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A paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése alatti radiokémiai és vegyészeti ellenőrzésekor a vizsgálati terjedelmek 
mind a visszaindulási, mind pedig a felterhelési fázisokban meghaladták a kezelési utasításokban előírt gyakoriságokat. Különös 
figyelmet fordítottunk a radiokémiai és a kémiai paraméterek változásának nyomon követésére, a hőhordozóban lévő 
hasadványtermékek és felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának változásaira.   

A teljesítménynövelési programok végrehajtása közben a vizsgált radiokémiai és kémiai paraméterek megfeleltek a Műszaki 
Üzemeltetési Szabályzatban (MÜSZ) és a 01-02VE06 Vegyészeti Kezelési Utasításban az adott üzemállapotokra vonatkozó 
kritériumoknak. A megemelt hőteljesítményen felvett jellemzők nem tértek el a 100 %-os üzemre jellemző és az üzemviteli 
dokumentációban szereplő adatoktól, és nem érték el az üzemeltetési korlátokat. 

A primerköri hőhordozó kémiai összetételére és a radioaktív izotópok aktivitás-koncentrációjára vonatkozó vizsgálati 
eredményeket összehasonlítottam a teljesítménynövelés előtti kampányok közel azonos időszakában mért értékekkel, valamint a 
teljes kampányokra vonatkozó vizsgálati eredményekkel. Valamennyi blokk esetében megállapítható, hogy az összehasonlításul 
vett kampányokban a mért paraméterek többsége közel azonos volt, a kampányokra jellemző lefutásokat és változásokat 
mutatták. A primerköri hőhordozóban vizsgálati eredményeink alapján anomáliára és inhermetikusságra utaló jelenségeket 
nem tapasztaltunk, a zónában üzemelő fűtőelemek tömörek voltak. 

 

A teljesítménynövelés előzményei 
A paksi atomerőmű blokkjain a 2000-es évek elejére 
lezárultak a szekunderköri teljesítmény és a biztonsági 
színvonal növelésére irányuló programok. Ezek között volt a 
magas pH-jú vízüzem bevezetése is. 2001. október 1-jével 
hozták létre a blokkok tervezett élettartamon túli 
üzemeltetését és a teljesítmény növelését előkészítő projektet. 
A Teljesítménynövelési (TN) Projekt célja a blokkok 
teljesítményének 8 %-kal való növelése a reaktorok 
hőteljesítményének 1485 MW-ra való emelésével. [1]  

A szükséges átalakításokra a technológiai megvalósítás, az 
üzemviteli korlátok betartása, illetve a biztonsági tartalékok 
biztosítása érdekében volt szükség. Vegyészeti és radiokémiai 
szempontból kiemelt fontosságú volt a primerköri bórsav-
koncentráció változtatása magasabb, CB=13,5 g/kg bórsav-
koncentrációra a blokkokra közös paraméterekkel. 
Ugyanakkor a módosított üzemanyag bevezetése és a 
felterheléshez kapcsolódó ellenőrzések további feladatot 
jelentettek. 

A kémiai paramétereket befolyásoló 
átalakítások  
Az új típusú üzemanyag-kazetták bevezetése és az új 
zónatöltetek alkalmazása két lépésben történt. Első lépésben 
az aktív zóna teljesítmény- és hőmérséklet-eloszlásának 
simítása volt a cél. A pálca rácsosztás 12,2 mm-ről 12,3 mm-re 
nőtt változatlan dúsítás (3,82 %) mellett, és hafnium elnyelő 
lemez került az SZBV kazetta üzemanyag-részének felső 

végére. A módosítások hatására a megengedett üzemanyag-
teljesítmény nőtt. 

A második lépésben – a gazdaságos üzemanyag-felhasználás 
érdekében – 4,2 %-os U-235 dúsítású, 3 db Gd kiégő mérget 
tartalmazó pálcával ellátott kazetták bevezetésére került sor. 
Így a szokásos 102 kazetta helyett csak 84 kazetta cseréjére 
van szükség. [2] 

Ez utóbbi optimalizálás a teljesítménynövelés megvalósítása 
utáni kampányokban történt meg. Az egységnyi termelt 
energiára eső üzemanyag-felhasználás a TN előttinél is 
alacsonyabb szintre került. 

A módosított fűtőelemek nagyobb reaktivitás-tartalékai 
következtében szükség volt a primerköri hűtőközegekben és 
a biztonsági, üzemzavari rendszerekben a bórsav-
koncentráció növelésére. A biztonsági elemzéseknek 
megfelelően a bórsav-koncentrációt 12-ről 13,5 g/dm3 értékre 
emeltük. Tekintettel arra, hogy a TN a többi kémiai és 
radiokémiai paraméter korlátját nem érintette, csak a 
primerköri hőhordozó össz-lúgosító koncentrációját kellett a 
bórsav koncentrációjához „igazítani” (kritérium pH>6). Így 
az össz-lúgosító koncentráció tartománya 2-16,5 mg/dm3-ről 
2-18 mg/dm3 értékre módosult. 

