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Plazmafluktuációk és turbulens áramlások fúziós 
plazmákban  

Bencze Attila1 és Berta Miklós2 

1KFKI-RMKI, Plazmafizikai Főosztály 
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 

2Széchenyi István Egyetem 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 

 

Jelen dolgozatban röviden bemutatjuk az elmúlt néhány évtizedben a fúziós közösség által felhalmozott ismereteinket a 
mágnesesen összetartott plazmában jelentkező turbulens áramlásokról és a mérésekben megfigyelt plazmafluktuációkról, 
melyek az előbbiek reprezentánsai a plazmadiagnosztika szintjén. Továbbá bemutatunk egy konkrét mérést, melynek során a 
plazma koherens örvényeinek mozgását használtuk ki az ún. véletlenszerű, alacsony frekvenciás, zonális áramlások (zonal 
flows) kimutatására.   

 

Bevezetés 
A plazmafluktuációk vizsgálatának legfőbb motivációja a 
kezdetektől fogva annak tisztázása volt, hogy milyen 
mechanizmusok alakítják ki a plazma megfigyelt transzpor-
tját a mágneses térre merőleges irányban, ugyanis ez a fo-
lyamat döntő a plazmaösszetartás, valamint a plazma-fal 
kölcsönhatás szempontjából. 

A jelenlegi elméleti modellek és kísérleti eredmények 
alapján többé-kevésbé elfogadottá vált a fúziós közösségben 
egy paradigma, amely leírja a plazmának átadott energia 
útját egy bonyolult, visszacsatolt rendszeren keresztül (ld. 1. 
ábra). A plazmafluktuációk szabadenergia-forrása a fő 
plazmaparaméterek (részecskeszám-sűrűség, hőmérséklet) 
mágneses térre merőleges gradienseiben keresendő. El-
méleti stabilitásvizsgálatok azt mutatják, hogy mind a 
tokamak, mind pedig a stellarátor konfiguráció instabil egy 
sor lineáris módussal (perturbációval) szemben. Ilyenek az 
ún. drifthullámok (ionhőmérséklet-gradiens móduss, ITG, 
elektronhőmérséklet-gradiens módus, ETG, befogott 
elektron módus, TEM) [1]. Az instabilitások időfejlődése 
során ezen lineáris, független módusok amplitúdója 
mindaddig növekszik, amíg nem lineáris szakaszba érkezve 
telítődnek, összecsatolódnak és bonyolult turbulens 
mozgások jönnek létre. Ez a turbulencia statisztikus érte-
lemben stacioner, szélessávú plazmaparaméter-fluktuációk 
formájában nyilvánul meg a diagnosztikák jeleiben. A 
turbulens fluktuációkban felhalmozott energia egy része 
direkt kaszkádfolyamatok révén leáramlik a kis térbeli 
skálák (nagy hullámszámok) irányába, ahol disszipálódik. 
Az energia másik része a nagy térbeli skálák (kis 

hullámszámok) felé áramlik, ahol az egyedi örvények 
összeállnak globális, nyírt áramlásokká (zonális áramlások, 
ZF, GAM). Ez a duális kaszkád a kétdimenziós turbulencia 
sajátja. Az így felépülő zonális áramlások aztán vissza-
hatnak a turbulens struktúrákra, örvényekre. Ez a hatás 
kettős, és érdemes a két aspektust különválasztani. A 
zonális áramlások egyik hatása abban nyilvánul meg, hogy 
az ezeket létrehozó drifthullám-instabilitások növekedési 
rátáját csökkenti (ez kvalitatíve jól leírható egy Lotka-
Volterra típusú modellel), ezáltal a fluktuációs amplitúdók 
drasztikusan visszaesnek. A másik, talán az elsőnél 
fontosabb hatás a turbulens transzport (más néven anomális 
transzport) csökkenésében nyilvánul meg, és ilyen módon a 
zonális áramlások hozzájárulnak az energia- és részecs-
keösszetartás javításához. 

Plazmafluktuációk kívül-belül 
A fúziós plazmafizika területén dolgozó kutatók esetében a 
szokásos kísérleti-elméleti felosztáson túl megfigyelhető egy 
másik „identitásképző” besorolása a fizikusoknak, még-
pedig aszerint, hogy a plazma központi részével, az 
összetartott tartománnyal (magplazma, core plasma), vagy 
pedig a plazma szélével (szélplazma, edge plasma) ill. a 
határréteg-plazmával (Scrape-off layer, SOL) foglalkoznak (ld. 
2. ábra). Ezek a régiók természetesen nem válnak el élesen 
egymástól, és a tartományok közötti átmenet fizikájának 
megértése a jelenkori kutatások frontvonalába tartozik. 
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1. ábra: Az energiaáramlás útja a turbulens fúziós plazmában. 

 

A számok nyelvén a plazma szélének tekinthető az  

  ( ) (1) 

tartomány, ahol Te az elektrongáz hőmérséklete, r a radiális 
koordináta, míg a a kis sugár. Ezen tartomány további 
részekre osztható: a szélplazma, amely az utolsó zárt 
mágneses felület 1-2 cm-es környezetét foglalja magában, ill. 
a határréteg-plazma (SOL), amely a nyílt erővonalak tarto-
mánya. A plazma különböző tartományaiban fellépő fluk-
tuációk tulajdonságai különböznek. Például a sűrűség-
fluktuációk amplitúdóeloszlását tekintve a kísérleti 
megfigyelések szerint a magplazmában ezek Gauss-elosz-
lást követnek, míg a vákuumkamra közelében erőteljesen 
aszimmetrikus a fluktuációk amplitúdó eloszlása. Ez az 
aszimmetria ritka, de jelentős amplitúdójú (a teljes jel 
standard szórásának akár több tízserese is lehet) események 
jelenlétére utal a fluktuációs jelben. Ezen eseményeket 
szokták „blob”-oknak vagy L-mód filamentumoknak is 
nevezni, és jelenlegi tudásunk szerint ezek teszik ki a 
divertor energia- és részecsketerhelésének zömét. Egy 
másik fontos, mérhető tulajdonság a relatív fluktuációs 
amplitúdó: , , ,  stb. Általános 
tapasztalat a fúziós plazmafizikai berendezésekben, hogy a 
sűrűség- és hőmérsékletfluktuációk relatív amplitúdói 
monoton módon növekszenek a magplazmától a kamrafal 
felé (ld. 3. ábra). A mérések szerint magplazmában az 
elektrongáz részecskeszám-sűrűség:  

 , (2) 

 míg a plazma szélén 

 . (3) 

A potenciálfluktuációk szintje ( ) hozzávetőlegesen 
megegyezik a sűrűségfluktuációkéval, míg a hőmérséklet-
fluktuációk amplitúdója kisebb a sűrűségfluktuációkénál. A 
mérések szerint:  

 . (4) 

A mágneses tér fluktuációi az egyensúlyi toroidális térhez 
képest (1-5T) általában elhanyagolhatónak tekinthetők, 
ugyanis  

 , (5) 

ezért szoktuk azt mondani, hogy a turbulens transzport 
dominánsan elektrosztatikus jellegű. A fluktuációs 
amplitúdók mellett a turbulencia időbeli sajátosságait a 
fluktuációk frekvenciaspektrumával és/vagy az időbeli 
korrelációs függvényekkel jellemezzük. A frekvencia-
spektrum alakja nagyon hasonló a különböző fúziós 
berendezésekben. Logaritmikus skálán nézve egy kritikus  
 

 

2. ábra: Divertoros tokamakplazma tartományok. 
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3. ábra: A CASTOR tokamakon mért iontelítési áramfluktuációk néhány jellemzője: (a) normált teljesítménysűrűség-spektrum, (b) 
relatív fluktuációs amplitúdó, (c) autokorrelációs függvény. 

 
 
frekvenciáig – amely a 10–100 kHz tartományba esik – közel 
állandó, majd a spektrális teljesítmény  hatvány-
függvény szerint csökken, ahol . Ennek megfelelően 
az autokorrelációs idő a néhány mikroszekundumtól a 
párszor tíz mikroszekundumig terjedő időintervallumban 
változik. A fluktuációk térbeli struktúrájáról az eddigi mé-
rések alapján azt lehet elmondani, hogy ezek háromdimen-
ziós, a mágneses tér irányában elnyúlt, filamentumok, me-
lyek a mágneses térre merőleges síkban 0,5–5 cm kiterjedé-
sűek. 

Tanulmányunk további részében a plazmában fellépő 
komplex áramlások egy másik fontos összetevőjével, a 
zonális áramlásokkal (zonal flows) kapcsolatos 
kutatásainkat mutatjuk be röviden. Ezek az alapvetően 
kísérleti vizsgálatok az egykor Prágában működött 
CASTOR tokamakon zajlottak, és két részből álltak. 
Egyrészt kidolgoztunk egy adatfeldolgozási eljárást – ezt 
autokorrelációs-szélesség módszernek (ACFW-method) 
neveztük el, – amely bizonyos feltételek teljesülése esetén 
lehetővé teszi, hogy egyetlen detektor (itt Langmuir-
szonda) felhasználásával kimutassuk a plazma áramlási 
sebességében fellépő alacsony frekvenciás modulációkat. 
Másrészt a módszert valós rendszerben alkalmaztuk, és 
valóban sikerült kimutatnunk és jellemeznünk a CASTOR 
tokamak összetartott tartományának szélén fellépő 
poloidális áramlás modulációit [6]. 

Mielőtt a konkrét vizsgálatokra térnénk, szóljunk néhány 
szót magukról a zonális áramlásokról [3]. A zonális 
áramlásokat először asztrofizikai megfigyelésekben és ezek 
szimulációiban mutatták ki. Ilyenek voltak például a 
gyorsan forgó bolygók légkörében (pl. Jupiter) 
tapasztalható „övek”. A fúziós plazmák esetében ezeket az 
„övszerű”, erősen nyírt áramlásokat a ’90-es években 
figyelték meg először számítógépes szimulációkban. 
Felbukkanásuk az elméletben nem volt túlságosan meglepő, 
hiszen Robert Kraichnan 1980-ban közölt összefoglaló 
tanulmánya [4] óta közismert tény, hogy a kvázi két-
dimenziós rendszerekben fellépő, inverz energiakaszkád 
következtében az energia spektrális kondenzációja mehet 
végbe, amely a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy a 
teljesen kifejlődött turbulencia lokális örvényei összeállnak 
egyre nagyobb, akár a teljes rendszert elfoglaló globális 
áramlásokká (ld. 5. ábra). 

