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PSA alkalmazások – ábránd vagy valóság?
Holló Előd
VEIKI Villamosenergiaipari Kutatóintézet Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Tel.: +361 457 82 52

Az elmúlt években a valószínűségi biztonsági elemzések (PSA - Probabilistic Safety Assessment) egyre inkább szerephez
jutottak az atomerőművek biztonsági színvonalának megítélésében. Az alapelemzések a paksi atomerőműre is elkészültek,
lehetőséget teremtve mind az atomerőművi üzemvitel, mind a hatósági tevékenységek egyes részfeladatainak támogatására.
A PSA módszerek felhasználhatóságának megítélése eléggé ellentmondásos: egyesek túlzott elvárásokat támasztanak velük
szemben, mások szkeptikusan tekintenek rájuk az eredményekben rejlő bizonytalanságok miatt.
Jelen cikk áttekinti a PSA alkalmazások potenciális területeit, hazai helyzetét és fejlődési irányait.

Kételyek
A valószínűségi alapú biztonsági elemzések különböző célú
felhasználásának előfeltétele, hogy egyrészt a megfelelő
alapelemzések (modellek, adatok és eredmények)
rendelkezésre álljanak, másrészt a hatósági szabályozások
lehetőséget teremtsenek azok használatára. Mindkét
területen – az alapelemzéseket és felhasználásuk
szabályozását érintően – az elmúlt években mind
nemzetközi szinten, mind hazai vonatkozásban jelentős
fejlődés
érzékelhető,
amely
az
alkalmazások
megalapozottságát
vitató
kételyek
eloszlatásához
nagymértékben hozzájárul. Melyek a leggyakoribb
kételyek?
A PSA alapelemzések módszertana és készültségi állapota
rövid történelmi múlttal rendelkezik, hiszen az első
komplex elemzést 1975-ben hozták nyilvánosságra
(Rasmussen jelentés, [1]). A biztonság megítéléséhez a
valószínűségi alapú megközelítés létjogosultságát általában
az alábbi kérdések felvetésével vitatják:
− Az elemzések terjedelme elegendően széles körű-e?
A terjedelem
értékelhető:

teljeskörűsége

három

szempontból

− Melyek
a
vizsgált
veszélyforrások,
azaz
tartalmazzák-e a technológiai eredetű kezdeti
eseményeket és a hazard-jellegű eseményeket (tűz,
elárasztás, földrengés, stb.)?
− Milyen erőművi üzemállapotokra terjednek ki, azaz
vizsgálják-e a névleges teljesítményű üzemen kívül a
leállási/átrakási/visszaindulási
fázisokban
feltételezhető eseményeket?
− Milyen
következmények
valószínűségét
számszerűsítik, azaz az elemzések a zónakárosodás

Kontakt: hollo@aed.veiki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

(1. szint), az erőművi radioaktivitás-kibocsátás (2.
szint),
illetve
a
környezeti
és
lakossági
egészségkárosodás
(3.
szint)
mértékét
és
valószínűségét számszerűsítik-e?
− A kidolgozott modellek valósághűen írják-e le az erőmű
működését?
A valósághűség követelmény:
− az
üzemzavari,
baleseti
fizikai
folyamatok
meghatározásakor, amelyet a csőtöréses (LOCA)
tranziensek vizsgálata során a feltételezésekben rejlő
konzervativizmusok
minimalizálásával
(bestestimate elemzésekkel), az egyéb tranziensek esetén
pedig
teljes
léptékű
fizikai
szimulátoros
vizsgálatokkal lehet elérni;
− a feltételezhető meghibásodási módok és hatásuk
meghatározásakor, amelyet szisztematikus, az üzemi
tapasztalatokat is átfogóan felhasználó felméréssel
(FMEA elemzés) lehet megvalósítani.
− A számítások bemenő adatainak bizonytalansága nem túl
nagy-e?
Az adatbizonytalanság objektív szükségszerűség, hiszen
megalapozott adatok csak nagyszámú hibastatisztikából
képezhetők, amely a rendszerek és rendszerelemek
magas megbízhatósága miatt nem áll rendelkezésre.
A PSA alapelemzések és felhasználásuk hatósági
szabályozása területén – mind külföldön, mind itthon – két
főbb kritikával lehet találkozni:
− Az előírások és követelmények túl általánosak, nem
eléggé konkrétak, s így nem támogatják az üzemeltetőket
az alkalmazások bevezetésében, illetve körének
kiterjesztésében.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. december 5.
2009. május 7.
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1. táblázat PSA alkalmazások területei

A szabályzatok ma már – a rövid történeti háttér ellenére
– előírják az 1. és 2. szintű alapelemzések elvégzésének
szükségességét, a módszertani elvárásokat pedig
ajánlások, irányelvek vagy útmutatók tartalmazzák.
A PSA alkalmazásokra vonatkozó előírások fokozatosan
kapnak helyet a szabályozásban,
− A szabályzatokban található követelmények nem
tartalmaznak
megfelelő
számszerű
elfogadási
kritériumokat.
A jelenlegi előírások általában a zónakárosodás és az
erőművi
radioaktivitás-kibocsátás
megengedhető
gyakoriságát rögzítik. A közölt számokat nem abszolút
értelemben vett kritériumnak, hanem biztonsági
célértéknek tekintik. E határértékeket általában tervezési
célként definiálják, amelyek figyelembe vétele több év óta
üzemelő erőművek esetére nehézségeket okoz.

1. Biztonság szintjének minősítése

3 PAE

2. Átalakítások biztonsági értékelése

3 PAE

3. Események veszélyességének értékelése

3 OAH NBI

4. Ellenőrzések súlypontjainak kijelölése

2

5. Fontosság szerinti csoportosítás

≈ PAE, OAH NBI

6. Müsz előírások felülvizsgálata

2

7. Konfiguráció kontroll (monitor)

≈ PAE, OAH NBI

8. Kockázat előbecslés

3OAH NBI

9. Kockázat szempontú képzés

3 OAH NBI

10. Karbantartás tervezés

2

11. Karbantartás hatékonyság monitorozás

≈ PAE

(PAE – Paksi Atomerőmű Zrt., OAH NBI – Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság, 3 megvalósult, ≈ fejlesztés
alatt, 2 nem valósult meg)

Alkalmazási lehetőségek
A PSA módszerek felhasználásának lehetőségeit a
mértékadó nemzetközi gyakorlat alapján áttekintve [2, 3, 4]
az alábbi - az alkalmazások hazai bevezetésének helyzetét
tartalmazó - 1. táblázatban felsorolt 11 fő alkalmazási terület
jelölhető ki.

Illusztrációként a „biztonság szintjének minősítése”
alkalmazási területen a Paksi Atomerőműben évek óta folyó
munkák eredményeit az 1. ábrában foglaltuk össze.
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1. ábra: A zónasérülési valószínűség összetevőinek értékei a Paksi Atomerőműben
(Időpont: 2008. augusztus, jelölések:CDP – zónakárosodási valószínűség, NÜ – névleges üzem, L – leállás)
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Az egyes alkalmazások céljai az alábbiakban foglalhatók
össze.

1.

A biztonság szintjének minősítése

Az alkalmazás célja egy adott rendszerelem vagy rendszer
megbízhatóságának, illetve atomerőművi blokk biztonsági
színvonalának
minősítése
megbízhatósági,
illetve
valószínűségi
biztonsági
elemzési
módszerek
felhasználásával.
A minősítés a megbízhatósági és valószínűségi biztonsági
mutatók numerikus számítását és értékelését foglalja
magában.

2.

Az átalakítások biztonsági értékelése

Az alkalmazás célja az átalakítások hatásának értékelése a
biztonságot jellemző valószínűségi mutatókra a PSA
módszerek és számítási eszközök felhasználásával.
Az átalakítás fogalma jelen esetben magában foglalja mind a
rendszerek és rendszerelemek fizikai konfigurációjával
kapcsolatos változtatásokat, mind az erőmű, illetve blokk
dokumentumaiban rögzített információk változtatásait.
Ezek az információk vonatkozhatnak az üzemeltetés és
karbantartás műszaki (pl. üzemeltetési feltételek és
korlátok, stb.) és adminisztratív (pl. üzemzavar-elhárítási
utasítások) információira, illetve a biztonsági jelentésekben
(pl. végleges biztonsági jelentésben) rögzített feltételekre.

3.

Az események veszélyességének értékelése

Az alkalmazás célja az atomerőmű által a hatóság felé
jelentett biztonságot érintő események veszélyességének
értékelése a rendelkezésre álló PSA modellek és értékelő
eljárások által meghatározott terjedelemben. Az értékelés a
veszélyesség mértékét jellemző valószínűségi mutató
kiszámítását és nagyságának minősítését jelenti.

4.

Az ellenőrzések súlypontjainak kijelölése

Az alkalmazás célja a hatóság ellenőrzési tevékenysége
tervezésének támogatása az ellenőrzés körébe bevonni
szándékozott területek súlypontjainak kijelölésén keresztül.
Az ellenőrzési területek súlypontjait, azaz egy adott
ellenőrzési kampányba eső rendszerelemek, rendszerek,
tevékenységek körét azok kockázat alapú rangsorolásával
lehet kijelölni. Az egyes rendszerelemek, rendszerek,
tevékenységek kockázati rangsorát, azaz a biztonság
fenntartásában játszott szerepét, fontosságát jelzi a PSA
eredményekre
gyakorolt
hatásuk
mértéke.
Nagy
fontosságúnak tekinthetők azok a rendszerelemek,
rendszerek, tevékenységek, amelyek hibái nagymértékben
hozzájárulnak a zónasérülés gyakoriságához (1. szint),
illetve a radioaktivitás kibocsátásának gyakoriságához (2.
szint).

5.

Fontosság szerinti csoportosítás

Az alkalmazás célja az atomerőművi rendszerek,
rendszerelemek determinisztikus elvek alapján kialakult
biztonsági osztályozása mellett valószínűségi szempontok
figyelembevétele a biztonsági jelentőség megítélésében.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009
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A biztonsági osztályba sorolásnál a valószínűségi
szempontok figyelembevételével az egyes rendszerek,
rendszerelemek
korábban
a
determinisztikus
megfontolások
alapján
megállapított
biztonsági
jelentőségének (osztályának) megfelelősége megerősíthető
vagy alul-, illetve felülértékeltségük megállapítható. E cél
eléréséhez el kell végezni az osztályba sorolt rendszerekre,
rendszerelemekre azok valószínűség alapú fontosság
szerinti rangsorolását. A rangsorolás a valószínűségi
fontossági mutatók tételes meghatározását, értékelését és
sorrendbe rendezését jelenti.

6.

Műszaki üzemeltetési előírások felülvizsgálata

Az alkalmazás célja az atomerőmű Műszaki Üzemeltetési
Szabályzatában (MÜSZ) determinisztikus biztonsági
megfontolások alapján rögzített előírások felülvizsgálata
valószínűségi szempontok figyelembevételével.
Valószínűségi szempontok alapján az üzemeltetési
feltételek és korlátok közül azok vizsgálhatók felül, amelyek
hatása a valószínűségi alapú biztonsági mutatókra
számszerűen kimutatható. Ezek közül a legfontosabbak az
alábbiak:
− próbák, tesztek ciklusidői és stratégiái,
− megengedett üzemképtelenségi idők hossza,
− üzemképtelenséget követő üzemeltetési stratégia.

7.

Konfiguráció kontroll

Az alkalmazás célja az atomerőművi blokk, illetve a blokki
technológiai
rendszerek
valószínűségi
biztonsági
mutatóinak monitorozása a blokk, illetve a rendszerek
aktuális
konfigurációjának
(változásának)
figyelembevételével. A blokkszintű mutató általában az 1.
szintű PSA esetén a zónasérülés gyakorisága. A
rendszerszintű
mutató
az
adott
rendszer
használhatatlansága (funkcióelmaradásának valószínűsége).

8.

Kockázat előbecslés

Az alkalmazás célja az atomerőművi blokk kockázatának
egy adott üzemzavari helyzetben történő, közel real-time
előbecslése és az üzemzavari helyzet változása során a
kockázat folyamatos nyomon követése.
Az előbecslési cél kettős: egyrészt az adott helyzetet
követően a kockázat (1. vagy 2. szintű elemzés végállapotai
szerint meghatározott) aktuálisan becsülhető értékének
meghatározása, másrészt annak feltérképezése, hogy az
adott szituáció egy pillanatában milyen további kedvezőtlen
esemény(ek) fellépése vezethet zónasérülésre. Kedvezőtlen
esemény rendszerelem meghibásodás és automatikus/kézi
beavatkozás elmaradása lehet.

9.

Kockázati szempontú képzés

Az alkalmazás általános célja a személyzet képzése
kockázatszempontú döntéshozatal (risk informed decision
making) és a kockázatkezelés (safety/risk management)
lehetővé tétele érdekében.
Az alkalmazás konkrét célja a PSA
eredményeinek és a PSA alkalmazások

elemzések
igényeinek

3

Nukleon

2009. május

figyelembevétele a személyzet képzési tematikájában, és
ennek megfelelő képzési program kidolgozása.

