988 alkalommal vettek részt közúti ellenőrzésen és

−

166
alkalommal
ellenőrzést.

hajtottak

végre

telephelyi

Az ellenőrzések során 2383 veszélyes árut szállító
gépjárművet ellenőriztek és 362-nél tártak fel hiányosságot.
(15 %)
Ekkor még úgy tűnt, hogy az új törvény hatása csak lassan
fog érvényesülni.

A feltárt szabálytalanságok kategorizálása
Elkészült a GKM javaslata és 2007 első negyedévének utolsó
napján megjelent az 57/2007. (III. 31.) sz. Korm. rendelet a
közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről. Ez a Kormány rendelet 2007. május 1-én lépett
hatályba.
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szállítás
módja
7%
jelölések
20%

Az ellenőrzés szempontjai
Az ellenőrzési jegyzék úgy került összeállításra, hogy a
szempontok négy fő témakört ölelnek fel:

okmányok
28%

1. ábra:

A hiányosságok típus szerinti megoszlása

A rendelet részletesen foglalkozik a személy és
árufuvarozás, köztük a veszélyes áruk szállításának
eseteivel és melléklete a szabálytalanságokat három
kockázati kategóriába sorolja:
Az I. kockázati kategóriába tartoznak az előírások
elmulasztásának olyan súlyos esetei, amelyek haláleset,
vagy jelentős környezet-károsodás kockázatával járnak.
A II. kockázati kategóriába tartoznak az előírások be nem
tartásának olyan esetei, amelyek személyi sérülés, vagy
környezetkárosodás kockázatával járnak.
A III. kockázati kategóriába tartoznak a vonatkozó
rendelkezések megsértésének olyan esetei, amelyek
személyi sérülés, vagy környezetkárosodás okozásának
kismértékű kockázatával járnak.

Az I. kockázati kategória
Ebbe a kategóriába tartozik az ADR előírások betartásának
olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés
vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a
veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések
történnek, például a jármű feltartóztatása, azaz a
továbbhaladás megakadályozása.
A rendelet 19 szempontot sorol fel, amelyekből azokat
emeltem ki, amelyek a radioaktív szállítások szempontjából
fontosak. Az eredeti sorszámokat megtartottam. A
mulasztások a következők:
3.

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem
megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

7.

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.

14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen
jelzés vagy információ utalna (pl. okmányok, a
küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és
jelölések stb.).
15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs.
16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN
szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási
csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges
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megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati
kategóriájú szabálytalanság.
17. A
járművezetőnek
bizonyítványa.

nincs

érvényes

oktatási

A II. kockázati kategória:
Ide az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása
tartozik, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás
okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál
általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések
történnek (például: a hiba elhárítására való kötelezés, ha
lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de
legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet
befejezésekor). A rendelet 12 szempontot sorol fel,
amelyekből azokat emeltem ki, amelyek a radioaktív
szállítások szempontjából fontosak. A sorszámok foyltatva:
1. táblázat
Sorszám
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23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes
tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek
tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a
lejárat ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a
nyomásmérő nullát mutat.
24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli
utasítás(ok)ban előírt felszerelés.
30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.
31. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások,
vagy az írásbeli utasítások nem a szállított árura
vonatkoznak.
32. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem
megfelelő helyen várakozik.

Bírságolási tételek, amelyek a radioaktív anyagok szállításakor elkövetett szabálytalanságok esetén kivethetőek [2]
Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
I. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

Jogszabályi hivatkozás

Bírság összege
Ft-ban

1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklet

Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő
szállítóeszközzel történő szállítás

I/3. pont

600.000,-

7

Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata

I/7. pont

800.000,-

14

Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy
információ utalna

I/14. pont

800.000,-

15

A járművön semmilyen jelölés, ill. nagybárca nincs

I/15. pont

800.000,-

16

A szállított anyagra vonatkozó információk hiánya, ami miatt nem
lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság

I/16. pont

800.000,-

17

A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa

I/17. pont

600.000,-

3

II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások

1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklet

23

A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek

II/3. pont

300.000,-

24

A járművön nincs meg az ADR-ben, ill. az írásbeli utasítás(ok)ban előírt
felszerelés

II/4. pont

100.000,(tárgyanként)

30

Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás

II/10. pont

400.000,-

31

Az írásbeli utasítás hiányzik, vagy nem felel meg az ADR előírásainak

II/11. pont

32

A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen
várakozik

II/12. pont

33

A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás

II. pont

III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások
34

A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete
nem felel meg az előírásoknak

35
36
37

600.000/
300.000,50.000,300.000,-

1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklet
III/1. pont

100.000,-

Az okmányokban valamely információ hiányzik

III/2. pont

100.000,-

Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön

III/3. pont

50.000,-

A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás

I/15. pont

100.000,-
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Esetek, amelyek nincsenek kockázati kategóriába sorolva

Sorszám

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok

Jogszabályi hivatkozás

Bírság összege
Ft-ban

Kockázati kategóriába nem tartozó, egyéb mulasztások
40

Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély
hiánya

41

A vállalkozásnak nincs tanácsadója

42

A vállalkozás nem értesítette a NKH-t a tanácsadó megbízásáról, ill.
annak változásáról.