A fúziós plazmában fellépő zonális áramlások 
tulajdonképpen alacsonyfrekvenciás (1 – 20 kHz), szim-
metrikus (m = n = 0, kr > 0) plazmapotenciál modulációk, 
ami azt is jelenti, hogy ezen módusok ekvipotenciális fe-
lületei a mágneses felületek, azaz az elektromos tér bennük 
tisztán radiális, vagyis  

 . (7) 

Ebből az is következik, hogy az ehhez a perturbációhoz 
tartozó E×B driftáramlási sebesség lényegében poloidális 
irányú:  – felhasználva, hogy B ≈ (0,0,BT). A zo-
nális áramlásoknak a toroidális berendezésekben két ága 
van, melyek frekvenciájukban válnak el egymástól. Az 
alacsony frekvenciás (fZF ≈ 0 – 3 kHz) ágat szokták egyszerű-
en csak zonális áramlásnak (zonal flow) nevezni, míg a ma 
gasabb frekvenciájú (fGAM ≈ 10 – 50 kHz) összetevőt GAM-
nak (Geodesic Acoustic Mode) [5]. Az alacsony frekvenciás 
módusok kísérleti kimutatásának egyik nehézsége abban 
van, hogy lényegében a potenciálfluktuációhoz nem tartozó 
 

 

4. ábra: A Jupiter légkörében megfigyelhető zonális áramlások. 
 

(b) (a) (c) 
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5. ábra: Az inverz energiakaszkád időbeli fejlődése töltött 

folyadék inhomogén mágneses térben való áramlásakor. 
(A kísérletet végezte, és a felvételeket készítette ©Bardóczi 

László fizikushallgató.) 
 

(valójában tartozó, de nagyon gyenge) sűrűség perturbáció. 
A GAM-ok esetében a helyzet kicsit más, hiszen a 
potenciálstruktúrához a mágneses görbületen, pontosabban 
annak a mágneses felületbe eső „geodetikus” komponensén 
keresztül csatolódik egy m = 1 sűrűség-perturbáció. A fúzió 
szempontjából ezen áramlások fizikai tulajdonságainak 
megismerése és esetleges szabályozása eminens módon 
segítheti a toroidális berendezések transzportjának és ezzel 
együtt plazmaösszetartásának befolyásolását. A 6. ábra 
vázlatosan mutatja, hogy a nyírt poloidális áramlások 
megdöntik és elnyújtják az egyes turbulens struktúrákat, 
majd ha a nyírás elég erős, képesek azokat szét is szakítani. 
Ezáltal mintegy transzportgátként működnek.  

Autokorrelációs szélesség módszer 
(ACFW)  
A fúziós plazma zonális áramlásai az E×B áramlási 
sebességtér fluktuációiként vannak értelmezve. Mérésükhöz 
tehát arra van szükség, hogy ennek a sebességtérnek mind 
az átlagértékét, mind pedig az átlagérték körüli fluktuációit 
kellő időbeli és térbeli felbontással mérni tudjuk. Méré-
sünkben feltesszük, hogy a mágneses tér fluktuációi a 
zonális áramlások időskáláján elhanyagolhatóak. Így a 
sebességet ezen az időskálán tisztán az elektromos tér 
határozza meg. Feladatunk tehát az elektromos tér mérése. 
Erre a célra alkalmasak a Langmuir-szondák. Ezeket 
különböző üzemmódokban alkalmazva, meghatározhatjuk 
a fúziós plazma egy adott pontjában a lebegőpotenciál 
értékét, vagy az iontelítési áram értékét. A mért 
lebegőpotenciál kapcsolatban van a plazmapotenciállal az 
adott pontban, míg az iontelítési áram a plazma sűrűségével 
hozható kapcsolatba. A plazmapotenciál a mért lebegő-
potenciálon kívül lineárisan függ a plazma hőmérsékletétől 
is az adott pontban. Négyzetgyökös jellegű hőmérsék-
letfüggés tapasztalható az iontelítési áram és a plazmasű-
rűség közötti kapcsolatban. Mivel mérésünkben nem volt 
mód a plazma hőmérsékletének meghatározására, így mind 
a plazmapotenciál fluktuációit, mind pedig a plazmasű-
rűség fluktuációit csak becsülni tudtuk azon feltételezés 
mellett, hogy a hőmérséklet fluktuációi elhanyagolhatóak. 
Ez az elhanyagolás lényegesen nagyobb hibát okoz a 
plazmapotenciál becslésében a hőmérséklettől való lineáris 
függés miatt, mint a plazmasűrűség becslésekor, amikor is a 
hőmérsékletfüggés négyzetgyökös jellegű. Mivel a 
plazmapotenciálból az elektromos tér két adott távolságra 
lévő szonda jeleinek különbségeként áll elő (két közel 
azonos átlagértékű zajos jel különbsége), a fenti elhanya-
golás okozta hiba tovább nő.  Éppen ezért analízisünket nem az 
elektromos tér mérésére alapoztuk, hanem kidolgoztuk az 
autokorrelációs szélesség módszert (ACFW), amelyben a mért 
iontelítési áramokat használjuk. Így a hőmérsékletmérés 
hiányában fellépő hibát csökkenteni tudjuk. 

Sebességfluktuációkat korrelációs technika felhasználásával 
kétféle módon mérhetünk (ld. 7. ábra). A két detektoros 
módszer lényege, hogy két egymástól ismert távolságban 
lévő detektor jeleinek vesszük a keresztkorrelációs 
függvényét. Ha a vizsgált két pont között van valamilyen 
információterjedés, akkor a keresztkorrelációs függvény 
maximumhelye megadja a terjedési időt. Ezzel a terjedési 
idővel elosztva a detektorok ismert távolságát megkapjuk a 
terjedési sebességet. Tehát ez a módszer lehetőséget nyújt a 
terjedési sebesség számszerű meghatározására.  

A másik, általunk is használt módszer az egy detektoros 
mérés. Ez esetben egyetlen pontban mérjük a fluktuációkat. 
A mért jel autokorrelációs függvényének (ACF) szélessége 
hordozza az információt a sebességfluktuációkról. Az 
általunk kifejlesztett ACFW módszer minden részletre 
kiterjedő leírása megtalálható a [6] publikációban. Itt csak a 
módszer lényegének rövid leírását adjuk. 
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6. ábra: Zonális nyírt áramlások dekorrelációs hatása az egyedi plazmaörvényeken. 

 

A módszer alapfeltevése, hogy a mért sűrűségfluktuációk 
korrelációs ideje véges legyen, azaz az ACF függvényük véges 
idő alatt „lecsengjen”. Ha ezek a struktúrák elhaladnak a 
detektorunk előtt, akkor a mért jel ACF függvényének 
szélességét két dolog határozza meg: 

− a struktúrák véges élettartama ( ),  

− valamint a struktúrák detektor előtti elhaladásának 
tranzitideje ( ).  

Abban az egyszerű esetben, amikor a struktúrák mind 
időben, mind térben Gauss-eloszlásúak, a korrelációs időt, 
azaz az ACF szélességét a következő összefüggés adja meg: 

 . (8) 

 

 

Két szélső eset lehetséges: 

1.) ha a tranzitidő nagyobb, mint a struktúrák átlagos 
élettartama, akkor a korrelációs idő a struktúrák élettar-
tamára ad egy jó becslést, és a sebességfluktuációkról 
semmit sem tudunk ennek alapján mondani. 

2.) ha a struktúrák átlagos élettartama sokkal nagyobb, 
mint a tranzitidő, akkor viszont a korrelációs idő a 
tranzitidő egy jó becslése. Ekkor viszont a struktúrák 
élettartamáról nem tudunk mondani semmit. 

A fentiekből következik, hogy ha az egy detektoros módszerrel 
szeretnénk valamit is megtudni a plazmában zajló áramlások 
sebességfluktuációiról, először meg kell győződnünk arról, hogy a 
vizsgált plazmában a struktúrák élettartama sokkal hosszabb-e a 
tranzitidőnél. Amennyiben igen, a módszer használható. 

A zonális áramlások az E×B áramlás átlagértéke körüli 
ingadozásokként jelentkeznek, tehát ezek kimutatására 
dolgoztunk ki egy módszert, amely az egy detektoros 
mérésekre támaszkodik.  

 

 
7. ábra: Sebességfluktuációk mérése kétpont (jobb), ill. egypont (bal) detektálással. 
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8. ábra: Illusztráció az ACFW módszer megértéséhez. 

 

Ha az egy detektoros módszer alkalmazható a tranzitidő 
becslésére a mért sűrűségfluktuációs jelek ACF szélessége 
alapján, akkor időben követve ezen ACF szélesség változá-
sait, modulációit megkapható a sebességmodulációs időjel, azaz 
a zonális áramlások időbeli viselkedése.  

Hogyan lehet ezt elérni? Tegyük fel, hogy a Langmuir-
szondák iontelítési áramát valamilyen ∆t időfelbontással 
mérjük. Feltételezve, hogy a hőmérsékletfluktuációk hatása 
elhanyagolható, az iontelítési áram fluktuációi arányosak a 
plazma sűrűségének átlagérték körüli ingadozásaival.  

Daraboljuk fel a mért jelet ∆T hosszúságú szakaszokra (ld. 
8. ábra). Fizikai megfontolások alapján a ∆T idő 
meghatározható. Minden ∆T hosszúságú szakasz esetében 
kiszámolható ennek a szakasznak az ACF függvénye. Ezen 
ACF szélessége adja meg a vizsgált áramlás sebességét. 
Pontosabban egy a függvény félérték-szélességével arányos 
mennyiséget használunk, mert ennek bevezetésével 
lényegesen kevésbé zajos eredményt kapunk: 

 . (9) 

Így ∆T időfelbontással meghatároztuk a vizsgált áramlás 
sebességét, mint az idő függvényét (Wacf(t; ∆T)). Elemezzük 
ezt a Wacf(t; ∆T) függvényt! Először is vegyük észre a 
következő nagyon fontos dolgot. Ha a Wacf(t; ∆T) időjelből 
kivonjuk annak átlagértékét, azaz az áramlási sebesség 
átlagértékét, akkor a kapott időjel a zonális áramlások 
időbeli alakulását mutatja ∆T időfelbontással: 

 . (10) 

Ezzel szétválasztjuk a plazma E×B áramlásának átlagértékét és a 
zonális áramlások időbeli alakulását! 