10. Karbantartás tervezés
Az alkalmazás célja az atomerőműben tervezett megelőző
karbantartások ütemezésének és mértéke tervezésének
támogatása, illetve a blokk teljesítmény-üzeme közben
szükség
szerinti
javító
karbantartások
megengedhetőségének megítélése a kockázati szempontok
figyelembevételével.
Így ez az alkalmazás támogathatja mind a megelőző
karbantartások (preventive maintenance) tervezését, mind a
blokk üzeme közbeni karbantartások (on-line maintenance)
megengedhetőségének eldöntését.

II. évf. (2009) 38

meghibásodások
tűz/elárasztás/földrengés
kezdeti
eseményekre, a névleges teljesítményű és leállási
üzemállapotokra, valamint a PSA 1. és 2. szintjére. Az
eredményekben a földrengéskockázat dominál.

Fejlesztések:
Az elemzések területén az – adatokban és modellekben –
meglévő bizonytalanságok csökkentése, valamint az
alkalmazás-orientált eseménylogikai modellek kidolgozása
a távlati cél.

Szabályozás
Jelenleg:

11. Karbantartás hatékonyság monitorozás

A hatósági engedélyezési folyamat (döntéshozatal)
alapvetően determinisztikus elvekre támaszkodik.

Az alkalmazás célja a karbantartás hatékonyságának
valószínűség
alapú
értékelése
a
determinisztikus
teljesítőképességi
mutatók
értékelésére
támaszkodó
hatékonyság ellenőrzésén túlmenően.

A PSA elemzések elkészítését (1. és 2. szint) a Nukleáris
Biztonsági Szabályzat előírja, de az egyes alkalmazásokat
érintő követelmények korlátozottan vannak jelen a
szabályzatban.

A két – valószínűségi és determinisztikus – megközelítés
összességében a teljesítőképességi mutatók értékelésére
épül, azonos eljárásrend szerint. Az értékelés közös célja
annak utólagos megállapítása, hogy milyen mértékben
valósultak meg a korábban kitűzött karbantartási célok
(azaz nem magának a karbantartási munkavégzésnek a
minősítése). A karbantartási célokat atomerőművi blokkra,
rendszerekre
és/vagy
rendszerelemekre
lehet
megfogalmazni a determinisztikus és/vagy valószínűségi
szempontok
figyelembevételével.
A
karbantartás
hatékonyságának a monitorozása során azt kell igazolni,
hogy az elvégzett karbantartási tevékenység támogatta ezen
szempontok érvényesülését.

Fejlesztések:

A kockázat alapú megközelítésben a valószínűségi
teljesítőképességi mutatók azt fejezik ki, hogy az
atomerőművi blokkok, az adott rendszer/rendszerelemcsoport vagy rendszerelem valószínűségi biztonsági
jellemzői – az elvégzett karbantartás figyelembe vétele
mellett – belül esnek-e az előre meghatározott
megengedhetőségi tartományon. Azaz, a hatékonyság
monitorozása a valószínűségi mutatók értékeinek
ellenőrzésére irányul. Fő feladat a karbantartás
hatékonyságát
jellemző
mutatók
kijelölése,
ezek
megengedhető határértékeinek meghatározása és a
határértékeken belüli teljesítőképesség ellenőrzése.

Lényegében a biztonság színvonalának, az átalakítások és a
biztonságot érintő események hatásának számszerűsítésére
és minősítésére vonatkoznak (1., 2. és 3. alkalmazási
terület).

A fejlődés irányai
A PSA módszerek és eredmények alkalmazása az elmúlt
években – az alapelemzésekkel és szabályozásukkal
összhangban – fokozatosan bővült, és ez a tendencia
napjainkban is megfigyelhető. A hazai helyzetet e három
területen röviden az alábbiak szerint lehet értékelni:

Alapelemzések
Jelenleg:

A hatóság biztonsági politikája rögzíti, hogy „…a
determinisztikus és valószínűségi megközelítést együttesen,
egymás kiegészítésére kell alkalmazni a biztonság
megítélésében…”, illetve „…minél szélesebb körben
alkalmazni kell a kockázati szempontokat figyelembe vevő
eljárásokat a hatósági munkában…”.
Ezen elvek a hatóság tevékenységében egyre inkább tetten
érhetők.

Alkalmazások
Jelenleg:

Fejlesztések:
Mind a hatóságnál, mind az atomerőműben egyre inkább
előtérbe kerül a tevékenységek kockázati szempontok
figyelembevételével történő súlyozása. Ennek érdekében
több üzemviteli alkalmazás megvalósításának előkészítése
folyamatban van (7. és 11. területeken: kockázat és
karbantartás hatékonyság monitorozás), illetve folyik az
alkalmazásokat
támogató
előírások
bevezetésének
diszkussziója az NBSZ-ek átdolgozása során (5. terület:
rendszerelemek
biztonsági
fontosság
szerinti
csoportosítása).
Összefoglalóan megállapítható, hogy a PSA alapelemzések
és szabályozás fejlődése és összhangjának kialakulása egyre
inkább támogatja a valószínűségi alapú szemlélet
térnyerését egyes tervezési, üzemeltetési és ezekhez
kapcsolódó hatósági feladatok megoldásában, így a PSA
alkalmazások ábrándból fokozatosan valósággá válnak.

Nagyszámú, specifikus PSA elemzés készült el a paksi
atomerőműre, amelyek kiterjednek a technológiai
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Primerköri korróziótermék-transzport és -felaktiválódás
fizikai-kémiai modellje
Dr. Horváth L. Gábor
Villamosenergiaipari Kutatóintézet Zrt.
1016 Budapest Gellérthegy u. 17., tel.: +36 1 457 8246, +36 1 457 8253

A primerköri rozsdamentes acél (ausztenites) felületek korróziója bármennyire is kicsiny, a korróziótermékek felaktiválódása
miatt mégis a leállási dózisok jelentős részét okozza, valamint kedvezőtlen esetben üzemeltetési problémát is jelenthet, ha a
fűtőelemeken korróziótermék lerakódás alakul ki. Modelleztük a korróziótermékek keletkezését és a primerkörön belüli
transzportját a korróziótermék vas primerkörön belüli és kívüli oldhatóságának változása alapján magnetit
figyelembevételével. A modellezés eszköze a fejlesztett RADTRAN kód volt. A számított főbb korróziótermék források a
következők voltak: a primerköri felületek általános korróziója, az oldhatóság ciklikus változása a hőhordozó útja mentén az
aktív zónából a gőzfejlesztőbe és vissza, az 1. víztisztítóban és a gáztalanítóban, valamint az átrakáskor adódó
oldhatóságváltozás.
A számított korróziós aktivitásokat a primerköri fővezetéken mért ill. mintázott felületi aktivitás adatokkal verifikáltuk. A
további részletes elemzések választ adhatnak a lerakódások domináns forrására, a korróziós szempontból kritikus üzemi
állapotok – és így a lerakódások – jövőbeli elkerülésére.

Bevezetés
Az atomerőműi személyzet sugárdózisáért elsősorban a
felaktiválódott korróziótermékek felelősek (főként a 60Co és
a 58Co). Az elmúlt 20 évben a VEIKI kiterjedt vizsgálatokat
folytatott a felaktiválódott korróziótermékek fővízköri
terjedésével kapcsolatban. A folyamat főbb fizikai mechanizmusait vizsgáltuk, valamint néhány fontosabb tényező
(nagyhőmérsékletű szűrés, pH, stb.) hatását elemeztük.
Sikerült kimutatni a hőhordozó pH-ja, valamint a felületi
aktivitások közötti összefüggést erőműi adatok felhasználásával.
Ilyen fontos következtetés volt például, hogy a primerköri
korróziótermék-oldhatóság hőmérséklet-gradiensének az
üzemi hőmérséklet tartományban pozitívnak kell lennie, ill.
hogy létezik olyan optimális primerköri nagy hőmérsékletű
pH tartomány, amelynél a kampányvégi korróziótermék
aktivitások – és így a személyzet dózisok is – minimálisak.
A felaktiválódás mikro- és makroméretű korróziós
anyagtranszportok mellett is létezik, amelyek mechanizmusa azonos. Az utóbbi már az áramlási viszonyokra is
hatással lehet. Az elmúlt évek során a mikro-méret mellett a
makroméret is megjelent, amely szoros kapcsolatba hozható
a 2003. évi súlyos üzemzavarral.

− a primerkör általános egyenletes korróziója,
− korróziótermék (Fe) ciklikus változása a primerköri
közeg keringési útján,
− a segédrendszerek (1. víztisztító, gáztalanító, kondenzátum és bórsav tartályok),
− dekontaminálások utáni fokozott korrózió.
A számítástechnika és az elemzési módszerek fejlődésével
lehetővé vált a vízüzem komplex elemzése. Ennek első
lépése a fenti forrásokat is tartalmazó modellek tesztelése,
majd a modellek jóságának bizonyítása után következtetések levonása a javítási lehetőségek tekintetében.
Vizsgálni kívánjuk az egyes források hozzájárulását a
korróziótermék kijutás és primerkörbe jutás mennyiségének, valamint a folyamatok (üzemmódok) tekintetében.
A korábbi években a témában jelentős együttműködés folyt
más VVER-440 típusú reaktorokat üzemeltető országokkal
és számos fejlesztést valósítottunk meg. A fejlesztések
jelenleg a RADTRAN 2008 programban testesülnek meg.

Célul tűztük ki tehát a felaktiválódást kiváltó korróziótermék vándorlási folyamatok anyag forrásainak vizsgálatát. A vizsgált korróziótermék források az alábbiak voltak.

Kontakt: horvathlg@aed.veiki.hu
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− Az oldott anyag vándorlását tehát a felület és a folyadékmag közötti koncentráció különbség határozza meg.
− A diszperz fázis (korróziós részecskék) mozgását a
folyadék áramlásának a dinamikus erői befolyásolják,
tehát a felületre lerakódnak, illetve az áramlási erózió
letépi őket onnan.

Nagy pH esetén kialakuló tipikus eloszlást az 1. ábra
szemlélteti. Látszik, hogy az aktív zónában oldódás áll fenn,
ami a gőzfejlesztőbe (GF) belépés után a GF elején még tart,
majd a GF kilépésnél már a felületre való kristályosodás
dominál.

Aktív korróziótermék vándorlás a primerkörön
belül
Az aktív nuklidok vándorlása a fenti inaktív transzportba
épül bele. Bár a zónán keresztül a folyadékmagban átszökő
inaktív nuklidok is aktiválódnak a neutron sugárzás
hatására, mégis a domináns hatást a fűtőelem burkolaton és
a kazetta falakon kirakódó diszperz fázis (részecskék)
felaktiválódása és leoldódása jelenti. Ez az oldott anyag
azután beépül a zónán kívül az acél felületeken lassan
növekvő oxidrétegbe. Van még hozzájárulása persze a
fűtőelem felületről az áramlás által letépett aktivitást
tartalmazó részecskéknek is, amelyek lerakódnak mindenhol, így a zónán kívül is.

SG exit

4.E-6

Oldhatóság a felületen
Oldhatóság a folyadékmegban
Tény koncentráció

SG exit

Fe koncentráció,kg/t

SG inlet

Core exit

Core inlet

Core exit
SG inlet

5.E-6

Core inlet

A fentiek hatására kialakul egy inaktív nuklidciklus az
Aktív zóna – Melegág – GF – Hidegág – Aktív zóna útvonalon, amelyet a hűtőközeg kb. 17 s alatt bejár. Ezt az eloszlást
a primerkörben egy időlépésen belül (itt kb. 1 nap)
állandónak tekintjük.

− Kis pH esetén, amikor a korróziótermék oldhatóság
hőmérséklet gradiense negatív, a gőzfejlesztőben a
felületről leoldódnak a korróziótermékek, és az aktív
zónában pedig kristályosodnak.

SG exit

A folyamatot két részre lehet osztani a korróziós részecskék
és a valódi oldott anyag viselkedése tekintetében. A
korróziós kihordást az acél felületekről alapvetően
részecskék (szokásosan 0,45 mikrométer felett) formájában
feltételezzük, és erre szuperponálódik az oldott anyag
körforgása. Feltételezzük, hogy a folyadék a felületeken a
határréteg (lamináris alréteg) alján áll, így elég idő van arra,
hogy az adott vegyi és hőmérsékleti körülmények között
termodinamikai egyensúly– más szóval korróziótermék
oldhatóságnak megfelelő koncentráció – alakuljon ki.
Oldhatóság alatt a vas magnetittel egyensúlyban lévő
koncentrációját értjük. A többi nuklid (Co, Cr, Mn) egyensúlyi koncentrációját a vasból számítjuk az alapfémben lévő
arányok felhasználásával.