3. § (4) bekezdés

100.000,-

43

A vállalkozás tanácsadójának lejárt, ill. az adott al-ágazatra vagy
veszélyességi osztályra nem érvényes a bizonyítványa

5. § (1) és (6) bekezdés

100.000,-

44

Nem készült baleseti jelentés

6. § (1) bekezdés

50.000,-

45

Az éves jelentés hiánya

1. melléklet c) pont

100.000,-

A III. kockázati kategória:
A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás
okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem
szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő
azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni. A rendelet
három szempontot sorol fel, amelyekből azokat emeltem ki,
amelyek a radioaktív szállítások szempontjából fontosak.
Az eredeti sorszámokat ebben az esetben is megtartottam.
34. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok,
jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.
35

Az okmányokban valamely információ hiányzik (de
nem az I. kockázati kategória 16. pontja alá tartozó
információ).

36

Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de
bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik
vele.

Bírságolások

14/1997.(IX.13.) KHVM
r. 3. § (1) bekezdés

200.000,-

2/2002. (I.11.) Korm. r.

400.000,-

3.§ (1) bekezdés

szabálytalanságok esetén kivethetőek [2]. A táblázatokban
ugyanazokat a sorszámú eseteket tüntettem fel, amelyeket
korábban felsoroltam.
A 2. táblázat azokat az eseteket mutatja, amelyek nincsenek
kockázati kategóriába sorolva, de érdemes ezekre is
odafigyelni.
Az utóbbi időben sokat hallott „nulla tolerancia” elv itt is
érvényesül, ami miatt nincs lehetőség a kisebb kockázatot
jelentő radioaktív szállítmányok esetén a büntetési tétel
mérséklésére.
A korrupció kiküszöbölése érdekében – úgymond – az
ellenőröknek nincs mérlegelésre lehetőségük.

Utószó
Az ismert szlogenből áthallással:
Ne csak a közlekedési baleseteket,
a bírságokat is előzzük meg!

Az 1. táblázatban láthatóak azok a bírságolási tételek,
amelyek a radioaktív anyagok szállításakor elkövetett

Irodalomjegyzék
[1]

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „TÁJÉKOZTATÓ a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos, 2006. évben
elvégzett feladatok tapasztalatairól és a megszerzett hatósági és szankcionálási jogkörről” 2007. március

[2]

A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén
kiszabható birságok összegéről. Magyar Közlöny, 2007/39. szám
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1. sz. melléklet
Ellenőrzési jegyzék
(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)
1.

Az ellenőrzés helye:

4.

A jármű államjelzése és rendszáma:

2. Az ellenőrzés napja:

3. Az ellenőrzés időpontja:

5.

A pótkocsi, félpótkocsi államjelzése és rendszáma:

6.

A szállítást, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet (cég)neve, székhelye/címe:

7.

A gépjárművezető/kísérő neve:

8.

A feladó neve, címe, a berakás helye(1)(2):

9.

A címzett neve, címe, a kirakás helye(1)(2):

10.

A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen:

11.

Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése:

12.

A szállítás módja:

13.

Fuvarokmány(ok)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

14.

Írásbeli utasítás(ok)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

15.

Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági
engedély

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

16.

Jármű jóváhagyási igazolás

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

17.

A járművezető oktatási bizonyítványa

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

igen

□ ömlesztett

küldeménydarabos

nem
tartányos

A járművön lévő okmány(ok):

Szállítási művelet
18.

Az áruk szállítása engedélyezett

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

19.

A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukra

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

20.

A szállítás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos,
tartányos) vonatkozó előírások

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

21.

Együvé rakási tilalom

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

22.

A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

23.

Szivárgás vagy sérült küldeménydarab(3)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

24.

Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány
jelölés(2)(3) (ADR 6.)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

25.

Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és
bárcázása(2) (ADR 5.2)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

26.

Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön (ADR
5.3.1)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

27.

Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga
tábla, magas hőmérséklet jele) (ADR 5.3.2-3)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

28.

Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

29.

A szállított árunak megfelelő felszerelés

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

30.

Az írásbeli utasítás(ok)ban előírt további felszerelések

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

31.

Tűzoltó készülék(ek)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

32.

Szabálytalanság esetén a kockázati kategória (több
szabálytalanság esetén a legsúlyosabb szabálytalanság
kockázati kategóriája)

megvizsgálva

szabálytalan

tárgytalan

(3)

A jármű felszerelései

33.
34.

Megjegyzések
A vizsgálatot végző hatóság/ellenőr
(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szabálytalanság szempontjából lényeges.
(2) Gyűjtőforgalom esetén a megjegyzések alatt kell szerepeltetni.
(3) Szemmel látható szabálytalanságok ellenőrzése.
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