A  jel korrelációs analízisével elemezhetőek a 
zonális áramlások időbeli viselkedésének tulajdonságai. Ha 
a sűrűségfluktuációkat több, különböző pontban szimultán 
mérjük, akkor az egyes jelek térbeli korrelációit vizsgálva a 
zonális áramlások térbeli viselkedése is nyomon követhető. 
Tehát az eljárás lehetővé teszi a zonális áramlások tér- és időbeli 
viselkedésének teljes analízisét. 

Kísérleti eredmények 
Módszerünket a prágai CASTOR tokamakon végzett méré-
seink esetében használtuk először [7]. A méréseket külön-
böző plazmaparaméterek mellett végeztük, mivel sem-
milyen információ sem állt rendelkezésre arra vonatkozó-
lag, hogy milyen plazmaparaméter-kombináció esetében 
várható a zonális áramlások megjelenése, ha egyáltalán 
előfordulhatnak ilyenek a CASTOR tokamakban. Próbálko-
zásainkat siker koronázta. A következő plazmaparaméterek 
beállításakor találtunk zonális áramlásokat a vizsgált plaz-
mában: 

  (11) 

ahol IP a plazmaáram, BT a toroidális mágneses indukció, ne 
pedig a vonalintegrált elektron-sűrűség. 

Először arról kellett meggyőződni, hogy a vizsgált ion-
telítési áramfluktuációk átlagos élettartama lényegesen 
nagyobb-e, mint tranzitidejük. Ehhez egy esetben szimultán 
egydetektoros és kétdetektoros mérést végeztünk. A mérési 
idő egyik felében a plazma normál állapotban volt, míg a 
másik felében külső elektromos teret adtunk rá. Ennek 
hatására a struktúrák áramlási sebessége megnőtt.  

A kétdetektoros mérésben a keresztkorrelációs függvény 
maximuma pontosan olyan mértékben tolódott el ennek 
következtében a kisebb időértékek felé, mint amilyen 
mértékben lecsökkent az egy detektor esetében számolt 
autokorrelációs függvény szélessége. Ez azt mutatja, hogy 

, azaz a módszer alkalmazható. 

A 9. ábráról látható, hogy a kísérleti elrendezés lehetővé 
teszi a zonális áramlások radiális és poloidális jellemzőinek 
elemzését is, hiszen az egyik detektorsor érzékelői közötti 
korrelációk a radiális jellemzőket adják, míg a két 
detektorsor érzékelői közötti korrelációk a poloidális 
méretről adnak felvilágosítást. 
 

 
9. ábra: Kísérleti elrendezés a CASTOR tokamaknál. 
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10. ábra: A CASTOR-on végzett zonális áramlásmérések eredményei (magyarázat a szövegben). 

 
A 10. ábra méréseink legfontosabb eredményeit mutatja. A 
10. ábra felső sora az autokorrelációs (a) és a két szondasor 
közötti keresztkorrelációs (b) függvények radiális irányú 
változását mutatják. A 10/a. ábra alapján kijelenthetjük, 
hogy a plazma szélén, – de még az összetartott plazmában,  
– radiálisan mintegy 1 cm méretű, véletlenszerű 
sebességstruktúra bukkan fel. A 10/b. ábra azt mutatja, 
hogy ez a struktúra poloidálisan elnyúlt, hiszen a két 
detektorsor közötti korreláció több mint 70 %. Az 
autokorrelációs függvények pedig azt mutatják (10. ábra (c) 
és (d)), hogy ezen struktúra átlagos élettartama mintegy 
~1 ms. A sebességmodulációk átlagos relatív amplitúdója 
10 % közelében van (10/e. ábra).  Összefoglalva: ezen 
kísérleti eredményeink elsők között alátámasztják azon 
elméleti várakozásokat, mely szerint a toroidális 

mágnesezett plazmákban fellépnek radiálisan lokalizált, 
poloidálisan elnyúlt, alacsonyfrekvenciás áramlásisebesség-
modulációk. Megjegyezzük, hogy ebben a kísérletben a 
toroidális szimmetriát nem vizsgáltuk. 
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A hazai radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú 
biztonságának megteremtése  

dr. Ormai Péter  

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 2040, Budaörs, Puskás T. u. 11., tel.: +36 23 445 995  

 

Magyarországon Solymáron létesült az első radioaktívhulladék-tároló, melyet azonban biztonsági okok miatt fel kellett 
számolni. Ezt követően épült meg a püspökszilágyi létesítmény, mely jelenleg az ország egyetlen végleges 
radioaktívhulladék-tárolója. Ez ugyan kezdettől fogva megbízhatóan üzemel, ám a később elvégzett biztonsági értékelések 
alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a medencékbe olyan hulladékok is kerültek, amelyek a távoli jövőben – bizonyos feltételek 
esetén – kedvezőtlen radiológiai következmények kialakulását eredményezhetik. Az elemzések arra a megállapításra jutottak, 
hogy a tároló bizonyos részein javító jellegű beavatkozásokra van szükség. Jelenleg épül és hamarosan üzembe helyezésre 
kerül Bátaapátiban az atomerőműben keletkező kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló 
radioaktívhulladék-tároló, továbbá várhatóan felgyorsul a hazai nagy aktivitású és/vagy hosszú életű hulladékok végleges 
elhelyezésére szolgáló tároló telephely kiválasztási folyamata is. A feladat tehát kettős: a múlt hibáit korrigálni az üzemelő 
tároló esetében, az újakat pedig úgy megépíteni és üzemeltetni, hogy azok biztonságosak maradjanak teljes üzemidejük alatt.  

 

Intézményi radioaktív hulladékok 
elhelyezése 
1959-ben az Országos Atomenergia Bizottság 
beruházásában Solymár térségében elkészült az első 
radioaktívhulladék-tároló, melyet „kísérleti izotóptemető-
nek” hívtak. Az ideiglenes tároló 900 m3 radioaktív hulladék 
elhelyezését követően 1976-ban megtelt. A további hulla-
dékelhelyezés csak bővítéssel lett volna megoldható. Ennek 
a lehetőségnek a vizsgálata során azonban arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a telephelyet nem érdemes tovább-
fejleszteni. Ezt elsősorban Budapest közelsége, a főváros 
ebben az irányban történő távlati fejlesztése indokolta. Ezen 
túlmenően a szakemberek nem tartották megfelelőnek a 
területet huzamosabb ideig történő hulladéktárolásra. 
Ebben a vonatkozásban a solymári terület talajának vízzáró 
tulajdonságai nem voltak megfelelőek tartós elhelyezésre. 
Mindezek miatt új hulladéktároló létesítésére és a solymári 
telephely felszámolására született határozat. Gondos 
előkészületeket követően 1979-ben megkezdődött a soly-
mári hulladéktároló kiürítése és teljes felszámolása, ami 
1980-ban fejeződött be. A visszatermelt hulladékot a 
püspökszilágyi telephelyen létesült Radioaktív Hulladék-
feldolgozó és –Tárolóba szállították. 

Az új tároló beruházása 1976. december 22-én fejeződött be, 
míg az üzemeltetési engedélyt 1980. július 28-án adta ki az 
Egészségügyi Minisztérium. Jelenleg ez az ország egyetlen 
tárolója, ahol az intézményekből származó radioaktív 
hulladékokat el lehet helyezni. A telephely kiválasztása, 
tervezése és az előzetes hatáselemzések az 1960-as évek 

műszaki színvonalán történtek. A telephely kiválasztásánál 
kisebb területet vizsgáltak meg és jóval kevesebb 
kiválasztási szempont szerepelt kritériumként, mint a 
jelenleg folyó atomerőművi radioaktív telephely kiválasztás 
esetében. A műszaki tervezés az akkori hazai adottságokat 
és kivitelezési lehetőségeket vette alapul.  

A létesítmény ugyan több, mint harminc év óta megbíz-
hatóan üzemel, ám mivel a telephelyre vonatkozóan 1998 
előtt nem készült sem átfogó biztonsági értékelés, sem 
környezeti hatástanulmány, ezért a hosszú távú hatásokra 
vonatkozóan nem voltak megalapozott ismeretek. 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. – 1998. évi megala-
kulását követően – átvette a tároló üzemeltetését, és azonnal 
elkezdte a biztonsági felülvizsgálatot. Az elvégzett bizton-
sági értékelések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a tároló-
medencékbe olyan hulladékok is kerültek, amelyek a távoli 
jövőben – bizonyos feltételek esetén – kedvezőtlen radioló-
giai következmények kialakulását eredményezhetik. Az 
elemzések arra a megállapításra jutottak, hogy a tároló bizo-
nyos részein javító jellegű beavatkozásokra van szükség [1]. 

Ezen beavatkozások körének meghatározása és a 
következmények (radiológiai, környezetbiztonsági, stb.) 
elemzése gondos előkészítést igényelt, melynek során azt is 
elemezni kellett, hogy mit kell a jövőben másképp tenni. Ez 
utóbbira azért volt szükség, hogy a tervezett további 40-50 
évi üzemeltetés zavartalanul folytatódhasson [2]. 

A hosszú távú biztonság fokozása érdekében egy biztonság-
növelő programot indítottunk el, melynek első, ún. demon-
strációs szakaszában négy medencét választottunk ki [3]. 
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2007. április 16-án megtörtént az első medence megnyitása. 
A hulladék-visszatermelés célja a telephely hosszú távú 
biztonságának növelése azáltal, hogy a hosszú felezési idejű 
izotópokat tartalmazó hulladékok jelentős részét 
eltávolítjuk, és átmeneti tárolóba helyezzük addig, amíg 
végleges elhelyezésre nem kerül máshol (pl. a majdani nagy 
aktivitású hulladékok tárolójában). Az átválogatott 
hulladékok térfogatát a lehetőségek szerint tovább 
csökkentjük. Az ily módon felszabaduló tároló kapacitást 
pedig a jövőben beszállított hulladékok elhelyezésére 
használjuk [4]. 

Atomerőművi kis és közepes 
aktivitású hulladék elhelyezése 
Az atomerőmű üzemeltetése következtében a tervezett 30 
éves üzemidő végéig kb. 20 000 m3 kis és közepes aktivitású 
hulladék keletkezik, ehhez adódik a majdani leszerelés 
hulladék mennyisége. Ezért összességében kb. 40 000 m3 
bruttó tárolótér kialakítására kell felkészülni. 

1993 óta folyik a tároló telephelyének kutatása. A széleskörű 
vizsgálatok alapján erre a Bátaapátihoz közeli gránit 
bizonyult a legalkalmasabbnak. 2003-ban az illetékes 
geológiai hatóság megállapította, hogy a potenciális 
telephely a vonatkozó rendeletben megfogalmazott 
valamennyi követelményt teljesíti, így földtanilag alkalmas 
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére. 
Az Országgyűlés 2005. novemberében elfogadta a tároló 
létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges 
előzetes, elvi hozzájárulásról szóló határozatot, azt 
követően, hogy Bátaapáti lakosai korábban több mint 90%-
os támogatottság mellett hozzájárultak ahhoz, hogy 
lakóhelyük közelében tároló épüljön. 