Core exit

Inaktív korróziótermék-vándorlás a
primerkörön belül

− Nagy pH esetén, amit olyan állapotként definiálunk,
amikor a korróziótermék oldhatóság hőmérséklet-gradiense pozitív, az aktív zónában a felületről leoldódnak a
korróziótermékek, a gőzfejlesztőben pedig kristályosodnak.

SG inlet
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Core inlet
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RADTRAN 2008,
Oldódás és kristályososdás a primerkörben
a 3. év után
Számított hűtőközeg ciklus a primerkörben

3.E-6
100

1. ábra:

101

102

103

RADTRAN2008 által számított vas koncentrációk primerkörben három ciklus alatt a zóna – melegág – GF – hidegág – zóna
útvonalon. Az eloszlás egy időlépés (1 nap) alatt állandó.
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RADTRAN 2008, Melegág, Co-60
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Belső oxidréteg Bq/m2
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El.Chem Hotleg coll. P2
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1.E+0

2.E-2
1.E-2
1.E-2
1.E-2
8.E-3
6.E-3
4.E-3

1.E-1
2.E-3

1.E-2
Naptári idő,h

1.E-3
0

2. ábra:
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RADTRAN2008 által számított melegági felület aktivitások a mért értékekkel (in-situ, és elektrokémiai mérések)
összehasonlítva, a PA első 23 éve alatt.
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RADTRAN 2008, Hidegág, Co-60
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Oldódási, 1/h,Krist. seb. t/(m2h)
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RADTRAN2008 által számított hidegági felület aktivitások a mért értékekkel (in-situ, és elektrokémiai mérések)
összehasonlítva, a PA első 23 éve alatt.
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Segédrendszerek
A segédrendszerekben általában más hőmérsékleti
viszonyokat, esetenként más vegyszer koncentrációkat
találunk. Ennek hatására a korróziótermékek (vas) oldhatósága több nagyságrenddel nagyobb lehet, mint üzemi
körülmények között a primerkörben. A primerkör és a
segédrendszerek koncentráció különbsége miatt a korróziótermékek primerkörbe jutásuk után diszperz forrássá
válnak. Ilyen rendszerek
− víztisztító,
− primerköri bóros és pótvíz gáztalanító,
− kondenzátum és bórsav tartályok,

II. évf. (2009) 39

szemlélteti a meleg ági ill. hideg ági fővezetékre. A mért
értékek szórását tekintve az egyezés jónak mondható.
Látszik, hogy a meleg ágban a felületről mindig oldódás
volt (KCryHotLeg paraméter mindig nulla volt) míg a hideg
ágban pedig kristályosodás zajlott (KDisColdLeg paraméter
volt mindig nulla).

Tervezett elemzések
A munka további szakaszaiban a modellt többi (58Co, 59Fe
stb.) korróziós nuklidra és más aktivitásokra (pl. a
folyadékban) kívánjuk verifikálni és a verifikált modellt
alkalmazni a korrózióforrások és kritikus üzemmódok
elemzésére.

− átrakó medence.

Számított eredmények
A kidolgozott modellt megvalósító RADTRAN 2008
programmal számításokat végezetünk a paksi atomerőmű
1. blokkjának első 23 évére. Az eredményeket a 2. és 3. ábra

Irodalomjegyzék
[1]

Horváth L. Gábor A physico-chemical model of the corrosion product transport in the primary circuit of the VVER-440/213 reactors. Task 1 Data
preparation, Report on physico-chemical model. VEIKI report 21.11-806/1

[2]

Horváth L. Gábor A physico-chemical model of the corrosion product transport in the primary circuit of the VVER-440/213 reactors. Task 2
Report on physico-chemical model and data structure. Demonstration calculations. VEIKI report 21.11-806/2
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Súlyos baleset kezelési koncepció az olvadék
reaktortartályban tartására
a Paksi Atomerőműben
dr. Elter József1, Tóthné Laki Éva1, Peter Matejovic2
1Paksi
2IVS

Atomerőmű Zrt.
Paks Pf. 71., Tel:+3675 508 067

Trnava Ltd., Szlovákia
Tel: +4233 550 32 03

A súlyos balesetek kezelése stratégiájának egyik fontos eleme az olvadék reaktortartályban tartása (IVR – in-vessel corium
retention), amit a reaktorakna elárasztásával és így a reaktortartály külső hűtésével lehet biztosítani. Ez a koncepció
nemcsak az új generációs PWR reaktorok (ld. az amerikai AP-600, AP-1000, vagy a koreai AP-1400 reaktorok), hanem a
VVER-440/213 típusú reaktorok esetében is alkalmazható. A továbbfejlesztett PWR-eknél már a tervezéskor figyelmet
fordítottak arra, hogy minden feltétel adott legyen a reaktortartály tartós külső hűtéséhez szükséges természetes cirkulációs
kör kialakulásához. Ezzel ellentétben, a VVER-440/213 típusú reaktorok tervezésekor – az akkori szabványoknak
megfelelően - még nem kellett figyelembe venni az esetleges súlyos balesetek kialakulásának és elhárításának lehetőségét.
Ezért a reaktortartály külső hűtéséhez szükséges műszaki átalakítások mértéke és módja igen korlátozott.
Az alábbi cikkben röviden áttekintjük a paksi atomerőműben tervezett – a súlyos balesetek kezeléséhez szükséges –
átalakításokat, a reaktortartály külső hűtésének lehetséges módjait a VVER-440/213 típusú blokkokon, valamint
összefoglaljuk a paksi blokkokra vonatkozó különböző számításokat.

A Paksi Atomerőmű felülvizsgálata a
súlyos balesetekre való felkészítés
céljából
A paksi atomerőműben 1988 óta 4 db VVER-440/V213
blokk üzemel megbízhatóan. Az erőmű biztonságos és
gazdaságos üzeme elsődleges fontosságú feladat. Az 1980as évek végén, a 3. és a 4. blokk üzembe helyezése után egy
átfogó biztonságnövelő program kezdődött az erőműben,
melynek célja azon átalakítások és korszerűsítések elvégzése volt, amelyek segítségével az erőmű alkalmassá vált a
tervezési üzemzavarok megnyugtató kezelésére, valamint
az esetleges súlyos balesetek sikeres megelőzésére. Az
elvégzett átalakítások és a bevezetett intézkedések hatására
a blokkok biztonsága nagymértékben megnőtt. A hosszú
idejű biztonságos üzemelés érdekében az erőmű vezetése
szükségesnek látta, hogy egy magasabb védelmi szintre
lépjen, ezért döntés született egy súlyos baleset kezelési
program kidolgozásáról és bevezetéséről.
A súlyos balesetek kezelésének (SBK) célja az erőművi
súlyos baleseti szituáció kialakulásának megelőzése
és/vagy a következmények csökkentése. Ezt a képességet
növelhetik egyes műszaki átalakítások, valamint a meg-

Kontakt: elter@npp.hu
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felelő útmutató elkészítése. A SBK program egyik kulcseleme tehát a súlyos baleset kezelési útmutatók elkészítése, melyek kidolgozása folyamatban van. Az egyes SBK
műveletek kockázatcsökkentési hatékonyságát a 2. szintű
valószínűségi biztonsági elemzések (PSA) segítségével
alapozták meg. Ezek az elemzések szolgáltak alapul a
következmény csökkentő rendszerek tervezési alapjának
meghatározásához is.
A hatóság által is jóváhagyott SBK program egy sor
tervezett műszaki átalakítást is tartalmaz, a legfontosabbakat az alábbiakban soroljuk fel:
A primerköri nyomáscsökkentés elengedhetetlenül szükséges
intézkedés az alacsony nyomású zónaolvadási folyamatok
biztosításához és a gőzfejesztőben (GF) cirkuláló forró
gázok okozta GF csőtörés kockázatának csökkentéséhez. Az
IVR stratégia kiválasztása esetén az alacsony primerköri
nyomás szintén határozott követelmény. A jelenlegi
nyomáscsökkentő berendezések (térfogatkompenzátor biztonsági- és lefúvató szelepek) gőz, kétfázisú közeg és víz
lefúvatására is alkalmasak, és jelentős nyomáscsökkentésre
képesek. A szelepek nyitási megbízhatóságának növelése
érdekében független, ún. súlyos baleseti energiaellátást kell
számukra biztosítani.
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A 2. szintű PSA eredmények szerint a nagy kibocsátással
járó esetek között a GF-ben a primerből a szekunderkörbe
történő átfolyás (PRISE) okozta ún. konténment by-pass
esetek dominálnak. Egyik hatásos módja a by-pass esetek
megelőzésének, hogy egy – a hermetikus térbe irányuló –
lefúvató vezetéket létesítünk a GF-ek alján, megakadályozva ezzel a GF-ek feltelését.
A súlyos balesetek során keletkező hidrogén számít a
konténment épségét veszélyeztető fő fenyegetésnek. Az
égési feltételek gyors kialakulása a súlyos baleset következményeit kezelhetetlenné tenné, ezért a hidrogénkoncentráció ellenőrzött keretek között tartására van szükség. A
2. szintű PSA eredmények segítségével sikerült igazolni,
hogy 30 db nagyméretű passzív autokatalitikus rekombinátor (PAR) beépítésével a konténment nagynyomású
terhelése elkerülhető, és a konténment épsége megőrizhető
a domináns esetekben.
Az olvadék reaktortartályban tartása (IVR), vagy az olvadék
tartályon kívüli hűtése csak a reaktorakna aktív elárasztásával oldható meg. Az már világos, hogy az IVR a paksi
atomerőműben potenciálisan megvalósítható, de még
kérdéses és vizsgálandó az olvadék hűthetősége a tartályon
kívül, a beton alaplemezen. A reaktoraknában lévő, vízzáró
gumitömítéssel ellátott kettős hermetikus ajtó a hermetikus
tér egyik határoló eleme. Az olvadék tartályon kívüli hűtése
esetén az ajtók hőterhelés elleni védelmét is meg kellene
oldani. Az olvadék esetleges kilövellése a reaktoraknát több
különböző, speciális terhelésnek vetné alá, ezért a kórium
tartályon belüli lokalizálása és stabilizálása érdekében
elvégzendő szükséges átalakítások elsődleges prioritást
élveznek a SBK programban.
Jelen cikk az IVR koncepciót és az ehhez szükséges tervezett
erőművi átalakításokat tárgyalja részletesebben.

Az olvadék tartályban tartása a
VVER-440/V213 blokkokon
Az olvadék tartályban tartásának alapvető célja a
reaktortartály sérülésének megelőzése oly módon, hogy a
reaktorakna vízzel történő elárasztása után a remanens hő a
tartály aljában lévő olvadékmedencéből a tartály falán
keresztül a tartályt körülvevő vízbe, majd innen a konténmentbe kerül. Az IVR sikere a hőtartaléktól függ: ezt a belső
hőterhelés (az olvadék természetes konvekciója miatt) és a
reaktortartály külső felületének hűthetőségi feltételei (a
forráskrízis miatt) közötti különbség határozza meg.
A belső hőterhelést alapvetően az olvadék tömege,
összetétele, a hőteljesítmény, valamint a tartályfenék alakja
határozza meg. Más tényezők, mint a zónaolvadás folyamata, az olvadék oxidációja, a felső olvadt fémréteg felőli
sugárzásos hőátadás stb. szintén hatással lehetnek a tartály
hőterhelésére. A hőterhelés egy jellemző értékelése során
feltételezzük, hogy az illékony anyagoktól eltekintve a teljes
remanens hőteljesítmény a tartályfenékbe kerül. Ez tisztán
konzervatív, az engedélyeztetéshez készülő elemzésekre
jellemző feltételezés.
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A hőátadási krízis elkerülése reaktortartály külső felületén
és így a hatékony hűtés megvalósítása nagy kihívás,
különösen a nagy teljesítményű reaktortípusoknál, ahol
jelentős hőfluxus (~1,8 MW/m2-ig) várható. A megfelelő
hűtés kialakulása jellemzően a hűtőközeg reaktortartály
mentén való áramlásával és egy természetese cirkulációs
kör (ERVC) optimalizálásával biztosítható. A vízkémia és a
reaktortartály felületi kialakítása további ígéretes tényező a
kritikus hőfluxus növelésére [2].
A már üzemelő reaktoroknál csak korlátozott lehetőségek
állnak rendelkezésre a hűtőkör tervezésénél. Az ERVC
körnek biztosítania kell az akár egy-, akár kétfázisú
természetes cirkulációt és a hűtőközeg-megmaradást,
vagyis a hűtőközeg visszajutását a konténmentből
(kondenzáció) a reaktoraknába a kör „leszállóágán” keresztül. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen utólagosan kivitelezett
ERVC kör esetén a hűtés hatékonysága kisebb lesz, mint
egy továbbfejlesztett PWR-nél a tervezési fázisban
optimalizált hűtőkör hatékonysága.
A VVER-440/V213 reaktorok esetében az IVR koncepció
alkalmazása szempontjából a legfontosabb kedvező
tervezési sajátosságok az alábbiak:
− alacsony hőteljesítmény;
− nagy mennyiségű rendelkezésre álló hűtőközeg mind a
primer- mind a szekunder-körben (viszonylag hosszú idő
van a zónaolvadás kezdetéig);
− a reaktortartály fenekén nincsenek átvezetések;
− masszív, rozsdamentes acélból készült belső szerkezetek,
beleértve a zóna masszív tartórácsát is (ami meggátolja az
olvadék okozta korai tartályfal károsodást, egyben
kiegészítő hőelnyelő a hőkapacitásának és a látens
hőjének köszönhetően, a remanens hő „hígulását”
okozza, és vékony fémréteg kialakulása várható az
olvadékmedence tetején);
− nagy víztérfogat a tartályfenékben (hosszú idő a zóna
leolvadásának kezdete és az olvadékmedence kialakulása
között);
− magas reaktortartály és következésképp nagy felhajtóerő
a természetes cirkuláció kialakulásához az ERVC körben;
− az akna szellőző rendszere nagy átmérőjű szellőző
vezetékeinek rendelkezésre állása (2., 3., 4. ábra) amelyek
– bizonyos módosítások után – felhasználhatók az akna
elárasztására és a hűtőközeg visszajuttatására a boxi
zsompokból (ERVC kör leszálló ága);
− hengergyűrű alakú rés (~30 cm széles) a reaktortartály és
a hőszigetelés között (ERVC kör felszálló ága).
Másrészt viszont az IVR koncepció alkalmazásának
negatívuma, hogy a hatékony ERVC hűtőkör megvalósításának két fő akadálya van:
− a tartályfenék masszív hő- ill. biológiai védelme (1., 3., 4.
ábra), amely megakadályozza, hogy a hűtőközeg érintkezzen a reaktortartály falával (a tartály és a hő/biológiai
védelem közötti rés szélessége csak ~ 2 cm);
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− a reaktoraknából a konténmentbe kilépő gőz-víz keverék
korlátozott kiáramlása (a rés ~3 cm a reaktortartály
támasztószerkezeteinek jelenléte miatt).
Az első akadály elvileg eltávolítható vagy módosítható.
Azonban a második nehezen módosítható, ezért változatlanul kell hagyni.