Kémiai és radiokémiai vizsgálatok 
A teljesítménynövelés végrehajtása alatti vizsgálatok fő célja 
az volt, hogy fokozott terjedelemben végzett ellenőrzésekkel 
igazoljuk a primerköri hőhordozó paramétereire vonatkozó 
korlátok betarthatóságát, a fűtőelem-kazetták és a zóna 
megbízhatóságát. A vizsgálati terjedelmek mind a 
visszaindulási, mind pedig a felterhelési fázisokban 
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meghaladták a kezelési utasításokban előírt gyakoriságokat. 
Különös figyelmet fordítottunk a radiokémiai és kémiai 
paraméterek változásának nyomon követésére, a 
hőhordozóban lévő hasadványtermékek és felaktiválódott 
korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának változásaira. 

A primerköri biztonsági rendszerek és biztonsági hűtőkörök, 
víztisztítók, vegyszeradagoló rendszerek, valamint a 
szekunderköri technológiai rendszerek vegyészeti 
ellenőrzését a kezelési utasítás előírásai szerint végeztük 
mind a terjedelmet, mind pedig a gyakoriságot illetően. 

A vizsgálati módszerek a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT 
1-1024/2008 számon bejegyzett akkreditálási területébe 
tartoznak, validált egyedi vagy szabvány szerinti analitikai 
módszerek. Titrimetriás módszert alkalmazunk a bórsav-
tartalom meghatározására, elektrokémiait a pH, 
spektrofotometriás módszereket az ammónia és a hidrazin 
koncentrációjának a mérésére. Lángfotometriás és ICP OES 
(induktív csatolású plazma-emissziós) spektrometriai 
mérésekkel határozzuk meg az alkáli fémeket, az adagolt 
káliumot, a szennyezőként jelenlévő nátriumot és a 
magreakcióban képződő lítiumot. Szintén ICP OES technikát 
alkalmazunk a primerköri hűtőközegek korróziótermékeinek 
a mennyiségi meghatározására, úgymint a vasra, krómra, 
nikkelre, mangánra, kobaltra. Ugyanezen elemek diszperz 

fázisban lévő koncentrációját és elemösszetételét 0,45 m-es 
szűrést, szemcseméret eloszlás vizsgálatot és savas feltárást 
követően határozzuk meg. Az oldott és diszperz fázisban 
lévő, felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-

koncentrációját 0,45 m-es szűrés után gamma-

spektrometriával mérjük a szűrletből (<0,45 m) és 

szűrőpapíron felfogott szemcsékből (>0,45 m). A gamma-
sugárzó hasadványtermékek ugyanezen frakciókból és 
kémiai elválasztások után határozhatók meg 
izotópcsoportonként. Ezeket a módszereket alkalmazzuk a 
jódizotópok, a nemesgázok, a stroncium- és báriumizotópok, 
a cézium- és rubídiumizotópok detektálására. Alfa-sugárzók 
esetében a hőhordozó összes alfa-aktivitását a bórsav 

alkoholos eliminálása után mérjük, de megfelelő módszerrel 
rendelkezünk ahhoz, hogy az oldott és diszperz fázis 
előkészítésével külön határozzuk meg mindkét fázisban a 
kűrium, amerícium, plutónium és urán frakció izotóponkénti 
aktivitás-koncentrációját. A lágy béta-sugárzó tríciumot 
folyadék-szcintillációs (LSC) mérőrendszerrel detektáljuk. Az 
urán kémiai koncentrációját és az U-234, U-235, U-236, U-238 
izotóparányát ICP-MS tömeg-spektrometriai módszerrel 
vizsgáljuk.  

Vizsgálati eredmények 
A teljesítménynövelés alatt az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) által jóváhagyott üzemviteli utasításoknak 
megfelelően a felterhelési fokozatok elérésekor (100, 104 és 
108 %) jelentésben számoltunk be az addigi vizsgálati 
eredményekről és trendekről.  

Átfogó értékeléshez a primerköri hőhordozó kémiai 
összetételére és a radioaktív izotópok aktivitás 
koncentrációjára vonatkozó vizsgálati eredményeket 
összehasonlítottam a teljesítménynövelés előtti kampányok 
közel azonos időszakában mért értékekkel, valamint a teljes 
kampányokra vonatkozó vizsgálati eredményekkel.  

A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – a 2. és a 3. blokk 
értékeléséből mutatok be néhány jellemző trendet.  

A 2. blokkra azért esett a választás, mert egyrészt a 2003-as 
események miatt a legmagasabb felületi szennyezettséget 
mutatta a zóna, másrészt a primerköri forgalom a 2. blokkon 
volt a legalacsonyabb: azt meg kellett növelni a fő keringtető 
szivattyúk (FKSZ) járókerekének cseréjével legalább 40 300 
m3/h értékre. A primerköri forgalom növelésének a 
felaktiválódott korróziótermékek transzportjára gyakorolt 
hatása tette a blokkot érdekessé.  