Környezetvédelmi engedély birtokában megkezdődött a 
létesítési engedélyezési eljárás.  

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló gránit formációban, 
egy domb alatt létesül. A felszínen előkészített hulladékcso-
magokat 100 m hosszú kamrákban helyezik el több sorba és 
oszlopba rendezve. A megtelt kamrákat teljesen vissza-
tömedékelik, majd pedig egy betondugóval lezárják [5]. 

A létesítés teljes folyamatában döntő szerepük van a 
biztonsági értékeléseknek (ld. 1. ábrát). 

A biztonsági elemzés egy nemzetközileg elfogadott eljárás, 
melynek segítségével értékelni lehet a hulladék elhelyezési 
rendszer viselkedését, ill. annak az emberre és környezetére 
gyakorolt lehetséges hatásait. A biztonsági 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 radioaktív hulladéklerakókra ez 
100 µSv/év) kell összehasonlítani. 

Az elhelyezési rendszer viselkedésének lehetséges ki-
meneteleit ún. forgatókönyvek formájában írhatjuk le. A 
normál fejlődéstörténeti forgatókönyv a rendszer evolúciója 
során bekövetkező legvalószínűbb folyamatokat, esemé-
nyeket írja le; tulajdonképpen megfelel a rendszer jelenlegi 
viselkedésének a jövőre történő kiterjesztésének [6]. 

Az alap forgatókönyvtől kismértékben eltérő kisebb 
bekövetkezési valószínűségű, de még elképzelhető forgató-
könyveket alternatív fejlődéstörténeti forgatókönyveknek 
nevezzük. Ha egy paramétert drasztikusan megváltoz-
tatunk, 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 forgató-
könyvről beszélünk. Ha bizonyos biztonsági funkciókat 
legyengítünk vagy teljesen megszüntetünk, akkor vizsgálni 
tudjuk a rendszer robosztusságát [7]. 

 

 
1. ábra: A biztonsági elemzés szerepe a tároló fejlesztés folyamatában (A: biztonsági elemzés a telephely elfogadásához, B: biztonsági 

elemzés a telephely igazoláshoz és az építés megkezdéséhez, C: rendszeres biztonsági felülvizsgálat) 
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Értékelés 
Annak érdekében, hogy a jelenleg és a jövőben létesülő 
hulladéktárolók hosszú távon is biztonságosak maradjanak, 
célszerű bizonyos kérdéseket alaposan elemezni, illetve ki 
kell munkálni fontos részterületeket: 

− Elemezni kell a két korábbi hazai radioaktívhulladék-
tároló létesítési és üzemeltetési tapasztalatait választ 
keresve arra, hogy mi vezetett a beavatkozást igénylő 
helyzetekhez. 

− Meg kell vizsgálni azon külföldi hulladéktárolók tapasz-
talatait, ahol hasonló biztonsági kételyek merültek fel. 

− Értékelni kell az új biztonsági filozófia szerint épült 
hulladéktárolók tapasztalatait azt kutatva, hogy mely – 
elsősorban műszaki vonatkozású – pontokon lehet 
biztonságnövelést elérni. 

− Meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt évtizedekben miként 
változott a hazai hatósági szabályozás, és a jelenlegi 
szabályozás foglalkozik-e minden, a hosszú távú 
biztonságot befolyásoló kérdéssel. 

− Mivel a biztonság szempontjából a legfontosabb kérdés, 
hogy milyen hulladék kerül a tárolóba, ki kell dolgozni a 
hulladékminősítés komplex rendszerét.  

− A biztonsági elemzés bázisán meg kell határozni az 
átveendő hulladékcsomagokra vonatkozó átvételi 
kritériumokat.  

− Ki kell dolgozni a hulladékcsomagok átvételével kap-
csolatos ellenőrzési rendszer részleteit. 

1. táblázat A hazai radioaktívhulladék-tárolók létesítési és üze-
meltetési szempontjainak összehasonlítása 

 Solymári 
tároló 

Püspökszilágyi 
tároló  

Bátaapáti 
tároló 

telephely kijelölés 
és jellemzés – korlátozott részletes 

mérnöki (gátak) 
tervezés – korlátozott összetett 

szaktudományok 
integrált 

alkalmazása* 
– korlátozott igen 

hulladék 
kondicionálás – korlátozott igen 

hulladékjellemzés – korlátozott részletes 

hulladék átvételi 
kritériumok – – részletes 

biztonsági 
elemzés – korlátozott részletes 

nyilvántartás hiányos hiányos részletes 

QA/QC – – igen 

*A telephely kiválasztás és -jellemzés, valamint a tároló tervezése 
során 

A hazai radioaktívhulladék-tárolók eddigi létesítési és 
üzemeltetési tapasztalatainak elemzésekor számos olyan 
terület azonosítható, mely meghatározó jelentőségű a tároló 
hosszú távú biztonsága szempontjából, és mely területeken 
jelentős változásokat lehet, sőt kell is tenni. Ezt illusztrálja 
az 1. táblázat. Meg kell jegyezni, hogy a püspökszilágyi 
tárolóra vonatkozó információk a létesítés időpontjára 
vonatkoznak. A fent említett intézkedések és beavatkozások 
eredményeként mára már jelentős előrelépés történt a tároló 
hosszú távú biztonsága területén. 

Különösen ki kell emelni egy területet, amely a múltban 
nem kapott kellő hangsúlyt, ez pedig a hulladékok 
kezelésével és minősítésével kapcsolatos feladatok. 

Ennek kapcsán megfogalmazható néhány konkrét javaslat: 

− A hulladékminősítést és a hulladék átvételi ellenőrzést 
korszerű alapokra kell helyezni. 

− A hulladékminősítési program elemeit rendszerré kell 
formálni, amelyben minden résztvevőnek (hulladékter-
melő – tároló üzemeltető – hatóság) megvan a feladata és 
a felelőssége. 

− Előrelátó, komplex gondolkodási módot kell 
érvényesíteni, ami azt jelenti, hogy a napi üzemviteli 
szempontok mellett a hosszú távú biztonság érvénye-
sítésének szempontjait is figyelembe kell venni. 

− Megújuló tudás hasznosítása (a kutatások, vizsgálatok, 
elemzések és üzemi tapasztalatok, monitoring ered-
ményeinek visszacsatolása) elengedhetetlen. 

− A hulladéktárolók hosszú távú biztonság szempontjából 
fontos – korábban nem vagy kevéssé vizsgált – folya-
matokat (komplexképzők, kolloidok, mikrobiológiai 
hatások, stb.) részletesen elemezni kell. 

Az adatgyűjtésben, a tudományos megértésben és a 
mennyiségi jellegű modellezésben elért haladás módot 
adott arra, hogy a szakemberek jobban megértsék a tároló 
elemeinek viselkedését, azok szerepét különböző kő-
zettípusokban, ill. különböző telephely-specifikus körül-
mények között. Ez a fejlődés, valamint a biztonsági 
értékelés vezérelte telephelykutatás és a tervezés jobb 
integrálása lehetővé teszi az ilyen tevékenységek haté-
konyabb szervezését. 

Ma már széles körben használják a biztonsági elemzést a 
telephelyjellemzési programok optimalizálására és a tároló 
elrendezésének értékelésére, ill. javítására. Általánosan 
elfogadott, hogy a biztonsági elemzők, és a telephely-
vizsgálatot végzők között hatékony kommunikációra van 
szükség, és, hogy szorosan integrálni kell a geológusok, a 
hidrogeológusok, a tervezők és a biztonsági értékelők 
munkáját. Az ilyen együttgondolkodás haszna, hogy a 
biztonsági szempontból fontos kérdésekre irányítja a 
figyelmet, és ez által elkerülhető olyan telephelyek 
kiválasztása és olyan tervek elkészítése, amelyekre a 
biztonság bizonyításához szükséges adatok beszerzése 
nehéz vagy lehetetlen. Mindazonáltal amint a projektek az 
engedélyezési fázis szakaszához érnek, egyre nagyobb 
szükség van a műszaki rendszerek feltételezett működé-
sének szigorú bizonyítására [8]. 
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A jelenleg Bátaapátiban épülő radioaktívhulladék-tároló 
biztonsági elemzései során a hazai szakemberek messze-
menőkig igyekeznek figyelembe venni és érvényesíteni a 
témában felhalmozódott nemzetközi ismereteket [9]. Ezeket 
ötvözve a múltbeli hazai tapasztalatokkal biztosan sikerül 
olyan robosztus létesítményt építeni, mely a jövőben nem 
igényel korrekciós beavatkozásokat.  

Várhatóan hamarosan felgyorsul a hazai nagy aktivitású 
és/vagy hosszú életű hulladékok végleges elhelyezésére 
szolgáló tároló telephely kiválasztási folyamata. Ekkorra 
már alkalmazható lesz mindaz a tudás, ami a bátaapáti 
tároló létesítésének hosszú évei alatt összegyűlt [8].  

 

Irodalomjegyzék 
[1] P. Ormai, Hungarian approach for enhancing the safety of the near surface repository, Coordinated Research Project on Upgrading of Near 

Surface Disposal Facilities to Enhance Repository Performance and Safety, 1st Research Coordination Meeting, Kyiv, Ukraine, 2–6 June 2008 

[2] L Juhász, Ormai P., S. Kapitány, I. Barnabás, K. Bérci, Waste retrieval of historical institutional radioactive waste from near surface repository, 
IRPA Conference, Buenos Aires, Nov.2008 

[3] Juhász L., Ballay L., Turák O., Zagyvai P., Osváth Sz., Kapitány S., Ormai P., A püspökszilágyi radioaktív hulladék visszatermelés sugárvédelmi 
tapasztalatai, XXXIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, május 6-8., 2008  

[4] Ormai P., Barnabás I., Kapitány S., A püspökszilágyi radioaktív hulladék feldolgozó és tároló medence feltárásának első tapasztalatai, XXXIII. 
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, május 6-8., 2008  

[5] P. Ormai, Z. Nagy, K. Bérci,Selection of site and develop disposal concept for low- and intermediate-level radioactive waste in Hungary, Disposal 
of Radioactive Waste at Intermediate Depth, The Safety Basis and its Realization, Gyeongju City, Republic of Korea, 8–12 December 2008 

[6] Nős B., A mérnöki gátak szerepe a Bátaapáti NRHT biztonságában, VI. Nukleáris Technikai Szimpózium, Budapest, 2007.  