IVR koncepció a Loviisa-i atomerőműben
Az IVR alkalmazásában úttörő munkát végeztek a finn
szakemberek a Loviisa-i atomerőműben [1]. A Loviisa-i
atomerőmű jelenleg az egyetlen üzemelő atomerőmű a
világon, ahol a külső tartályhűtést alkalmazzák a
zónaolvadék reaktortartályban tartására, és ezt, mint súlyos
baleset kezelési intézkedést a hatóság is jóváhagyta. A
Loviisa-i megoldás előnye abból adódik, hogy a reaktorakna a hűtőközeg vesztéses üzemzavarok során
természeténél fogva elárasztódik (jégkondenzátorok leolvadása, konténment padló előnyös elrendezése). Passzív
beömlő szelepeket szereltek az aknahűtő rendszer
szellőzőcsatornájára azért, hogy összekössék az akna alsó
részét a konténment padlózattal (az ERVC kör leszállóága).
Zónaolvadással járó balesetek esetén a hűtőközeg
reaktortartályhoz való jutását és az ERVC kör felszálló
ágában a megfelelő forgalom kialakulását a tartályfenék
nehéz biológiai/hővédő pajzsának leengedésével biztosítják. Erre a célra speciális hidraulikus leengedő szerkezetet
terveztek és építettek. Ez a megoldás volt a legnehezebb és
legdrágább része az IVR alkalmazásának a Loviisa-i atomerőműben. A kilépési akadály a reaktor támasztószerkezet
magasságában megmaradt - csak kisebb módosításokat
végeztek a reaktortartály csonkzóna szigetelésén (passzív
terelőlemezek a gőzforgalom javítására). Ezen kívül szűrőket telepítettek a szellőzővezetékek kilépő végéhez azért,
hogy megakadályozzák a LOCA során keletkező törmelék
hűtőközeggel együtt történő bejutását a felszálló ágba.
A Loviisa-i ERVC kör működését az ULPU teszt
berendezésen kísérletekkel is vizsgálták. A felszálló ágból
kilépő gőz oszcilláló áramlása volt megfigyelhető a kilépési
akadályok következtében. Az oszcilláció ellenére az elektromos fűtők rendelkezésre álló teljesítményével (maximális
hőfluxus ~1200 kW/m2) a kritikus hőfluxust (CHF) nem
érték el. A termikus terhelést illetően az olvadék valós
hőfluxusát az [1] anyagban - az olvadék medence tetején
egy vastag fémréteget feltételezve - 500 kW/m2-nél kisebbre
becsülték. Összehasonlítva ezt az értéket a CHF határértékével, a Loviisa-i IVR koncepció megvalósításakor igen
nagy hőtartalék adódott.
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VERSAFE projektben a hangsúlyt az általános súlyos
baleset kezelési stratégiákra és az IVR alkalmazásának
technológiai szempontjaira helyezték (az akna elárasztásához és a gőz távozásához használható útvonalak elérhetősége, a hűtőközeg rendelkezésre állása, stb. [6]). AZ
ARVI projektben két számítógépes kódot - MVITA (KTH,
Svédország) és VESSEL (VEIKI, Magyarország) - használtak
a hőterhelés becslésére, meghatározott olvadéktömeg,
összetétel, és remanens hő esetén, rögzített hőátadási
tényezőt (HTC) és tartály külső felületi hőmérsékletet
feltételezve. A számított maximális hőfluxusok magasabbak
voltak, mint a finn szakemberek által becsült értékék [1], de
ez elsődlegesen abból adódott, hogy vékony fémréteget
feltételeztek az olvadékmedence tetején (a rozsdamentes
acél szerkezetek olvadékának mennyisége irreálisan alá volt
becsülve).
A SARNET projektben (EU 6. keretprogram) az ASTEC V1.2
kód zónadegradációt számító DIVA modulját használták a
reaktor falára ható hőterhelés számítására. Az 1.2 verziójú
ASTEC kód előre definiált olvadékmedence konfigurációt
feltételez, amely tartalmazza a térfogatilag fűtött oxidmedencét és a tetején elhelyezkedő fém-olvadék réteget
(mindkettő állandó hőmérsékletű). A reaktorfalban 2D-s
hőátadás van modellezve, meghatározott hőátadási
tényezőt (HTC) és külső felületi hőmérsékletet feltételezve.
Először benchmark számításokat végeztek [7] a finn
szakértők által Loviisa-ra alkalmazott olvadék összetételre
[1], valamint az ARVI projektben alkalmazott összetételre
[3]. Mindkét esetben elfogadható egyezések adódtak a
hőfluxus eloszlásra és a fal olvadási profiljára.
Azért, hogy számításba vegyünk néhány MASCA
eredményt - amelyek rávilágítottak arra, hogy az oxidréteg
alatt nehézfém-réteg van jelen - a francia CEA kifejlesztett
és az ASTEC V1.3-ba beépített egy vadonatúj modellt az
olvadék termikus viselkedésére, amikor az a tartályfenékben található [8]. A felhasználó tetszőleges olvadékréteg
elrendezést definiálhat. Nyilvánvaló, hogy az újonnan
alkalmazott hőátadási törvények szintén konfigurációfüggőek.

IVR koncepció a hagyományos VVER-440/V213
blokkokon
A Loviisa-i konténment (jégkondenzátorral) és a
hagyományos VVER-440/V213 blokkok (lokalizációs
toronnyal) közötti különbségek következtében a finn
tapasztalat közvetlen felhasználása a VVER-440/V213
blokkokra nem egyszerű.
Az IVR koncepció hagyományos blokkokra történő
alkalmazásának első kísérlete már a VERSAFE és az ARVI
projektek (EU 5. keretprogram) keretében megtörtént. A
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1. ábra:

A reaktortartály elliptikus fenék termikus/biológiai
védelme, Paks NPP
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2. ábra:
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Az aknahűtés szellőző vezetékeinek elrendezése, Paks NPP

A Paksi Atomerőmű által finanszírozott kutatási projekt
keretében 2006-ban egy átfogó tanulmány készült az IVR
koncepció Paksi Atomerőműre való alkalmazásáról. Ez a
tanulmány a szlovákiai atomerőművek számára készített
korábbi munka folytatása volt, a számítások a korábbi
ASTEC V1.2 kóddal készültek. Ezen projektek keretében az
IVS vállalat javaslatot tett a már meglévő berendezések
kisebb módosításán alapuló ERVC kör kialakítására (3., 4.
ábra). Ennek a javaslatnak az alapötlete a következő:

méretek alapján) a reaktortartály elliptikus és hengeres
része közötti átmenet és a biológiai védelem (acélgyűrű
szerpentinit betonnal töltve) között. Az ERVC felszálló
ágának kiszélesedő része – beleértve a kilépési korlátozást –
ugyanaz, mint a Loviisa-i atomerőműben.

A hűtőközeg jelenléte a konténment padlóján (a zsompban)
a legtöbb üzemzavar során feltételezhető. A víz innét két
leeresztő szelepen keresztül nagy átmérőjű szellőző vezetékekbe kerül. A vezetékek levezetik a vizet a reaktorakna
alsó részébe, ahol a szűrőt fel kell szerelni szennyeződések
felfogására. A finn megoldással ellentétben, az elliptikus
tartályfenék masszív termikus/biológiai védelmének módosítását javasolták annak súlyos baleset esetén történő
leengedése helyett. A módosítás lényege az elliptikus fenék
termikus/biológiai védelmének középső részén található
zárható nyílás kialakítása (az elrendezés hasonló az
AP600/AP1000-hez). A záróelem automatikusan nyit, amint
a vízszint az aknában eléri annak szintjét, beengedve a
vízáramot az elliptikus fenék és a hőpajzs közötti szűk ívelt
résbe. Amikor a rés függőleges irányúvá válik, a résszélesség minimálisan 2 cm- re csökken (hideg állapotú

− műszaki nehézségek (nehéz szerkezet, technológia
platform jelenléte, a reaktorakna alsó részéhez való
korlátozott hozzáférés, stb.);
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A javasolt ERVC kör összehasonlítása a termikus/biológia
védelem leengedésén alapuló megoldással a 3. és 4. ábrán
látható. Az utóbbi megoldás alkalmazása kevésbé vonzó az
erőmű számára a következők miatt:

− a kivitelezés várhatóan magas költségei;
− Finnországgal ellentétben Magyarországon és más VVER440/V213-at üzemeltető országokban nincs világosan
meghatározott hatósági követelmény súlyos baleset
esetén az olvadék lokalizációjára és stabilizációjára.
Nyilvánvaló, hogy a javasolt – a biológiai védelem
magasságában egy szűk függőleges résként megvalósított –
egyszerűsített ERVC kör hűtési kapacitásának kritikus
pontja ott van, ahol a maximális hőfluxus várható.
Számításba véve a reaktortartály IVR feltételek alatti
hőtágulását, a rés szélessége akár 2 cm alá is csökkenhet.
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3. ábra:

IVR koncepció a VVER-440/V213 blokkra: a termikus/biológiai védelem leengedésével

A javasolt ERVC kör teljesítőképességét bemutató speciális
kísérletek hiányának következtében az értékeléshez
analitikus megközelítést használtak. Ez a munka a
következő kérdések értékelésére fókuszált:
− a reaktortartályra ható hőterhelés;
− a reaktortartály falának elaszto-plasztikus válasza IVR
körülmények között, és a hőtágulás hatása a résre;
− az ERVC kör az IVR körülmények között a teljes ERVC
köri cirkulációra és a reaktor külső felületén fellépő
hőátadási módokra koncentrálva;
− a hermetikus tér reakciója, a hűtőközeg tartalékok
rendelkezésre állása, az akna elárasztásához rendelkezésre álló idő és egyéb SBK megfontolások.
Az első három
részletezzük:

pontot
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a

következőkben

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

röviden

Hőterhelés
Mivel a tervezett ERVC kör számított hűtési kapacitása
egyértelműen alacsonyabb lesz, mint a Loviisa-i erőmű
számára végzett kísérleti mérésekkel igazolt érték, a
tartályfal belső felületére ható maximális hőterhelés valós
értékének meghatározása elsődleges fontosságú kérdés a
koncepció sikere szempontjából. Az olvadék tömegét és
összetételét mérnöki megfontolások alapján (azon
rozsdamentes acél szerkezetek mennyiségének figyelembe
vételével, amik megolvadhatnak), és a tipikus LOCA
esetekre vonatkozó - zónadegradációt és leolvadást
megalapozó - ASTEC számítások eredményei alapján
határozták meg. Konzervatív módon azzal a feltételezéssel
éltek, hogy az UO2 100 %-a a tartályfenékbe kerül, és a teljes
remanens hő az illóanyagok kivételével itt koncentrálódik.
A becslések szerint nagy mennyiségű rozsdamentes acél
belső szerkezet (~ 46 t) olvad meg egy tipikus súlyos baleset
során.
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4. ábra:
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Két IVR koncepció a VVER-440/V213 blokkra: központi lyuk a termikus/biológiai védelmen

Következő lépésként az olvadékmedence hőátadását
vizsgálták az ASTEC V1.2 segítségével, meghatározott
hőátadási tényezőt és hűtőközeg hőmérsékletet feltételezve
a tartály külső felületén. Mivel az elemzés készítésekor az
ASTEC V1.3 még nem volt elérhető, csak olyan réteges
elhelyezkedést feltételeztek, ahol a fémréteg az oxidmedence tetején található. Az eredményeket és azok összehasonlítását a Loviisa-i erőműre kapott [1] eredményekkel a
5. és 6. ábra mutatja. Ahogy látható, az ASTEC kód egy
kicsit magasabb hőfluxus maximumot számolt. Ennek fő
oka lehet, hogy az ASTEC kód a felső fémolvadék rétegből a
reaktortartály felsőbb felébe távozó sugárzásos hőáramot
nem, csak a gázokkal közölt konvekciós hőáramot
modellezte. Ésszerű egyezés mutatkozik a tartályfal degradációs profiljának mélységében és alakjában.
5. ábra:
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Az ASTEC V1.2 kód által számolt hőmérséklet-eloszlás
az olvadék-medencében és a tartályfalban
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6. ábra:

A hőfluxus és a tartályfal-fogyás eloszlása a reaktortartály falában. Az ASTEC V1.2 eredmények összehasonlítása a finn
szakértőknek a Loviisa-i atomerőműre kapott eredményeivel.