Az alábbiakban a 2. blokk TN előtti 23. kampányának és a 
növelt teljesítménnyel üzemelő 24. kampányának 
eredményeit hasonlítom össze. A blokk 2008. október 12-én 
érte el a 104 % és 2008.december 5-én a 108 % teljesítményt.  
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1. ábra: Bórsav-koncentrációk (g/dm3) és a hőteljesítmény (MW) alakulása a 2. blokkon 

 



Nukleon 2011. október IV. évf. (2011) 98 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011  3 

Tekintettel arra, hogy a kémiai paraméterekre vonatkozó 
korlátok változatlanok maradtak, a bórsav koncentráció 
emelésével csak az adalékolt lúgosító mennyiségét kellett 

növelni az előírás szerinti pH6 érték tartása érdekében.  

Valamennyi mért kémiai paraméter (hidrogén, ammónia, 
hidrazin, klorid) megfelelt a primerköri vízüzemi 
korlátozásnak. A radiokémiai paraméterek mindkét 

kampányban közel azonos lefutást mutattak, értékükben 
jelentős változást nem tapasztaltunk: üzemeltetési korlátok 
alattiak voltak, a zónában hermetikus fűtőelem kazetták 
üzemeltek. (A – főleg a 24. kampány során jelentősebb – 
leterhelések nem voltak összefüggésben a TN programmal.) 
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2. ábra: 300 oC hőmérsékletre számított pH a 2. blokk 23. és 24. kampányában 
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3. ábra: Káliumra számolt össz-lúgosító koncentráció (mg/dm3), 2. blokk 
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4. ábra: Felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának alakulása (Bq/dm3) 
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5. ábra: I-131 és a jódizotópok összegzett aktivitás-koncentrációja a 2. blokk (Bq/dm3) 

 

 

Az alábbiakban a 3. blokk három, egymást követő 
kampányának vizsgálati eredményeit hasonlítom össze. A 3. 
blokk esetében a TN megvalósításának különlegessége az 
volt, hogy a 23. kampány utáni, 2008. szeptemberi főjavítás 
alatt a szükséges primerköri átalakítások elkészültek, de a 
turbina átalakítások elvégzésére a normál főjavítási időtartam 
rövidsége miatt nem volt mód. A 24. kampányban a 100 % és 
104 %-on a szükséges ellenőrzések elvégzése után, vezetői 
döntés alapján 2009. február 12-én a 3. blokk 105 %-os 

felterhelésre kapott engedélyt, így az eredeti teljesítményének 
105 %-án üzemelt a kampány végéig. A 2009. évi nagyjavítás 
alatt az 5. és 6. turbinák nagynyomású házán végrehajtott 
fúvókakoszorú-cserék és turbinaszabályzó-rekonstrukciók 
után a 25. kampányban folytatódott a TN üzemviteli 
program, és a blokk 2009. november 13-án elérte a 108 %-os 
teljesítményt. 
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6. ábra: Bórsav-koncentrációk (g/dm3) és a hőteljesítmény (MW) alakulása a 3. blokkon  
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7. ábra: Felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációja (Bq/dm3), 3. blokk 
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8. ábra: I-131 és a jódizotópok összegzett aktivitás-koncentrációja a 3. blokkon (Bq/dm3) 

 
 

Összefoglalás 
A paksi atomerőmű blokkjain a teljesítménynövelés, a 
felterhelési programok során vegyészeti, radiokémiai 
szempontból a primerköri radiokémiai paraméterek speciális 
ellenőrzése volt a feladat. A mérések célja az volt, hogy 
meggyőződhessünk arról, hogy a módosított üzemanyag 
bevezetése, a magasabb primerköri technológiai paraméterek 
létrejötte után is megfelelőek a vegyészeti, radiokémiai 
jellemzők. Jelen cikkben a szakmai szempontból kiemelt 2. és 
3. blokkot vizsgáltam. 

A felterhelési üzemviteli programok végrehajtása közben és a 
blokkok üzemeltetése alatt a vizsgált radiokémiai és kémiai 
paraméterek megfeleltek a Műszaki Üzemeltetési 
Szabályzatban és a vonatkozó vegyészeti kezelési utasításban 
rögzített kritériumoknak. A 108 %-os teljesítményüzemben 

felvett jellemzők nem tértek el a 100 %-os teljesítményre 
jellemző és az üzemviteli dokumentációban szereplő 
adatoktól. 

A mért radiokémiai értékek gyakorlatilag megegyeztek az 
előző kampány azonos időszakában mért értékekkel. A 25. 
kampányban a 3. blokkon a korróziótermékek kémiai 
koncentrációja és aktivitás-koncentrációja valamivel 
magasabb volt, mint az előző kampányban. Ez a 2009. évi 
nagyjavítással hozható összefüggésbe, amely több 
technológiai rendszer megbontásával, karbantartásával és 
javításával járt: ez okozta a korróziótermékek transzportjának 
kismértékű változását, növekedését.  

A primerköri hőhordozóban a vizsgálati eredmények alapján 
anomáliára és inhermetikusságra utaló jelenségek nem voltak 
tapasztalhatók, az aktív zónákban üzemelő fűtőelemek 
tömörek. 
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