[7] P. Ormai, K. Bérci, Gy. Dankó, Safety concept and evolution of the safety case, Bátaapáti repository (Hungary), Disposal of Radioactive Waste at 
Intermediate Depth, The Safety Basis and its Realization, Gyeongju City, Republic of Korea, 8–12 December 2008 

[8] Ormai, P. Nemzetközi és hazai törekvések a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére és elhelyezésére, Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Társaság, Budapest, 2003 

[9] P. Ormai, International Lessons Learned in Underground Disposal of Radioactive Waste and their Applicability in the Hungarian LILW 
Programme, MAFI Annual Report, p. 39-47, 2000 

[10] Ormai P., Nős B., Kapitány S., Bérci K., Juhász L., Solymosi J., A hazai radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú biztonságának megteremtése, 
XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, április17-19, 2007  



Nukleon 2009. március II. évf. (2009) 34 

Kontakt: tar@aeki.kfki.hu  Beérkezett: 2008. december 5. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009  Közlésre elfogadva: 2009. január 12. 

Lézeroptikai méréstechnikák alkalmazása VVER 
fűtőelem-kazetta áramlási viszonyainak vizsgálatához 
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A kísérletek célja a hűtőközeg keveredésének tanulmányozása fűtőelem-kazetta maketten, és az eredmények computational 
fluid dynamics (CFD) szimulációkkal való összehasonlítása. Particle image velocimetry (PIV) méréstechnikát alkalmaztunk 
a sebesség, laser induced fluorescence (LIF) technikát pedig a hőmérséklet mezők meghatározására. A már meglévő, eredeti 
alkatrészeket is tartalmazó VVER-440/213 munkakazetta 1:1 léptékű modelljének fűtőelem pálcái közül 36-ot elektromosan 
fűthetővé lettük, így extrém és egyenletes teljesítmény-eloszlásokat is beállítottunk. Lehetővé tettük a radiális irányú 
(vízszintes) síkokban való sebességmérést, melynek során a hűtőközeg csóva áramlási irányú tengely körüli forgását 
vizsgáltuk. Megismételhetőségi vizsgálatot végeztünk sebességprofilok ismételt mérése útján. A hőmérséklet eloszlás 
felvételek bizonytalanságának csökkentése érdekében további kísérletek szükségesek. 

 

 

Bevezetés 
A cikkben paksi VVER fűtőelem-kazetta modellben a 
hűtőközeg áramlási viszonyainak lézeroptikai mérés-
technikák segítségével történő kísérleteiről számolunk be. A 
Paksi Atomerőműben a hőteljesítmény-növelés megvaló-
sítása új típusú profilírozott üzemanyag kazetták segítsé-
gével lehetséges. Az előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a 
biztonsági tartalékok megfelelő szinten tartása miatt az 
aktív zóna egyenlőtlenségi limitjeit és egyéb keret-
paramétereket változatlanul kell tartani, így az emelt 
hőteljesítmény miatt a töltet tervezés szigorúbb perem-
feltételek mellett lesz megvalósítható. Nem kizárható, hogy 
bizonyos üzemi szituációkban, kampány állapotokban a 
névleges teljesítmény nem lesz elérhető. Ennek egyik oka 
az, hogy a teljesítményt jelentősen korlátozó mennyiség, a 
szubcsatorna számított kilépő hőmérsékletének meghatá-
rozása konzervatívan, keveredés figyelembe vétele nélkül 
történik.  

A kísérletek végső célja a hűtőközeg keveredésének 
tanulmányozása a megépített fűtőelem-kazetta maketten 
mért kétdimenziós sebesség és hőmérséklet eloszlások 
alapján, és az eredmények computational fluid dynamics 
(CFD) szimulációs számításokkal való összehasonlítása. 
Particle image velocimetry (PIV) méréstechnikát alkal-
maztunk a sebesség, laser induced fluorescence (LIF) 
technikát pedig a sebességmezők meghatározására. 

Korábban, a kísérletsorozat első részeként a megépített 
fűtőelem-kazetta modell kilépőcsatorna részében sebes-
ségmező méréseket végeztünk PIV technikával [1-2]. A 
VVER-440/213 munkakazetta 1:1 léptékű kazettamodell 
fűtőelempálcái közül 36-ot elektromosan fűthetővé tettük, 
valamint a berendezést kiegészítettük egy hűtőkörrel. A 
fűthető pálcák adott konfiguráció szerinti ki- és 
bekapcsolásával extrém, és az erőművi üzemi állapothoz 
hasonló, egyenletes teljesítmény-eloszlásokat is beállítot-
tunk. Az axiális irányú (függőleges) síkokban történő 
mérések után lehetővé tettük a radiális irányú (vízszintes) 
síkokban való sebességmérést, melynek során a hűtőközeg 
csóva áramlási irányú tengely körüli forgását vizsgáltuk. 
Megismételhetőségi vizsgálatot is végeztünk a kazetta 
kilépő termoelem körüli áramlási csatornarész függőleges 
síkokban kapott sebességprofilok ismételt mérése útján. 

A fűthető munkakazetta-modell és a 
mérőkör 
A továbbfejlesztett kazettamodell vázlatát az 1. ábra, a 
fejrész rajzát a 3. ábra mutatja (ezt az [1] cikkben már 
részletesen ismertettünk). A modell fenéklemeze módosult, 
melyen megjelent a 36 indirekt fűtésű pálca tömszelencés 
átvezetése (4. ábra). Ebben a cikkben a felső mérőablakon 
keresztül felvett sebességeloszlást is ismertetünk (2. és 
15. ábra). 
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1. ábra: A kazettamodell vázlatos rajza; fűtőelemrudak (1), hatszöges burkolat (2), 

keverőrács (3), a hatszöges áramlási csatorna hengeresre változik (4), emelőcsapok (5), 
illesztőrózsa (6), termoelem (7), fenéklemez fűtési átvezetéssel (8), fűtőelem 

tömszelencés kivezetése (9) 

 
2. ábra: A felső mérőablak 

 
3. ábra: Kazettamodell fejrész 

 
4. ábra: Tömszelencés kivezetés, 

fűtőpatronok 

 

Az 1000 mm hosszú fűtőelem modell indirekt elektromosan 
fűtött szakasza 900 mm. Egy fűtőpatron maximális 
teljesítménye 2 kW, így a maximálisan elérhető összes 
teljesítmény 72 kW. (A mérések során azonban általában 
ennek csupán tört részét használtuk; az alább bemutatott T 
konfiguráció esetén 40 kW, P konfiguráció esetén 20 kW 
volt az összteljesítmény). A mintegy 30 kW teljesítményű 
keringtető szivattyú működéséből és a fűtőelemek fűtéséből 
adódó hőteljesítmény elvezetésére egy részáramú hűtőkör 
került beépítésre (5. ábra). Az ellenáramba kötött víz-vizes 
hőcserélő meleg és hideg oldalán is mintegy 30 m3/h 
forgalomig lehet változtatni a víz mennyiségét szelepek 
segítségével. A hideg oldalt a PMK-2 kísérleti berendezés 
[3] tercier hűtőkörébe kötöttük be, annak keringtető szi-
vattyúját használjuk, így a teljesítmény elvitelét a kör 
csepegtető tálcás hűtőtornyai biztosítják. 

A kazetták közötti résáramokat – a korábbi kísérlettel 
azonos módon [1] – modelleztük, három by-pass ág 
beépítésével. A by-pass bevezetések közvetlenül a hat-
szöges csatorna felső részénél levő 120°-os szimmetriában 
elhelyezett mérőablakok fölött találhatók. A forgalommérés 
mindegyik by-pass ágban egy vízóra segítségével lehet-
séges. 

PIV sebesség és LIF hőmérséklet 
eloszlás mérések 
Az alkalmazott lézeres méréstechnikák 
összehasonlítása (LIF, PIV) 
Korábbi tanulmányokban [1-2] ismertettük a teljes sebes-
ségeloszlás meghatározására alkalmazott PIV, és a teljes 
hőmérsékletmezők mérésére telepített LIF optikai mérő-
rendszereket. Most rövid összefoglalásként csak a két mód-
szer hasonlóságait és különbségeit ismertetjük. A PIV mérés 
során az áramló közegbe mikroméretű (tipikusan 20 µm 
átmérőjű) fényszóró részecskéket diszpergálunk, míg a LIF 
mérések során fluorescence festékanyagot (Rhodamine B) 
oldunk az áramló közegben. A PIV részecskék tökéletesen 
követik az áramló közeget, a LIF fluoreszcens festékanyag 
homogén a közegben. A LIF mérésekhez 550 nm-es 
felüláteresztő szűrőt kell alkalmazni, a PIV mérésekhez 
532 nm-es zöld szűrő alkalmazható. PIV mérések esetén 
csupán a sebesség abszolútértékek kiszámításához szük-
séges kalibráció (nagyítási faktor meghatározása). A LIF 
mérés feltétele a pixelenkénti intenzitás-hőmérséklet kalib-
ráció. A fűtőelem-kazetta mérések során a szivattyú teljesít-
mény-beviteléből származó hőmérséklet-emelkedést hasz-
náltuk a kalibrációhoz, mely során 1 °C-os lépéssel általában 
8-10 pontra kalibráltunk.  
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5. ábra: A mérőszakasz elvi kapcsolási rajza 

 
A mérőrendszer paramétereinek beállítása a korábbi 
jelentésekben leírtakhoz hasonlóan történt. Dupla-
impulzusú lézert (NdYAG ) és CCD kamerát (2 Mpixel, 
8 bit) alkalmaztuk. A PIV mérésekhez a számítási rész-
területek mérete 32×32 pixel nagyságúra választottuk. A 
lézerenergia a maximum (50 mJ) 25%-a, a ∆t 100 µs volt. 
Általában 500-1000 db, 4 Hz frekvenciával felvett 
pillanatfelvételből számítottuk az időben átlagolt értékeket 
a PIV és a LIF méréseknél is.  

Mérési beállítások 
A méréseket az áramlási csatorna három axiális szintjén 
végeztük, a korábbi kísérletekkel összhangban (a beállítások 
szemléltetését lásd [1-2]), kettő ismertetésére ad lehetőséget 
e cikk terjedelme. Az 1. szint a fűtőelemek feletti tér, 
amelyet alulról a szubcsatorna kilépések, felülről pedig a 
keverőrács határol. A 2. szint a legfontosabb vizsgálati 
helyet jelentő kazetta termoelem előtti tér.  