A reaktortartály hőtágulása
A végső, stacionárius IVR konfigurációban nagy hőmérséklet-gradiensek lépnek fel a reaktortartály belső és külső
felülete között, mivel a hőmérséklet (legalábbis az olvadék
tetején) az acél olvadáspontja és a külső felület ~130°C-os
hőmérséklete között változik. A meredek hőmérsékletgradiens miatt a belső, forró régió nyomás alatt van, a külső,
hideg régió pedig olyan mértékű feszültség-igénybevételnek van kitéve, hogy az – rugalmassági alapon –
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jelentősen meghaladná az anyag folyáshatárát. A képlékeny
alakváltozás okozhatja a hőfeszültségek relaxációját és
átrendeződését egy olyan profil szerint, amit az anyagok
hőmérséklet-függő nyújtó feszültsége határoz meg [4].
A hőmérséklet okozta reaktortartály deformációk vizsgálatát az IVR körülmények között az IBOK cég végezte az
ELFEN 2.8 véges elemes kód felhasználásával. A VVER440/V213 reaktor alapanyagának és a plattírozás (rozsdamentes acél) anyagának hőmérséklet-függő jellemzőit a [9]
elemzésekből vették. Mivel ezek az adatok csak a ~750°C
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alatti hőmérsékletekre voltak elérhetők, a magasabb
hőmérsékleteken (az acél olvadáspontjáig) a nyugati PWR
acélok alapadatait [10] vették figyelembe. Elkészítették a
reaktortartály tengely-szimmetrikus véges elemes modelljét,
és az előző lépésben az ASTEC kóddal kapott hőterhelést
alkalmazták a belső felületre, míg a külső felületre
meghatározott hőátadási tényezőt és hűtőközeg hőmérsékletet definiáltak. A reaktortartály külső falának radiális
és axiális elmozdulását (aminek hatása van a tartályfal és a
tartályfenék hő/biológiai védelme közötti áramlási csatorna
szélességére) a következő lépésben – a külső hűtés
vizsgálatánál – használták fel.

7. ábra:

Radiális deformációk a reaktortartályban

II. évf. (2009) 40

felszálló- és leszálló ágában kialakuló sűrűség-különbség
következtében természetes cirkulációt alakít ki. Mivel a
felszálló ágból való közegkilépés magassága baleseti
folyamatok többségénél alacsonyabb lenne, mint a zsompi
vízszint (ld. 3. és 4. ábra), egy ilyen rendszerben a stabil
aláhűtött természetes cirkuláció kialakulása nem lehetséges.
Ezért várhatóan bekövetkezik a hűtőközeg forrása a
felszálló ágban. A gőz-buborékok jelenléte a felszálló ágban
növeli a felszálló- és leszálló ágban levő közegsűrűség
különbségét és a vízfelszín felhabzását okozza. Mivel a
reaktortartály falából a hűtőközegbe átadott hő
túlnyomórészt a felszálló ág alsó részén jelenik meg, a
gőzbuborékok és a forrásban lévő víz felemelkedik a
felszálló ág tetejébe. Az alacsony hidrosztatikai nyomás
következtében a buborékok átmérője és ezért a térfogati
gőzhányad nő. Mivel a felszálló ág viszonylag magas (~8
m), és a jelenlévő gőznek köszönhetően a természetes
cirkuláció felhajtóereje szintén viszonylag nagy lesz, ezért
elég magas hűtőközeg áram várható a cirkulációs körben. A
reaktortartály hőterhelésének elemzése a külső tartályfalon
rögzített peremfeltételek (állandó HTC és hűtőközeg
hőmérséklet) alkalmazásával készült. A valós ERVC hűtőkör kialakításakor azonban a hőátadás feltételei jelentősen
változhatnak, különösen az áramlási instabilitások létrejötte
miatt. Ezért az ERVC körben kétfázisú természetes
cirkulációs számításokat is végeztek, a RELAP5-3D kód
segítségével. Ebben az esetben – a termikus terheléses
vizsgálatokkal ellentétben – egy kiegészítő megközelítést is
alkalmaztak: a reaktortartály belső felületén állandó
hőfluxus profilt, míg a külső felületen konvektív típusú
peremfeltételt definiáltak (vagyis a kód az ERVC kör felszálló ágában fellépő valós áramlási viszonyoknak megfelelő valós HTC-értéket számolta). Mind az ERVC kör hidraulikai részére, mind pedig reaktortartály falára (ami
hőstruktúraként volt modellezve) finomított nodalizációt
dolgoztak ki. A vizsgálat főbb eredményeit az alábbiak
foglaltuk össze:
− Oszcilláló áramlás várható az ERVC körben: a periodikus
vízszint-felhabzás a felszálló ágban jelentős gőz általi
cseppelragadást eredményez a felszálló ágból a
konténmentbe. Ez az oszcillációs jelenség a Loviisa-i
atomerőművet modellező ULPU berendezésen is megfigyelhető volt, és elsősorban a felszálló ágból való
korlátozott keresztmetszetű kilépés okozza. Az oszcilláció
periódusideje főként a zsompvíz aláhűtöttségének függvénye. Általánosságban elmondható, hogy az ERVC kör
leszállóágán való belépésnél jobban aláhűtött hűtőközeg
hosszabb oszcillációs periódust eredményez.

8. ábra:

A Von-Misses-feszültségek eloszlása a reaktortartályban

Külső hűtés
Az elárasztott reaktoraknában a reaktortartály felületéről a
hűtőközegbe irányuló hőáram az ERVC körben a hűtőközeg
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− Magas tömegáram-sűrűség várható a reaktortartály és a
biológiai védelem közötti keskeny résben, emiatt itt magas kritikus hőfluxus-értékekre számíthatunk. A rövid
pangó periódusok (amikor magas gőztartalom várható a
keskeny résben) viszont veszélyesek lehetnek. Ettől függetlenül a reaktortartály nagy hőtehetetlensége a stagnáló
áramlás alatt is várhatóan stabilizálja a reaktorfal hőmérsékletét.
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1000. Cooling of the external RPV surface
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9. ábra:

A felszálló ág kilépő- és belépő tömegárama

A rendelkezésre álló kétfázisú áramlási kódok és a
felhasznált CHF-összefüggések egy tipikus IVR elrendezésben és nagy hőkapacitással rendelkező görbe fűtött
felületekre, alacsony nyomású kétfázisú természetes
cirkuláció esetén (különösen áramlási instabilitások mellett)
nem voltak megfelelően validáltak. Ezért érzékenységi
vizsgálatokat folytattak a kód által számított eredmények
lehetséges bizonytalanságainak beazonosítására, amik
magukban foglalták az alábbiakat:

bizonytalanságait az elemzéseknél használt konzervatív
feltételezések lefedik.
Ezen ígéretes eredmények alapján a VUEZ cég elkészítette a
Paksi Atomerőmű Zrt. számára a szükséges erőművi
módosítások előzetes műszaki terveit. Ezek a műszaki
megoldások többnyire passzív, viszonylag olcsó és
egyszerűen kivitelezhető konstrukciók. Mindezen tulajdonságok teszik vonzóvá ezt a megoldást az erőmű üzemeltetői
számára.

− a nodalizációs felosztás érzékenysége;
− a számítási paraméterek kiválasztása;
− a rés szélességére és a kilépési korlátokra való érzékenység;
− a hűtőközeg aláhűtöttségére és a zsompi vízszintre (belépési határfeltétel az ERVC leszálló ágnál) való érzékenység.
Általában megállapítható, hogy az áramlási oszcilláció ellenére a reaktorfal hőmérsékletében nem mutatkozik jelentős
változás és – ésszerű feltételezések mellett – forráskrízis
nem várható.

Következtetések és a további tervek
A Paksi Atomerőmű Zrt. számára egy olyan IVRkoncepciós javaslat készült, amely a meglévő technológia
kisebb átalakításán alapuló, egyszerű ERVC kört tartalmaz.
A megfelelő IVR-koncepció kialakíthatóságát igazoló szükséges elemzések elkészültek. Az eddigi elemzési
eredmények megerősítették, hogy súlyos baleset esetén a
javasolt megoldás megfelelően hatékony a reaktortartály
integritásának megőrzéséhez. A számítási kód esetleges
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10. ábra: Hőmérséklet eloszlás a VVER-440/V213 reaktortartály
falában
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Az IVR-koncepció tervét támogató jövőbeni elemzéseknek
főként a következő kérdésekre kell fókuszálniuk:
− a viszonylag alacsony hőterhelés (különösen az alacsony
maximális hőfluxus értékek) igazolása a VVER-440/V213
reaktorokra;
− annak igazolása, hogy a hűthetőségi korlátok a reaktortartály külső felületén magasabbak, mint a várható
hőterhelés a belső felületen.
A MASCA program kísérleti eredményei már elérhetőek. A
kisléptékű kísérletek eredményeiből kitűnik, hogy az olvadt
cirkónium, ha közvetlenül érintkezik az olvadt UO2-dal,
képes fémes uránná redukálni azt. A fémes urán könnyen
oldódik más fémekkel, és ezért növeli a fémolvadék réteg
sűrűségét. A kisléptékű kísérletekből látható volt, hogy a
fémolvadék réteg sűrűsége az olvadék medence alja
irányába növekedett. Ha ez a jelenség (a rétegek megcserélődése) nagyobb léptékben is fellép, akkor az olvadék
tetején lévő fémréteg vastagságát még nehezebb lesz
pontosan meghatározni [11].
Az új ASTEC V1.3 verzió [8] ígéretes eszköznek tűnik a
legújabb MASCA kísérletek eredményeinek beépítésére a
hőterhelések értékelése során, mivel az új zónadegradációt
és olvadék medencét számító modul (DIVA) képes
tetszőleges
zónaolvadék
konfigurációt
kezelni
a
tartályfenékben. Emellett szintén modellezhető a termodinamikai egyensúly a fémolvadék-réteg és az oxidréteg
között, ami a legalsó nehézfém-réteg szempontjából fontos.
Az oxidréteg alatti nehézfémet figyelembe vevő
paraméteres vizsgálatok elvégzése is szükséges, és értékelni
kell az ilyen konfigurációknak az olvadékból a tartályfalba
irányuló maximális hőfluxus értékekre kifejtett hatását.
Az IVR koncepció elvi engedélykérelmének megalapozásához az IVS cég – az új ASTEC V1.3 kód, majd ezt
követően az ANSYS és a RELAP5 kód segítségével – újabb
számításokat végez. Ezek eredményeinek tükrében a
korábbi számítások bizonytalanságai (ld. hőátadási tényezők, olvadékmedence konfigurációja stb.) vélhetően jelentősen csökkennek. A számítások során kiemelt figyelmet
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fordítanak a reaktortartály és a hőpajzs közötti résnek a
reaktortartály radiális deformációja miatti csökkenésére és
ezzel együtt a stabil ERVC kör létrejöttének igazolására. Az
eredmények 2009 nyarának végére várhatóak.
A második pontot illetően a legjobb megoldás a
hűthetőségi határok kísérleti igazolása, erre 2010 elején lesz
lehetőség. A Paksi Atomerőmű Zrt. ugyanis megbízta az
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia
Kutatóintézetet, hogy a PMK csarnokban építse meg a
tervezett ERVC kör modelljét, és végezzen kísérleteket az új
IVS számításokból származó csökkentett résméretekkel. A
tervek elkészültek: a CERES berendezés (Cooling
Effectiveness on Reactor External Surface) a reaktortartály
elliptikus fenékfelületének 1:40-ed részét modellezi. A
függőleges
méretek
a
természetes
cirkuláció
követelményeinek megfelelően 1:1 arányban modellezik
majd az erőművi méreteket.
Meggyőződésünk azonban, hogy a kódokkal végzett
elemzések is értékelhető információt tudnak nyújtani az
átalakítások
megalapozásához.
Várható
további
kódfejlesztés és validálás az ERVC alkalmazások (kis
nyomású, kétfázisú áramlási feltételek, CHF korrelációk
vékonyfalú szerkezeteknél és görbe felületeknél stb.)
területén is. Például a jövőbeni ASTEC verziók alkalmasak
lesznek csatolt problémák megoldására is, kezdve a
tartályfenékben lévő olvadékmedence viselkedésétől, a
tartályfalból az aknát elárasztó hűtőközegbe történő
hőátadáson át, egészen az ERVC körben kialakuló kétfázisú
természetes cirkulációig [8].

Rövidítések
CHF

Kritikus hőfluxus

ERVC

Reaktortartály külső hűtésre kialakított hűtőkör

HTC

Hőátadási tényező

IVR

Zónaolvadék tartályon belüli visszatartása

RPV

Reaktortartály

SAM

Súlyos baleset kezelés (SBK)
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Fűrészfog-oszcillációk vizsgálata
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A tokamak plazmák egyik általános jelensége az úgynevezett fűrészfog-oszcilláció, mely periodikus anyag- és energiakilökődést eredményez a plazma közepéből a szélsőbb régiókba. Munkánk során a plazma lágy röntgen sugárzásának időfrekvencia transzformációkon alapuló vizsgálatával keressük a fűrészfog-összeomlásért felelős MHD módusokat, és
kíséreljük meg feltárni a köztük lévő kapcsolatokat. Eredményeink jól illeszthetők az effektus népszerű, úgynevezett
sztochasztikus modelljébe.

Bevezetés
A szabályozott magfúziós energiatermelést célzó kutatások
jelenleg legelőrehaladottabb berendezés típusa a tokamak.
A tokamakok mágneses plazmaösszetartást valósítanak
meg toroidális geometriában. Ezen berendezéseknél a
plazmában toroidális irányban nagy erősségű (1-10 MA)
áramot hajtanak, ez adja a toroidális geometriában az
egyensúlyhoz szükséges poloidális mágneses komponenst.
Munkánkat Németország legnagyobb tokamakján, az
ASDEX Upgrade-en (AUG) végezzük. A berendezés
vákuumkamrájában készült fényképet mutat az 1. ábra.

A mérés eszköze
Mérési eszközünk a lágy röntgen diagnosztika (Soft X-Ray,
SXR). A plazma közepe sugárzási intenzitásának nagy
részét a lágy röntgen tartományban adja le, melynek eredete
a fékezési- és kisebb mértékben a rekombinációs sugárzás.
A detektált sugárzási intenzitás a plazma sűrűségének
négyzetével és a plazma elektronhőmérsékletével arányos
[1]. Az SXR detektálást az AUG-on vonalintegrált módon, a
plazma szélén elhelyezett diódasorokkal végzik. Ezek
résdetektorok, a belépő ablaknál elhelyezett íves Be
szűrővel. A diódasorok chipenként tízes nagyságrendű
csatornát tartalmaznak, mindegyik a plazma egy adott
részéből érkező sugárzást gyűjti össze. Jelenleg 6 kamera áll
rendelkezésre összesen 178 csatornával. A jeleket vegyesen
500 vagy 2000 kHz-el mintavételezik. Öt kamera (G-K) a 11es szektorban, egy kamera (F) pedig az 5-ös szektorban
foglal helyet. A kamerák poloidális pozíciója, csatornáikkal
egyetemben a 2. ábrán látható.

A fűrészfog-oszcilláció

1. ábra:

Az ASDEX Upgrade tokamak vákuumkamrája.

Kontakt: papp@reak.bme.hu
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A fűrészfog-oszcilláció a tokamak plazmák belsejében igen
gyakran fellépő, harmincöt éve ismert jelenség [2]. Nevét
onnan kapta, hogy a fűrészfog-oszcilláció megjelenése esetén a plazma közepén áthaladó lágy röntgen csatornákban a
sugárzás intenzitásának kváziperiodikus, fűrészfogszerű
oszcillációja figyelhető meg. Az is megfigyelhető, hogy a
plazma közepén a fűrészfog lassú emelkedésből és hirtelen
leesésből áll, addig a valamivel kijjebb lévő (de nem
plazmaszéli) csatornákban a sugárzási intenzitás éppen
ellenkező tendenciát mutat: hirtelen megugrik, majd lassan
csökken. Erre láthatunk példát a 3. ábrán.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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2. ábra: Az AUG toroidális és poloidális metszete.
Látható a szektorfelosztás 1-16-ig, az SXR kamerák toroidális és poloidális pozíciói és az egyes csatornák.
A fűrészfog-oszcilláció a tokamakokban igen széles
paraméterskálán előforduló jelenség. A hőmérséklet- és
sűrűségmérésekben a nevét adó fűrészfogszerű oszcillációként mutatkozik meg, de egyéb diagnosztikákban is
megfigyelhető. Ez úgy magyarázható, hogy a stabil
növekedési fázisban a fűtés növeli a plazmaközepi hőmérsékletet – ezt a direkt elektronhőmérséklet mérések is
igazolják – ezután az összeomlás pillanatában a termikus
energia egy hőimpulzus formájában a plazma külsőbb
rétegeibe távozik, majd a folyamat kezdődik elölről. A
fűrészfog-oszcilláció nagy hátránya a plazmaközép állandó
perturbációján felül, hogy nemkívánatos instabilitásokat
kelthet, viszont a plazma közepén felgyülemlett nemkívánatos anyagok (hélium, szennyezők) kisöprésében fontos
szerepe lehet.

3. ábra:

A letörések előtt igen gyakran prekurzor oszcillációk is
megfigyelhetők, mely egy 1-es toroidális és poloidális
módusszámmal jellemezhető térszerkezetű, úgynevezett
„belső hurok” (internal kink) módusra jellemző. Világossá
vált, hogy a fűrészfog egyértelműen köthető ezen módus
létéhez. Amennyiben a mágneses konfiguráció olyan, hogy
megengedi a belső hurok módus létrejöttét, a fűrészfog
oszcilláció csaknem törvényszerűen megjelenik [3].
A fűrészfogra az idők folyamán nagyon sok elméleti modell
született. Az egyre fejlődő plazma diagnosztika újabb és
újabb eredményeivel azonban a fűrészfogak magyarázatára
alkotott eddigi modellekkel egyre nehezebben összeegyeztethető kísérleti eredményeket hozott. Jelenleg nem
létezik olyan, a jelenséget egészében leíró, teljes elméleti
modell, ami minden általunk ismert mérési eredményt
magyarázni tudna.

Bal oldalon: Fűrészfog-oszcilláció az AUG-on. Jobb oldalon: Az AUG poloidális metszete. Kék és piros vonalak jelzik az I53
(plazmaközép) és I57-es csatornákat.
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A sztochasztikus modell
A sztochasztikus modell a fűrészfogak egyik lehetséges
elméleti leírása [3]. Ez a modell a szabályos mágneses
térszerkezet rövid idejű, lokális felborulását jósolja. Egy kis
térrészen belül az addigi, héjszerűen egymásba ágyazott
mágneses felületek alkotta geometria felborul, és létrejönnek olyan, úgynevezett ergodikus zónák, ahol az erővonalak véletlenszerűen bejárják a teret. A fúziós plazmák
sajátsága, hogy a transzport igen nagymértékű anizotrópiát
mutat: az erővonalak mentén a transzport együtthatók sok
nagyságrenddel magasabbak, mint arra merőlegesen.
Amennyiben egy erővonal már nem egy radiálisan
végtelenül vékony mágneses felületet, hanem egy véges
kiterjedéssel rendelkező térfogatot jár be, úgy a részecskék a
bolyongó erővonalak mentén termikus sebességükkel
mozogva radiálisan is nagy sebességgel haladnak a
plazmában. Ezáltal a paraméterek kiegyenlítődése radiális
irányban nagymértékben felgyorsul, az ergodikus
térfogatok transzport szempontból rövidzárként működnek. Ez magyarázhatja a fűrészfog-összeomlásban
tapasztalt gyors energia- és részecskeáramlást. Vannak
olyan elképzelések is, miszerint az erővonalak szinte
merőlegesek is lehetnek az addigi mágneses felületekre [4].
Ez tovább gyorsítja a folyamatokat, és magyarázatot adhat a
JET-en megfigyelt, a hagyományos sztochasztikus modellel
nem konzisztens sebességű szennyező-transzportra [5].

Fűrészfogak kutatása az AUG-on
A sztochasztikus modellt nem csak a fűrészfogak kapcsán,
hanem más, gyors transzporteseménnyel összefüggésben is
alkalmas elméleti modellnek tartják [6]. Az AUG-on a
fűrészfogak leírására jelenleg ez a legnépszerűbb modell [7].
Az világossá vált, hogy nem elegendő a belső hurok módus
az összeomlások létrejöttéhez. Azt is megállapították, hogy
több felharmonikus együttes fellépése eredményezheti a
mágneses térszerkezet olyan torzulását, mely alapján
számolható transzport jó egyezést mutat a mért
eredményekkel [8].

4. ábra:
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Egy viszonylag friss elképzelés szerint azonban ennél
többről van szó [9]. A káoszelmélet szerint, ha egy rendszer
kváziperiodikus állapotba kerül, onnan már könnyen
átbillenhet a kaotikus viselkedés állapotába. Ehhez például
az vezethet, ha a rendszerben megjelenik két, irracionális
arányban lévő frekvencia. Ezek közül is legkedvezőbb, ha
az arány a konjugált aranymetszés [10]:
G = ( 5 − 1) / 2 ≈ 0,618

(1)

A szerzők [9]-ben az egyik összeomlás vizsgálatakor arra
lettek figyelmesek, hogy miközben az összeomlás felé
közeledve a lágy röntgen időjel egyre kaotikusabbá válik,
addig a spektrumokban megjelenik egy új, alacsonyabb
frekvencia, melynek aránya a belső hurok alapmódus
frekvenciájához képest

f 2 / f1 ≅ 0,605 ± 0,025 ,

(2)

ami igen közel van az elmélet által jósolt értékhez.
Amennyiben a plazmában terjedő két hullám kölcsönhatása
a plazmaparaméterek (például a mágneses komponens)
kaotikus időbeli viselkedéséhez vezet, akkor a hullám
terjedésének köszönhetően kaotikusság fog megjelenni a
paraméterek térbeli függésében is. A kaotikus időjel
megjelenése tehát komoly érv a fűrészfog – és egyéb, gyors,
anomális transzportesemény – sztochasztikus modellje
mellett.

A sztochasztikus modell vizsgálata
Munkánk során a 2.2-es fejezetben leírt, nemrég felismert
alacsony frekvenciás módust vizsgáltuk. Első lépésben ki
kellett mutatni ezt a hullámot egyéb lövések egyéb
összeomlásaiban is. Eddigi tapasztalataink azt mutatják,
hogy az alacsony frekvenciás jelkomponens igen különböző
paraméterű plazmákban egyaránt megjelenik, mi több,
frekvenciaaránya sem változik a belső hurok alapfrekvenciájához viszonyítva [11]. Erre mutat két példát a 4. ábra.

AUG SXR jelek spektrogramjai két különböző lövésre. Jól látható a megjelenő belső hurok módus (az ábrán (1,1)-el jelölve),
annak felharmonikusa, illetve az ismeretlen térszerkezetű, alacsony frekvenciás módus (az ábrán „?” –el jelölve).