Összesen öt fűtési konfigurációval mértünk, melyből kettő 
ismertetésére ad lehetőséget a cikk terjedelme. A 
reaktorfizikai és termohidraulikai számításoknál alkal-
mazottnak megfelelően sorszámoztuk a fűtőelemeket, és 
bejelöltük az indirekt fűtésű pálcák pozícióit (6. ábra). Az 
ábrán a számokat csak a fűthető rudak esetében tüntettük 
fel. (A 36 fűthető rúd szimmetrikusan helyezkedett el, így 
bármely fűthető rúd tetszőleges második szomszédja 
szintén fűthető.)  

Mérési eredmények 
Általános megállapítható, hogy kis térfogatáram (10 m3/h), 
egyenlőtlen fűtési konfiguráció valamint maximális résáram 
forgalom mellett kaptunk jól kiértékelhető eloszlásokat. A 7-
10. ábrákon az 1. axiális szinten kapott eredmények lát-
hatók. A hőmérséklet mező 10 m3/h forgalomnál a szubcsa-
tornák hatását tükrözi, 30 m3/h-nál pedig minden bi-
zonnyal a keverőrács hatása is érvényesül. További 
bizonyításra lesz szükség azonban a 8. ábrán bemutatott 

hőmérsékleteloszlás korrekt magyarázatához, amely szerint 
a felső régió a melegebb. Elképzelhető ugyanis, hogy a LIF 
mérés pontatlansága okoz látszólagos melegedést, mivel az 
adott mérési paraméterek mellett (forgalom, fűtőteljesít-
mény) a térbeli hőmérséklet felbontásának csökkenhet. A 
sebességeknél megfigyelhető a szubcsatornák hatása a 
relatíve nagy sebességű csóvák révén, ezek azonban kisebb 
forgalomnál szabálytalanabbak, ami az áramló hűtőközeg 
kisebb impulzusára utal. 

 

 
6. ábra: T és P fűtési konfigurációk (a fűtött rudak színes 

koronggal jelölve) 
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7. ábra: LIF hőmérséklet-eloszlás, °C,  

(1. szint, T, Q=10 m3/h) 
8. ábra: LIF hőmérséklet-eloszlás, °C,  

(1. szint, T, Q=30 m3/h) 
 

 

 

 

 
9. ábra: PIV sebességeloszlás, m/s,  

(1. szint, Q=30 m3/h) 
10. ábra: PIV sebességeloszlás, m/s,  

(1. szint, Q=90 m3/h) 
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11. ábra: LIF hőmérséklet-eloszlás, °C,  

(2. szint, P, Q=10 m3/h) 
12. ábra: PIV sebességeloszlás, m/s, 

(2. szint, Q=30 m3/h) 
 

A 2. axiális szinten a hőmérsékletben csak igen egyenlőtlen 
(pl. az ismertetett P) fűtési konfiguráció és kis térfogatáram 
(10 m3/h) esetén kaptunk jól kiértékelhető eloszlást 
(11. ábra), más esetekben közel homogén hőmérsékleti kép 
adódott. 

A sebességek esetén (korábbi kísérleteinkkel összhangban) a 
hengeres kilépőcsatorna szakaszában már kisebb térfo-
gatáram esetén sem fedezhető fel a szubcsatornák hatása 
(12. ábra), a turbulens profilok minden forgalom esetén 
hasonlóak (13. ábra). Azonban az időátlagolt sebes-

ségprofilok, és stress tagok is aszimmetrikusak (14. ábra), 
ami a turbulens áramlásra ható tényezőkre utal (keverőrács, 
emelőcsapok, illesztőrózsa). A 11-12. ábrák nem ugyan-
akkora mérési tartományt ábrázolnak, a LIF-fel vizsgált 
tartomány 30 mm magas, míg a PIV-es 55 mm. A 0 mm-hez 
tartozó relatív axiális szinthez kell viszonyítani a távolságot, 
tehát a LIF mérés felső része kb. 25 mm-rel a termoelem 
alatt van.  
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13. ábra: Axiális sebességprofilok időátlagai és szórása 90, 70, 50 

és 30 m3/h esetén [m/s] 

 
14. ábra: Időátlagolt stress tagok, Q = 90 m3/h 

A 15. ábrán horizontális síkon kapott sebességmező látható. 
A kísérlet célja az áramló közeg függőleges tengely körüli 
rotációjának bizonyítása; ez segítene CFD eredményekkel 
való összevetéseknél. A forgást feltehetően a keverőrács 
okozza (16. ábra). Bár a kapott sebességmezőn ez a forgás 
észrevehető, a forgás bizonyításához további mérések 
szükségesek. 
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[m/s] 

15. ábra: Mérési beállítás és sebességmező horizontális síkon 

 
16. ábra: A keverőrács felülnézeti fényképe 

Pontosság becslés, PIV megismételhetőségi 
vizsgálat 
A PIV mérések pontosság vizsgálatát általában az [1] 
tanulmányban, konkrétan a fűtőelem kazettamodellel 
végzett mérések esetére vonatkozó elemzést [2]-ben 
ismertettünk. A LIF mérések pontossága alapvetően függ a 
kalibrációtól; a kalibrációs görbéből információt kaphatunk 
a felbontásra.  
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17. ábra: A megismételhetőségi vizsgálat eredménye (relatív 

távolságok és sebességek) 

A PIV megismételhetőségi vizsgálat során a 17. ábra szerinti 
két különböző mérési beállításban mértünk váltakozva, így 
kétszer öt, újbóli beállítású profil adódott. A mérések 
sorrendje tehát L1 → H1 → L2 → H2 → L3 → H3 → L4 → 
H4 → L5 → H5 volt. Az eredmény azt mutatja, hogy az 



Nukleon 2009. március II. évf. (2009) 34 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009  6 

újbóli beállítás hibája 5%-nál kisebb, legfeljebb a cső szélénél 
nő meg a szórás valamelyest. Mindegyik görbe 1000 
pillanatfelvétel átlaga. 

Összefoglaló értékelés 
Az ismertetett sebesség- és hőmérséklet eloszlás 
eredmények segítségével kvantitatív és kvalitatív elem-
zéseket végeztünk a fűtőelem kazetta modell kilépőcsatorna 
részében. Az említett korábbi tanulmányokban leírt ered-
ményeinkből is már kiderült, hogy a kazetta kilépő termo-
elem szintjén a keverőrács, emelőcsapok és illesztőrózsa 
homogenizálták a közeget, a szubcsatornák kilépésénél 
megjelenő csóvák itt már eltűnnek, és sajátos, de hengeres 
csőre jellemző sebességprofil alakul ki. A hőmérsékletmező 

mérések azt mutatták, hogy termoelem szintjén a 
hőmérsékletben csak igen egyenlőtlen fűtési konfiguráció és 
kis térfogatáram esetén kaptunk jól kiértékelhető eloszlást, 
más esetekben közel homogén hőmérséklet kép adódott. 
További, csatolt sebesség és hőmérséklet-mező mérések 
végzése célszerű, melyekből azokat jellemző kvantitatív 
mennyiségek (például Reynolds fluxus) származtathatók. 

A PIV/LIF mérési módszer alkalmasnak bizonyult a 
bonyolult áramlási csatorna geometriában történő turbulens 
keveredés vizsgálatára, valamint a CFD számítások 
validációjára. További kísérletek szükségesek azonban a 
kvantitatív adatok pontosításához, elsősorban a hőmér-
séklet eloszlás felvételek bizonytalanságának csökkentése 
érdekében. 
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A paksi atomerőműben a gőzfejlesztők megbízhatóságának javítása érdekében a szekunderkör vízüzemét 1997-2000 között 
mind a négy blokknál módosították. Ennek eredményeként a közel homogén acél, a jó anyagminőségű szekunderkör (amely 
tovább javítható a teljes rézmentesítéssel), a nagy tisztaságú munkaközeg (amely tovább javítható a kidobott oldalági 
csapadékvizek, s ezzel a felhasznált pótvíz mennyiségének jelentős csökkentésével) és a magas pH-jú tápvíz-kémia jelentősen 
csökkentette (a mai ismeretnek megfelelően minimalizálta) a gőzfejlesztők hőátadó csöveinek feszültségkorróziós vízkémiai 
kockázatát, de néhány kisebb jelentőségű vízüzemi problémát továbbra sem oldott meg: 

- a gőzfejlesztők elrakódott konstrukciós réseinek megtisztítását, 
- a nedves gőzzel érintkező felületek erózióját (a korróziótermék transzportban ma már meghatározó), 
- a leállás alatti ODA konzerválás hiányosságát (gőzzel érintkező Szt20 acélfelületek nem kerülnek konzerválásra) és 

„nehézkességét” (ODA bomlástermékei). 
A vizsgálataink alapján a poliamin-poliakrilát keverék az ammónia helyett alkalmazható kondicionáló vegyszer, amely a 
fenti problémák kezelésére is alkalmas, s ezzel a gőzfejlesztőkben a hőátadó csövek vízkémiai feszültségkorróziós kockázatát 
tovább csökkenti: 

- A poliamin hatására a vízcseppek mérete csökken, s ezáltal a nedvesgőzzel érintkező felületek eróziója mérséklődik. Ez 
azt eredményezi, hogy a munkaközegbe kerülő, ma már meghatározó eróziós termékek árama, s így a gőzfejlesztőkbe 
lépő tápvíz korróziótermék-árama mérséklődik. 

- A poliamin-poliakrilát keverék lúgosító hatása biztosítja a nagy tisztaságú munkaközeg elvárt kondicionálását: a 
tápvízben, gőzben, főkondenzátumban a pH0 = 9,3 - 9,4; a gőzfejlesztő vizében a pH0 =  9,0 értékű. 

- Felülettisztító hatás (poliakrilát): a gőzfejlesztők hőátadó csövein (szekunderköri berendezések felületén) lokálisan 
lerakódott korróziótermékeket eltávolítja. 

- Diszpergáló hatás (poliakrilát és poliamin): a kolloid (1-450 nm) és diszperz (0,45-5 µm) korróziótermékek 
méretnövekedésének, s ezzel a melegoldali hőátadó csöveken való lerakódásának megakadályozása. 

- Konzerváló hatás (poliamin): a szekunderköri berendezések munkaközeggel érintkező felületén kialakuló poliamin film 
kb. három hónapig megmarad, így az egy-két hónapos állás alatt konzerválja a szekunderkör levegővel érintkező 
felületeit. 

 

A gőzfejlesztők megbízhatósága 
A paksi atomerőmű (PA) gőzfejlesztőiben (GF) létesített 
vízüzemnél fennállt a hőátadó csövek vízkémiai feszült-
ségkorróziós kockázata, amit a nyugati nyomottvizes reak-
torok (PWR) gőzfejlesztőire (konstrukció, szerkezeti anyag 
és vízkémia) kidolgozott „harmónia-elv” (hazai termino-
lógiával vízüzemi szemlélet [1]) alkalmazása a paksi 
blokkok gőzfejlesztőire és kiterjesztése a szekunderköri 
berendezésekre már 1994-ben egyértelműen megmutatott.  

− A Pakson is működő VVER-440-es gőzfejlesztők három 
konstrukciós hibával üzemelnek: 

− A zsalus cseppleválasztó nedvességleválasztása nem 
megfelelő, különösen a meleg csőköteg felett: a 
kilépő gőz tervezett maximális nedvességtartalma 
0,25%, a tényleges 0,3%, ami a teljesítménynöveléssel 
0,5%-ra nő (a finn tapasztalat szerint). 

− A csőmegfogások alatti konstrukciós rések – diszperz 
korróziótermékekkel való eltömődésük, valamint a 
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feszültségkorróziós aktivátorok és oxidáló anyagok 
koncentrálódása miatt – lokális feszültségkorróziós 
helyek. 

− A gőzfejlesztők leiszapolása – az elvételek helye 
miatt – nem hatékony. 

A meghosszabbított üzemidő alatt az első két konstrukciós 
hiba megmarad, a leiszapolás azonban korlátozottan 
hatékonyabbá tehető. 

− A hőátadó csövek és a két kollektor – 08H18N10T 
anyagminőségük miatt – érzékenyek a feszültségkorró-
zióra, így a gőzfejlesztőket ennek ismeretében kell üze-
meltetni a meghosszabbított üzemidő alatt. 

− A gőzfejlesztő adott konstrukciója és anyagminőségei 
mellett az egyetlen beavatkozási lehetőség a vízkémiai 
kockázati tényezők csökkentése, minimalizálása. Számos, 
a „harmóniaelvnek” megfelelő változás történt a paksi 
atomerőmű szekunderköri vízüzemében [1]. 

A gőzfejlesztők csődugózási 
statisztikája 
A paksi gőzfejlesztők 100%-os ellenőrzése az 1. középtávú 
terv lezárulásával 2004-ben fejeződött be 22 (1. blokk), 18 (4. 
blokk), illetve 8 (3.blokk) és 4 (2. blokk) kampánnyal a 
vízüzemváltás után. A szakma elfogadott feltételezése az, 
hogy a hőátadó csövek repedései a létesített vízüzem idején 
keletkezett, amelyeket később, a vizsgálat évében 
regisztráltak. A feltételezések szerint a 2004-ig dugózott 
csövek meghibásodását a létesített szekunderköri vízüzem 
okozta. 

A 2004. évi csődugózási statisztika alapján megállapítható, 
hogy az egyes gőzfejlesztők különbözőképpen használódtak 
el (1. ábra): 

− Az indikáció miatt dugózott csövek száma 1200 db 
(0,9%), míg az egyéb okok miatt (üzembe helyezés előtt, 

fedél bennmaradás, tévedés, vizsgálatra való kivágás stb.) 
a dugózott csövek száma 157 db (0,12%) volt, tehát az 
átlagos csődugózás 1,02%. 

− A ledugózott csövek átlaga azonban jelentős eltéréseket 
takar: a 24 db gőzfejlesztőben a dugózott csövek száma 0 
(16 GF) és 181 (23 GF) db közötti, részarányuk 0,00-3,27% 
között változik. 

− Az indikáció miatt dugózott csövek hely szerinti (távtartó 
alatt, távtartók között, kollektornál, kollektorfalban) el-
oszlása (2. ábra) azt mutatja, hogy a 2-4. blokk gőz-
fejlesztőiben meghatározók a távtartó alatti (konstrukciós 
résekben levő) indikációk, ami az 1. blokk gőzfejlesz-
tőiben alig fordul elő. 

FINEAMIN 15 kondicionáló 
vegyszer 
A berendezések elektrokémiai és áramlás által támogatott 
korróziójának minimalizálása érdekében a vízgőz 
munkaközeg kondicionálása szükséges. Az elmúlt húsz 
évben új, az ammóniánál kedvezőbb (a tápvíz és a gőz adott 
nyomás- és hőmérséklettartományában kisebb mértékben 
változó) megoszlási tényezőjű) illékony lúgosító vegy-
szerek, a monoaminok (morfolin, AMP) jelentek meg. A 
poliaminok az aminok – kombinatív hatás érdekében – 
továbbfejlesztett változata, míg az alkalmazásra javasolt 
többfunkciós FINEAMIN 15 poliaminok és poliakrilátok 
keveréke. A poliamin illékony lúgosító és egyidejűleg a 
munkaközeggel érintkező felületet bevonó, konzerváló 
hatású vegyszer. A poliakrilát nem illékony felülettisztító és 
diszpergáló hatású vegyszer. A FINEAMIN 15 e két 
vegyszer keveréke, s arányuk beállításával változtatható az 
adagolt vegyszer elvárt feladata. 

A PA gőzfejlesztőinek csődugózási statisztikája a
100%-os ellenőrzés után (2004 végén)
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1. ábra: A PA gőzfejlesztőinek csődugózási statisztikája a 100%-os ellenőrzés után (2004 végén) 
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Az indikációk hely szerinti eloszlása a PA gőzfejlesztőiben
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2. ábra: Az indikációk hely szerinti eloszlása a PA gőzfejlesztőiben 

 

 A vegyszerkiválasztás indoklása 
A korróziótermék-szemcséket diszpergáló vegyszereket 
néhány éve alkalmazzák az amerikai PWR atomerő-
művekben. A diszpergáló vegyszerek alkalmazását a paksi 
atomerőmű szekunderkörében a gőzfejlesztők hő- és 
áramlástechnikai egyenlőtlenségei indokolják, nevezetesen 
a lokálisan lerakódott korróziótermékek eltávolítása a 
hőátadó csövekről, a gőzfejlesztők vizébe jutattása és a 
leiszapolással való eltávolítása a gőzfejlesztőkből (szekun-
derkörből). Ezzel megakadályozható, hogy átmeneti üzem-
állapotokban a nagyobb méretű szemcsék lepattanjanak a 
felületről, és a holt áramlási zónákba (a VVER-440 gőz-
fejlesztőknél főleg a két kollektor körüli gyűrűbe) kerülve 
ott összeállt iszapként felhalmozódjanak. 

A paksi atomerőmű lehűtő rendszerében használt ODA 
konzerválás egyrészt „nehézkes” kémiai-technológiai 
művelet, másrészt állás alatt a legnagyobb korrózió-
sebességű, gőzzel érintkező ötvözetlen acél (Szt20) túlhevítő 
felületeit nem is konzerválja. A teljesítményüzemben ada-
golt poliamin kb. három hónapig tartó bevonatot, védelmet 
biztosít a felületeken, így külön vegyszeradagolás nélkül 
megoldja nemcsak a lehűtő rendszer, hanem a szekun-
derköri berendezések állás alatti (üzemen kívüli) 
konzerválását is. 

Az aminokat (pl. morfolin, AMP) 20-25 éve alkalmazzák 
nyomottvizes atomerőművek szekunderkörében az 
ammóniánál kedvezőbb megoszlási tényezőjük miatt. 1994-
ben a paksi atomerőmű szekunderköri vízüzemének 
elemzése során mi is vizsgáltuk az aminok alkalmazásának 
lehetőségét. Azt akkor elvetettük, mert a gőzfejlesztők 
(szekunderköri berendezések) konstrukciójának, a szerke-
zeti anyagoknak és a vízkémiának a harmóniáját tekintettük 
elsődlegesnek. Ezért akkor a szerkezetianyag-cserék és a 
magas pH-jú tápvízkémia mellett döntöttünk. 

A FINEAMIN 15 kombinatív hatását (felülettisztítás, 
diszpergálás, konzerválás) – tudomásunk szerint – 
egyetlenegy más vegyszer sem biztosítja. Ugyanakkor a 
FINEAMIN 15 vegyszert még nem alkalmazták nyomott-
vizes atomerőmű szekunderkörében, tehát nincs 
atomerőművi referenciája. Ezért a paksi atomerőműben 
javasolt alkalmazása érdekében a legnagyobb gondossággal 
jártunk el. 

A FINEAMIN 15 vegyszer kombinatív hatását az oroszlányi 
gőzerőműben ismertük meg, ahol már két éve alkalmazzák. 
A FINEAMIN 15 vegyszert a gőzkazán [(tápvíz-előmelegítő 
(ECO) és elgőzölögtető (forrcsövek)] állás alatti kémiai 
tisztítására, teljesítményüzemben a munkaközeg kondicio-
nálásra, a vízgőzzel érintkező felületek üzem közbeni tisztí-
tására és állás alatti konzerválására használják. Az 
oroszlányi hőerőmű kétéves üzemi tapasztalata tette lehe-
tővé, hogy megfogalmazzuk azokat az elvárásokat, követel-
ményeket, amelyek teljesítése szükséges a paksi atom-
erőműben való alkalmazáshoz. 

FINEAMIN 15 tulajdonságai 
A FINEAMIN 15 adagolásával a magnetit védő hatású 
oxidrétegének képződése és morfológiája kedvezően 
befolyásolható. Az így kialakult magnetitréteg kisméretű 
kristályokból áll, és vékony, tömör réteget alkot. A 
FINEAMIN 15 jelenlétében a struktúrájában módosult 
magnetit leoldódik, az áramló munkaközeg a lerakódási 
helyről elviszi, s a felülettisztító hatás mindaddig 
folytatódik, ameddig a felület teljesen megtisztul. A holt 
áramlási zónákban a folyamat hosszabb ideig tart. Az 
adagolás megkezdését követően növelni kell a leiszapolás 
tömegáramát, hogy a diszpergált anyagok a gőzfejlesztőből 
eltávozzanak. 

A FINEAMIN 15 vegyszer két összetevője közül a VVER-
440 atomerőmű hőmérsékletviszonyai között a poliaminok 
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nem bomlanak, míg a poliakrilát a 3. nagynyomású 
előmelegítőben és a gőzfejlesztőkben kismértékben 
elbomlik. A keletkező bomlástermékek: CO2, acetát és 
propionát, ez utóbbi kettő 1-10 µg/dm3 koncentrációjú míg 
a szén-dioxid (valószínűleg) nagyobb (10-100 µg/dm3).  