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

3

Nukleon

2009. május

A 4. ábrán két különböző lövésből származó spektrogram
látható. Jól megfigyelhető rajtuk az – FFT amplitúdó
módszerrel [7] meghatározott térszerkezete után – (1,1)-el
jelölt alapmódus, a felharmonikusok, illetve a „?”-el jelölt,
alacsony frekvenciás módus léte. Jól látható a kvalitatív
egyezés a két spektrogram között: az alacsony frekvenciás
módus energianyerése után pár ms-on belül megtörténik az
összeomlás. Ez a viselkedés egyformán mutatkozik, annak
ellenére, hogy két teljesen különböző lövésről van szó (az
egyik lövésben a fal még grafittal volt burkolva, a másikban
már wolframmal, különbözik a fűtés típusa és teljesítménye,
az egyik lövés pelletkísérletekre szolgált stb). A leolvasható
frekvenciaarány mindkét esetben 0,6 körül mozog, ami
közel áll a konjugált aranymetszéshez. Meg kell jegyezni,
hogy a káoszelméleti állítás nem csak a konjugált aranymetszésre, hanem tetszőleges irracionális számra igaz.
Érdekes kérdés, hogy létezik-e, és ha igen, milyen jellegű
kapcsolat a két módus között. Az SXR spektrogramok,
részletesebben pedig a sávteljesítmények időfüggésének
vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy van kapcsolat, az
alacsony frekvenciás módus energiát nyer az alapharmonikustól, ezt követően pedig ms-os időskálán bekövetkezik az összeomlás. A folyamatok kvantitatív vizsgálatához a sávteljesítmény-korrelációs módszert alkalmazzuk
[12]. A módszer lényege, hogy egy jelen belül több különböző frekvenciasáv teljesítménymodulációjának korrelációját
vizsgáljuk.
A sávteljesítmény-korreláció számításakor körültekintően
kell eljárnunk az időablak megválasztásával, nehogy az
összeomlás – mely gyorsasága miatt széles spektrumú esemény – determinisztikus teljesítményugrása beleessen. Másrészt a korrelációs függvény statisztikus jellegű, ezért megbízható eredmény eléréséhez átlagolni kell. A fűrészfogösszeomlást megelőző prekurzor szakasz nagyon rövid
(néhány 10 ms) ezért egyetlen összeomláson belül az
átlagolás praktikusan nem kivitelezhető. Rossz az
eseménystatisztikánk, a sávok teljesítménye egy-egy összeomlás előtt csak kevésszer ingadozik. Az eseménystatisztika
javítása megoldható, amennyiben több, kellően hasonló
viselkedésű fűrészfogra sikerül átlagolni.
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A „kellően hasonló” fűrészfogak létezése nem magától
értetődő. A fűrészfogak és az összeomlások viselkedését
jelentősen befolyásolják a plazma különböző, folyamatosan
változó mennyiségei (pl. az áramprofil). Maga a fűrészfogösszeomlás is jelentős mértékben perturbálja a plazma
közepét. Vizsgálataink azt mutatták, hogy lehet találni az
átlagoláshoz elégséges számú hasonló, egymást követő
összeomlást. Ez alátámaszthatja azt az elképzelést, mely
szerint egy-egy összeomlás olyan változásokat okoz a plazmában, amelyek kedveznek a következő fűrészfog megjelenésének.
Példánkban a 20975-ös lövés I53-as csatornáját választottuk.
Itt a 1,38-2,5 s-os időtartományban sikerült tizenöt darab
olyan fűrészfogat választani, melyek viselkedése az időjelek
és spektrogramok vizsgálata alapján kellően hasonló. Az
egyik ilyen összeomlás spektrogramja látható a 4. ábra bal
oldalán. Ezek után mindegyik összeomlásnál egy 30 ms-os
időablakot jelöltünk ki úgy, hogy annak vége legalább
10 ms-al a fűrészfog-összeomlás előtt legyen. Vizsgálatainkhoz kiválasztottuk az 5-9 illetve 10-17 kHz-es frekvenciasávokat, melyek az ismeretlen módust és az
alapharmonikust hivatottak reprezentálni. Ezek után mindegyik összeomlásra külön-külön kiszámoltuk a sávteljesítmény-korrelációs függvényt, majd ezen függvényeket
átlagoltuk össze egymással. Ennek eredménye látható az 5.
ábrán.
Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy az átlagolás eredménye
egy viszonylag szélesebb csúcs, melynek magassága a két
sáv közötti jelentős korrelációról, csatolásról árulkodik. A
csúcson a szórások lokális minimumát jelöli egy piros és
egy zöld vonal, melyek

τ ≅ (−1 ± 1)ms, A = (55 ± 5)% ,

(3)

τ ≅ (4 ± 1)ms, A = (30 ± 10)%

(4)

illetve

5. ábra: Átlagolt sávteljesítmény-korrelációk a 20975-ös lövésben. A bal oldali kép az (1,1), és az alacsony frekvenciás módus
sávteljesítményeinek korreláltságát mutatja. Ez a két módus csatoltságára utal. A jobb oldali ábrán összehasonlításképpen az (1,1) és
(2,2) sávteljesítmény-korrelációja látható.
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időkésést és amplitúdót mutatnak. (Az egyedi korrelációs
függvények többnyire két csúccsal rendelkeznek.) A
sávteljesítmények közötti fázistolás számolásával is tehetünk egy becslést az időtolás mértékére [13]. Utóbbi
módszerből a -1 ms-os időtolás értéke jól leolvasható.
Egyéb lövéseken végzett szúrópróbaszerű elemzések azt
mutatják, hogy ez a fajta viselkedés nem egyedi. Az itt
bemutatotton felül két másik esetben számoltunk eddig
átlagolt korrelációs függvényeket. A korreláció és időkésés
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iránya, illetve mértéke több más lövésben (a 4. ábra jobb
oldalán szereplő esetben is) igen hasonló. A jelenség
mindenképpen további vizsgálatokat kíván. Összehasonlításképpen megjegyezzük, hogy felharmonikusok között –
például az (1,1) és (2,2) – ugyanezen módszer használatával
90%-os korreláció mutatható ki 0 ms időkésés mellett, mely
arra utal, hogy a felharmonikus megjelenése a módus
anharmonikus voltából ered. Ez látható az 5. ábra jobb
oldalán. Azon frekvenciasávok között, ahol nincs koherens
módus, ezzel a módszerrel 10% körüli korrelációt kapunk.
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A mérnöki gátak szerepe
a Bátaapáti Tároló biztonságában
Nős Bálint
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
7031, Paks Pf.: 12, Tel.: +3675 519 535

A mérnöki gátrendszer különböző elemei fontos szerepet játszanak a hulladéktárolók biztonságában a működés során és a
lezárás után egyaránt. A mérnöki gátakat és azok anyagait a befogadó kőzethez illesztve úgy kell kiválasztani, hogy a
különböző gátak ne akadályozzák egymást biztonsági funkcióik ellátásában.
A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) elhelyezési rendszerének tervei elkészültek, amelyek tartalmazzák
az alkalmazni kívánt mérnöki gátakat is. A működés fázisában a vágatbiztosítás céljából lőttbeton réteget és kőzethorgonyt
alkalmazunk. A hosszú távú sugárbiztonság szempontjából a mérnöki gátak közül meg kell említeni a vasbeton konténert, az
ezen belüli térkitöltést, a vágatok tömedékelését, valamint a záródugókat. A fent említett elemek mindegyikéhez biztonsági
funkciók rendelhetők.
A radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú sugárbiztonságának igazolására a hazai jogszabályoknak és a nemzetközi
ajánlásoknak megfelelő biztonsági értékelés készült. A biztonsági értékelés számára fontos bemenő adatot jelentenek az
elhelyezési rendszer mérnöki gátjainak tulajdonságai. A biztonsági értékelés külön vizsgálta az egyes mérnöki gátak által
betöltött biztonsági funkció ellátásának jelentőségét a hosszú távú környezetbiztonság szavatolásában.

A mérnöki gátak definíciója
A 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdésének
f) pontja értelmében a „gát: olyan fizikai vagy kémiai
akadály, amely meggátolja vagy késlelteti a radioizotópok,
illetve más anyagok mozgását (migrációját) valamely
rendszer komponensei között; általában a gát lehet mesterséges (pl. műszaki) vagy pedig természetes gát, ez utóbbi a
tároló környezetének szerves része”. A fenti jogszabályban
leírt mesterséges gát fogalmát a továbbiakban azonos tartalommal, mérnöki gát kifejezéssel fogom használni.

A mérnöki gátak szerepe a biztonság
szavatolásában
A mérnöki gátak tervezésénél és kiválasztásánál figyelembe
kell venni, hogy az egyes anyagok jól illeszkedjenek a
befogadó kőzethez, valamint egymáshoz; illetve, hogy az
elhelyezési rendszer (a természetes és a mérnöki gátak
összessége) az üzemeltetési fázis biztonságát és a hosszú
távú (lezárás utáni fázis) biztonságot is szavatolni tudja. [1]

Az üzemviteli fázis biztonsága
A közepes mélységű (ilyen a Bátaapáti NRHT is) és a
mélygeológiai hulladéktárolók esetében az alkalmazott mérnöki megoldásoknak több évtizeden – az egyes hulladékelhelyezési programok időütemezésétől függően akár egy

Kontakt: balint.nos@rhk.hu
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évszázadon – keresztül kell biztonságos munkakörülményeket fenntartaniuk a föld alatt.
Bátaapátiban a vágatokban a kőzetminőséghez igazodóan
lőttbeton rétegek és kőzethorgonyok kombinációját alkalmazzuk. A befogadó kőzetben, a gránitban természeténél
fogva repedések, vetők alakultak ki. A vetőzónák elsőrendű
töréseiben számottevő – 0,1 liter/s mennyiséget meghaladó
– vízbeszivárgás is előfordulhat, amit viszont megfelelő
injektálással meg lehet szüntetni. Ugyanígy injektálni
szükséges a vágathajtás következtében esetleg fellazuló,
repedező kőzetköpenyt is [2]. A cement alapú injektáló
keverék tulajdonságai megfelelő adalékanyagokkal jól
optimalizálhatóak. Az injektálásnak, mint mérnöki megoldásnak fontos szerepe van nem csak az üzemviteli fázis,
hanem – később a lerakó vágatokba történő vízbeszivárgás
mértékének csökkentése által – a hosszú távú biztonság
megvalósításában is.

A lezárás utáni fázis biztonsága
A többszörös gátrendszer elve
Nemzetközi szakmai körökben egyöntetű vélemény alakult
ki arról, hogy a radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú
biztonságát a többszörös gátrendszer alkalmazása révén
lehet garantálni. A többszörös gátrendszer elemei (a Bátaapáti NRHT példáját lásd: 1. ábra):
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− az elsődleges hulladék csomag (hulladékforma szénacél
hordóban),
− a mérnöki gátak
tömedékelés),

(vasbeton

konténer,

térkitöltés,

− a befogadó kőzet.
A Bátaapáti NRHT esetében az elsődleges hulladék csomag
a 200 vagy 400 literes szénacél hordóból és a hulladék
mátrixból (hulladékformából) áll. Az elsődleges csomagokat
a hulladék áramokhoz igazított feldolgozási eljárással a
paksi atomerőműben állítják elő.
A jelenlegi tervek szerint a 200 literes hordókból 9, a 400
literes hordókból pedig 4 kerül egy-egy speciálisan kialakított vasbeton konténerbe. A konténeren belül az üres teret
cementhabarccsal töltjük ki. Egy vágatszelvénybe 16-20
vasbeton konténert helyezünk el. A vasbeton konténerek
közé bentonitpaplan kerül, amely a hulladék visszatermelhetőségét – ami jogszabályi előírás az üzemeltetés
fázisában – is biztosítja. A lerakó kamrákban a vasbeton
konténerek és a vágatfal közti teret visszatömedékeljük. A
tömedékelés betonból készül, amelybe mintegy 50-60 %
gránitzúzalék kerül adalékanyagként [2].
A Bátaapáti NRHT esetében a befogadó kőzet az országos
„screening”, majd részletes telephely kutatás során kiválasztott mórágyi gránit formáció. A lerakó kialakítása a 2.
ábrán bemutatott séma alapján történik.

lerakó vágatok

1. ábra:

A Bátaapáti NRHT többszörös gátrendszere

A tároló lezárásának koncepciója
A lerakó vágatok – melyek az előzőekben említettek szerint
kerülnek visszatömedékelésre – egy nyaktaggal csatlakoznak az elosztó vágathoz. A nyaktagba 10 méter vastag
betondugó kerül kialakításra a lezáráskor. Az elosztó és
megközelítő vágatok találkozásánál, valamint a megközelítő
vágatokban visszatömedékelésük során beton-bentonit
dugók kerülnek elhelyezésre (lásd 3. ábra).

elosztó vágatok

megközelítő vágatok

2. ábra:
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A beton-bentonit dugók kialakítása a megközelítő vágatokban

A mérnöki gátak biztonsági funkciói
A mérnöki gátak közül ebben a fejezetben a vasbeton konténer, a lerakó kamrák visszatömedékelése és a megközelítő
vágatokban elhelyezett dugók által betöltött biztonsági
funkciókat adom meg.
A vasbeton konténer
Az elhelyezési konténer a radioaktív hulladékok geológiai
tárolókban való végleges elhelyezésének biztonságát alapvetően meghatározó elsődleges fontosságú műszaki gát. A
beton alacsony vízáteresztő képessége (az alapvető terjedési
folyamat a diffúzió) és nagy szilárdsága hatékonyan késlelteti
a rétegvíz hozzáférését a hulladékhoz, valamint a szennyezett víz eltávozását a tömedékelés felé. A cement alapú
térkitöltő anyaggal együtt kedvező kémiai környezetet
(magas pH) teremt, amely sok izotóp oldhatósági korlátját
csökkenti, és szorpcióját elősegíti.
A lerakó kamrák tömedékelése
A lerakó kamrákat 50-60 % gránitzúzalék tartalmú betonnal
tömedékeljük vissza. A tömedékelésnek egyrészt tartó funkciója
van, másrészt jelentős cementtartalma miatt – a fentiekben
említettek alapján – szorpciós és kémiai (magas pH) gátként
fog működni az elhelyezési rendszer lezárása utáni fázisában.
A beton-bentonit dugók

értékelés végeredménye a lakosság ún. kritikus csoportjára
(helyben élő, átlagos életvitelű személyek) számított dózis,
amelyet a rendeletileg meghatározott dózismegszorítással
(a 47/2003. ESzCsM rendelet alapján a radioaktívhulladéklerakókra ez 100 µSv/év) kell összehasonlítani.
Az elhelyezési rendszer viselkedésének lehetséges kimeneteleit ún. forgatókönyvek formájában írhatjuk le. A normál
fejlődéstörténeti forgatókönyv a rendszer evolúciója során
bekövetkező legvalószínűbb folyamatokat, eseményeket írja
le; tulajdonképpen megfelel a rendszer jelenlegi viselkedésének a jövőre történő kiterjesztésének.
Az alap forgatókönyvtől kismértékben eltérő, kisebb bekövetkezési valószínűségű, de még elképzelhető forgatókönyveket alternatív fejlődéstörténeti forgatókönyveknek
nevezzük.
Ha egy paramétert drasztikusan megváltoztatunk, vagy egy
folyamatot nem veszünk figyelembe (ezek lehetnek a
valóságtól teljesen elrugaszkodott feltételezések is), és így
vizsgáljuk, hogy a rendszer milyen választ ad – vagyis
mennyire érzékeny – az adott változtatásra, akkor az
úgynevezett „mi van ha” („what if”) típusú forgatókönyvről beszélünk. Ha bizonyos biztonsági funkciókat
legyengítünk vagy teljesen megszüntetünk, akkor vizsgálni
tudjuk a rendszer robosztusságát.

A megközelítő vágatokban elhelyezett dugók pozicionálása
különösen fontos. A gránit formációban találhatók olyan
törések, amelyeket agyagásványok töltenek ki, és ezáltal
igen alacsony a vízvezető képességük. Ezek az ún. torlasztó
zónák különálló hidrológiai blokkokra tagolják a formációt.
Az egyes vízföldtani blokkok között jelentősek a hidraulikus potenciál különbségek, míg blokkon belül a potenciál
csak kis ingadozást mutat. Ahol a vágatokkal torlasztó
zónát harántolunk (azaz a vágathajtás során áttörjük azt),
oda kell a dugókat elhelyezni, hogy a torlasztó zóna
szigetelő hatását visszaállítsuk, és ne generáljunk mesterséges hajtóerőt az advektív transzport számára.

Az oldhatósági korlát elhanyagolása

A biztonsági elemzés megállapításai
a mérnöki gátakkal kapcsolatban

A megkötődés elhanyagolása a cementes
anyagokon

A biztonsági elemzés nemzetközileg elfogadott eljárás,
melynek segítségével értékelni tudjuk a hulladék-elhelyezési rendszer viselkedését, illetve annak az emberre és
környezetére gyakorolt lehetséges hatásait. A biztonsági
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Ez a „mi van ha” típusú forgatókönyv azt írja le, hogy
milyen hatása lehet, ha minden izotópra „kikapcsoljuk” az
oldhatósági korlát paramétert és teljes körű oldódást
teszünk lehetővé.
Ennek a forgatókönyvnek az eredményei gyakorlatilag
teljes mértékben megegyeztek a normál fejlődéstörténeti
forgatókönyv eredményeivel. Mindez azt mutatja, hogy a
tárolóban elhelyezett hulladék koncentrációja minden
fontos izotóp esetében alatta marad az oldhatósági
korlátnak.

Ennek a forgatókönyvnek az elemzése során a cement alapú
mérnöki gátakon megvalósuló szorpció „kikapcsolásával”
arra nyílt lehetőség, hogy a megkötődés jelentőségét
határozzuk meg a teljes elhelyezési rendszer viselkedésében.
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A normál fejlődéstörténeti forgatókönyv eredményeihez
képest ez a „mi van ha” típusú forgatókönyv az egyéni
dózisban 4-5-szörös növekedést eredményezett. Ezen kívül
a 14C dózisjárulékában eredményezett jelentősebb növekedést (2-3 nagyságrend), de ez az izotóp nem tartozott a teljes
dózishoz legnagyobb járulékot adó nuklidok közé.

A kikényszerített felhagyás forgatókönyve
Ebben a „mi van ha” típusú forgatókönyvben a biztonsági
értékelés készítői azt vizsgálták, hogy mi történik abban az
esetben, ha a megközelítő vágatokat valamilyen ok miatt
(pl.: méretezésen túli földrengés) nem sikerül megfelelően
visszatömedékelni, és a beton-bentonit dugókat sem sikerül
elhelyezni.
Az elemzés eredményei azt mutatták, hogy a maximális
egyéni dózis a normál fejlődéstörténeti forgatókönyv dózis
értékéhez képest jelentősen (több nagyságrenddel) megnőtt.
Gyakorlatilag két izotóp hatása számottevő: a hosszú
felezési idejű 129I-é és a 36Cl-é.
Az eredményekből megállapítható, hogy a megközelítő
vágatok megfelelő tömedékelésének és benne a betonbentonit dugók optimális elhelyezésének jelentős hatása
van az elhelyezési rendszer biztonságos működésére.
Fontos megjegyezni azt is, hogy az ebben az esetben is
működő mérnöki gátak (pl.: térkitöltött vasbeton konténer,

II. évf. (2009) 42

lerakó vágatok tömedékelése) hatékonyan tartották vissza a
rövid felezési idejű izotópokat azok lebomlásáig.

Következtetések
Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a hulladék lerakók
esetében mind az üzemeltetési, mind a lezárás utáni fázis
biztonságának biztosításában jelentős szerepük van a
mérnöki gátaknak. Fontos, hogy a befogadó kőzethez és az
elhelyezendő hulladék csomagokhoz illesztve válasszuk ki
azokat a mérnöki megoldásokat, amelyeket az elhelyezésnél
végül alkalmazunk.
A mérnöki gátak tulajdonságai fontos bemenő paraméterei
a biztonsági értékeléseknek, melyekkel egyúttal e tulajdonságok hatékonyságát is elemezni tudjuk a hosszú távú
biztonság elérésében. A Bátaapáti NRHT Létesítést Megelőző Biztonsági Értékelésében a szerzők több fontos elemzést
végeztek a mérnöki gátakkal kapcsolatban.
A számítások azt mutatták, hogy a mérnöki megoldások
közül kiemelt fontosságú a megközelítő vágatok megfelelő
tömedékelése és a beton-bentonit dugók optimális elhelyezése. Ezen kívül a cement alapú anyagoknak fontos
tulajdonsága, hogy bennük – az advekcióhoz képest – inkább a diffúzió a domináns transzport folyamat, valamint
jelentős szorpciós kapacitással bírnak; így az izotópok
izolációjában és retardációjában meghatározó szerepet
játszanak.
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Neutronanalitikai módszerek fejlesztése kiterjedt minták
hidrogéntartalmának meghatározására
Dóczi Rita
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet
1111 Bp. Műegyetem rkp. 9., Tel.: +361 463 2523

Az újonnan kidolgozott és továbbfejlesztett neutronlassulási módszert mutatom be a kiterjedt minták hidrogéntartalmának
meghatározása témakörben. A fejlesztések során sikerült egy gyors, direkt detektálási módszert kidolgozni, valamint
folyamatban van a forrás-minta-detektor geometriájának optimalizálása a vizsgálandó minták méretének növelése céljából.

Bevezetés
A kiterjedt minták hidrogéntartalmának analízise
napjainkban gyakorlati szempontból is igen fontos feladat, a
módszerek fejlesztése 1997 óta NAÜ által koordinált kutatási program keretében történik.

Dy monitor

Debreceni és külföldi kollégáimmal nemrégiben bevezettünk egy epitermikus neutronok felhasználásán alapuló új
eljárást, melynek érzékenysége mintegy hússzorosa a régóta
széles körben alkalmazott neutronreflexiós technikában
elérhetőnek. A kísérletek eddigi eredményeit számos
publikációban bemutattuk [1-9]. Először aktivációs fóliákkal
részletesen vizsgáltuk a mintákban létrejövő neutronfluxus
axiális eloszlását és a módszer alkalmazhatóságát. Újabb
kutatásaink azt mutatják, hogy a direkt neutron
detektálással (BF3 számláló segítségével) történő hidrogéntartalom meghatározás jól alkalmazható, gyorsabb, rutinszerű ipari felhasználást tesz lehetővé az epitermikus
neutronokra alapozott új eljárás esetén.

Cd mintatartó

Minta

Pu-Be forrás
Moderátor,
árnyékolás

a
Előerősítő

Ebben a beszámolóban bemutatom a direkt detektálási
módszer alapjait, előnyeit és hátrányait.

Cd gyűrű

Kísérlet

BF3 számláló

A besugárzások során a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai
Tanszékén szénhidrogén moderátorba ágyazott Pu-Be
forrást alkalmaztunk az 1. ábra szerinti elrendezésekben.
Nemzetközi együttműködés keretében (KEK, Tsukuba,
Japán) összehasonlítást végeztünk Am-Be forrás és grafit
moderátor alkalmazhatóságára vonatkozóan is [6].

Minta
Cd mintatartó
Moderátor,
árnyékolás
Pu-Be forrás
b
1. ábra:

Kontakt: doczi@reak.bme.hu
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A fólia aktivációs (a) és a direkt (b) módszer kísérleti
elrendezése az epitermikus neutronokra alapozott
hidrogéntartalom meghatározáshoz
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melamin) vettük fel a kalibrációs görbéket. Az ábra mutatja,
hogy a fólia aktivációs módszer érzékenyebb, mint a direkt
eljárás. A prompt módszer kisebb érzékenysége a nagy
méretű BF3 detektor körül kialakuló fluxusdepresszióval
magyarázható. Az ábrázolt (I-I0)/I0 mennyiség az üres (I0)
mintatartóhoz képest mért relatív beütésszám-többletet
jelenti.

A neutronlassulási módszer lényege, hogy a vizsgálandó
mintát Cd tartóba helyezzük, ezáltal a hidrogénmeghatározást epitermikus neutronokra alapozzuk. A
minta belsejében a neutronok lassulását és a kialakuló
termikus neutroneloszlást a minta elemi összetétele határozza meg. A kísérletek azt igazolták, hogy a módszer csak a
minta hidrogéntartalmára érzékeny, azaz a termikus
neutrontérhez a különböző anyagok (Al, Fe, Cu, Pb stb.)
elhanyagolható járulékot adnak [6].

Az érzékenység kismértékű csökkenését számos előny
kompenzálja: a mérési idő jelentősen csökkenthető (néhány
perc), ugyanakkor a neutronforrás intenzitása is tized
részére csökkenthető (10-20 GBq); rutinszerű, ipari alkalmazásra használható eszközt hoztunk létre. A kalibrációs
görbék alapján különböző eredetű kőszén és nyersolaj
hidrogéntartalmát határoztuk meg, módszerünk alkalmazhatónak bizonyult fosszilis energiahordozók minősítésére,
ami egyike a lehetséges felhasználásoknak [1].

Az 1. ábra szerinti összeállításokban körülbelül egy liter
térfogatú minták elemzésére került sor. Az eljárás egyszerűsítése érdekében a már részleteiben kidolgozott [6] fólia
(Dy) aktivációt kell prompt módszerre cserélni. Erre BF3
proporcionális számlálót használunk megfelelő geometriában. Egyetlen 18 mm átmérőjű és 80 mm hosszúságú
számlálócső hosszanti behelyezésével (1. b ábra) információt nyerhetünk a minta belsejében kialakult termikus neutronfluxus átlagáról a korábbi, aktivációs fóliákból nyert
lokális eloszlás számolással történő átlagolása helyett.

Eredmények

A mátrixeffektus vizsgálata során grafittal kitöltött
mintatartó esetén a háttér 8%-kal mutatkozott magasabbnak
az üres mintatartóhoz képest – ami nagyobb, mint a
fóliaaktivácós eljárás esetén tapasztalt érték – nehezebb
elemekre nem észleltünk többletbeütést [6].

A hagyományos neutron reflexiós technikához képest kb.
hússzoros a lassulási módszer érzékenysége [5]. A kétféle
módon (fólia aktiváció és direkt detektálás) megvalósított
lassulási módszer érzékenységét pedig a 2. ábrán vetem
össze. Az összehasonlítás végett azonos térfogatú, ismert
hidrogéntartalmú standard mintákkal (pl. polietilén, plexiüveg, bonamid, paraffin, polisztirol, ammónium-nitrát,

Megfelelő geometria kidolgozásával a vizsgálandó minta
nagysága jelentősen növelhető (~20 liter), jelenleg ezen a
fejlesztési feladaton dolgozunk. A H-analízisen kívül
jövőbeli célunk a C/H atomarány meghatározása is a
neutronreflexiós és az epitermikus lelassulási módszer
kombinálásával, ez további analitikai felhasználásokat tesz
lehetővé.
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2. ábra:

A fólia aktivációs és a direkt neutron detektáláson alapuló módszer érzékenységének összevetése
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