A FINEAMIN termékekben a feszültségkorróziós 
aktivátorok a 1. táblázat szerinti részarányban vannak jelen. 

1. táblázat Feszültségkorróziós aktivátorok a FINEAMIN 
termékekben 

Feszültségkorróziós 
aktivátor Koncentárció 

Klorid-ion < 0,001% 

Szulfát-ion - 

Nátrium-ion* 0,41% 

*A poliakrilsav (POC) pH értéke 2-3 között van, ezért a 
gyártás során a pH értéket nátrium-hidroxiddal állítják be 
pH = 7 értékre. Az alkalizálás során a poliakrilsav és a 
nátrium-hidroxid komplexet képez. 

A PA szekunderkörében használt ammónia és hidrazin 
maximális klorid ion koncentrációja 0,001 tömeg %, ennek a 
FINEAMIN megfelel. A hidrazin maximális szulfát-ion 
koncentrációja 0,005 tömeg %, a FINEAMIN-ra nincs adat. 
Nátrium ionra nincs előírás („C” minőségi fokozatú ipari 
nátrium-hidroxidban a NaCl tartalom max. 0,2 tömeg %), de 
a FINEAMIN-é egyértelműen nagy. 

Nincs arra vonatkozó adat, hogy a gőzfejlesztő víz 
hőmérsékletén (258,7 °C) mekkora a poliakrilát nátrium-
bomlástermékeinek koncentrációja, de ezen a hőmérsék-
leten csak kis mennyisége bomlik. A Schwedt erőműben 
(p1 = 120 bar, ts=324,6 °C), ahol jelentősebb a poliakrilát 
bomlása, a tápvíznek (gőznek) a VGB irányértékei által 
előírt Na ion koncentráció (0,01 mg/dm3) FINEAMIN 15 
adagolás mellett betartható. A paksi atomerőmű 
munkaközege azonban nagy tisztaságú, a gőzfejlesztő-víz 
elvárt Na ion koncentrációja < 0,01 mg/dm3, ezért ezen a  
hőmérsékleten kísérletekkel kell majd meghatározni a 
poliakrilát bomlását és a keletkező Na ionok koncen-
trációját! 

A tiszta vízben mért 1,3-1,4 µm/év korróziósebesség a 
polírozott fémfelületre vonatkozó kezdeti érték, melyek a 

védőréteg kialakulását követően összhangba hozható az 
irodalomból ismert tapasztalattal, amely szerint az AISI304 
minőségű polírozott acél korróziósebessége 300 °C-os tiszta 
vízben 0,3 µm/év. A FINEAMIN 12 (lúgosító poliamin) 
hatására a korrózió sebessége mintegy 0,5 µm/év értékre 
csökkent, ami annak tulajdonítható, hogy a lúgos közegben 
kisebb a korrózió sebessége. 

A szénacél lemezek felületén már a kísérletek viszonylag 
rövid időtartama alatt is nagyobb mennyiségű fekete 
korróziótermék (magnetit) képződött. A korrózió kezdeti 
sebessége, így a képződő magnetitréteg vastagságának 
növekedése ionmentes vízben 19,9 és 20,7 µm/év, míg 
FINEAMIN 12 oldatban 10,3 és 16,01 µm/év érték között 
változott. 

Az elvégzett korróziós kísérletek alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy a gőzfejlesztő hőátadó csöveinek 
(ausztenites acél) és köpenyének (ötvözetlen acél elemeinek) 
korróziósebességét a lúgosító poliamin (FINEAMIN 12) a 
jelenlegi kondicionáló vegyszerrel, az ammóniával azonos értéken 
biztosítja. 

A FINEAMIN vízcseppméretet csökkentő hatásának nagy 
jelentősége van telített gőzös körfolyamatban, így a paksi 
atomerőműben, ahol az expanzió nagy része nedves gőz 
tartományban történik. A nedves gőzzel érintkező 
szekunderköri berendezések meghatározó degradációja a 
felületek eróziója, ami a szerkezetianyag cserékkel jelen-
tősen mérséklődött. A FINEAMIN csökkenti a vízcseppek 
méretét, s ezzel a felületeknek az ütköző vízcseppek felü-
letre ható erejét, azaz az erózió mértékét. A gőz-körfolyamat 
korróziótermék transzportjában ma már meghatározó forrás 
a nedves gőzzel érintkező felületek eróziója, ezért a 
FINEAMIN adagolással a munkaközeg korróziótermék 
transzportja, a gőzfejlesztőkbe kerülő korróziótermék-áram 
(a hőátadó csövek lerakódásának kockázata) tovább csök-
kenthető. 
A FINEAMIN 15 vegyszer alkalmazása a paksi atomerőműben 
tehát ígéretes, megoldhatja a PA szekunderköri vízüzemének 
néhány eddig nem orvosolt, kisebb problémáját. A 
FINEAMIN vegyszert nyomottvizes atomerőműben eddig 
még nem alkalmazták, ezért a paksi atomerőműben történő 
alkalmazásához a leggondosabban kell eljárnunk, mert nem 
elegendőek a FINEAMIN-ról rendelkezésre álló ismeretek. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] Ősz J.: Nagy tisztaságú munkaközeggel üzemelő gőzerőművek. Magyar Energetika 2007/6, p41-45. 

[2] Réstisztítási technológia kidolgozása a gőzfejlesztők hőátadó csöveire. LG Energia Kft tanulmány, Budapest, 2008. április 14. 
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Kutatóreaktorokat világszerte alkalmaznak különféle sajátos célokból, ennek megfelelően az egyes létesítmények kialakítása és 
üzemeltetése jelentősen különböző. A kutatóreaktorok nukleáris biztonsági értékelésekor az atomerőművekével azonos 
filozófiát, de részleteiben helyenként jelentősen eltérő módszertant követnek. Kutatóreaktorok esetén is az alapvető 
eszközként alkalmazott biztonsági elemzéseket használják fel a balesetelhárítási felkészülés megalapozásához, amelynek egyik 
markáns eleme a lehetséges jelentős kibocsátásra vezető baleseti folyamatok értékelése, amelyben balesetelhárítási 
szempontból alapvető jellemző a kibocsátást leíró forrástag. Az értékeléshez alkalmazott módszerek kutatóreaktoroknál sok 
szempontból eltérnek az atomerőműveknél figyelembe vettektől. A szerző a rendelkezésre álló irodalom alapján a 
kutatóreaktorok sokszínűségét is figyelembe véve szisztematikusan összegyűjtötte és értékelte a különféle szempontokat azzal 
a végcéllal, hogy ennek alapján a hazai kutatóreaktorok sajátosságait a forrástagbecslésben érintett szervezetek, 
létesítmények figyelembe vehessék. 

 

Bevezetés 
Kutatóreaktorokat világszerte alkalmaznak egyedi és 
különböző célokból. A felhasználás szempontjából a 
következőket említhetjük meg, mint általános területeket: 
kutatás, oktatás, radioizotóp gyártás, radiográfia, anyag-
vizsgálatok, neutronforrás, aktivációs analízis. Ezen terü-
leteken belül természetesen további specializáció is 
lehetséges. A különböző célok mentén, annak megfelelően a 
kutatóreaktorok kialakítása, üzemeltetése is jelentősen kü-
lönbözik. Ezen túl, de részben ebből fakadóan igyekeznek 
tervezésük és üzemeltetésük során érvényre juttatni a 
megfelelő rugalmasság fenntartását annak érdekében, hogy 
esetenként több célra is felhasználható legyen az adott lé-
tesítmény. Ez a tény alapvetően befolyásolja a kuta-
tóreaktoroknál alkalmazott nukleáris biztonsági filozófiát, 
és egyben szükségessé teszi a teljesítmény reaktoroktól 
részben eltérő megközelítés alkalmazását. 

Nukleáris létesítményeknél a biztonság igazolásának egyik 
legfőbb eszköze mind a tervezés, mind az üzemeltetés során 
a biztonsági elemzés [1, 3]. Ezen elemzéseknek a 
kutatóreaktorok esetén is az a célja, hogy az üzemeltető 
megfelelően megértse, áttekintse a biztonságos üzemeltetés 
alapját, korlátait, és igazolja a biztonsági hatóság részére 
annak megfelelő színvonalát. Ennek részeként az 
üzemeltetőnek azt is be kell mutatnia, hogy a reaktor 
tervezése és üzemeltetése hogyan biztosítja a tervezési, 
valamint a tervezésen túli üzemzavarok és a súlyos 

balesetek megelőzését, illetve a bekövetkező balesetek 
következményeinek csökkentését.  

Itt említhetjük meg először a kutatóreaktorok egyik 
specialitását a teljesítmény-reaktorokhoz képest. A bizton-
sági elemzések során nem csak a reaktor, hanem a hozzá 
kapcsolódó kísérleti berendezések biztonságát és a be-
rendezésnek a reaktor biztonságára gyakorolt hatását is be 
kell mutatni természetesen ezek balesetkezelési, bale-
setelhárítási implikációjával együtt. 

Ahogyan az a teljesítmény-reaktorok esetén történik, a 
kutatóreaktorok biztonsági elemzésének is első lépése a 
feltételezett kezdeti események körének kijelölése, 
meghatározása. A későbbiekben ezen események 
bekövetkezése esetére kell megmutatni, hogy a nukleáris 
biztonsági követelmények teljesülnek, az adott esemény 
bekövetkezése nem okoz a korlátoknál nagyobb biztonsági 
kockázatot [1, 3]. Az elemzendő események köre alapvető 
kereteket határoz meg az elemzések terjedelmére, és 
behatárolja az alkalmazható elemzési eszközöket. A 
biztonsági elemzéseken belül a baleseti elemzések egyik 
feladata az, hogy a tervezési alapon túli üzemzavarok 
esetén – amelyek során a vonatkozó hatósági korlátokat 
meghaladó következmények léphetnek fel – meghatározzák 
az adott baleset során kikerülő radioaktív anyag 
mennyiségét, valamint elemezzék az ehhez kapcsolódó 
radiológiai következményeket. Ezen adatok mentén lehet 
megadni az adott létesítmény balesetelhárítási 
készültségének tervezési alapját. 
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A baleseti elemzések egyik legfőbb feladata tehát 
meghatározni a kikerülő radioaktív anyag mennyiségét. A 
kikerülő radioaktív anyag mennyiségének meghatározása 
nukleáris létesítményekben az ún. forrástag megadásával 
történik. A forrástag tartalmazza a kikerülő radioaktív 
izotópok (hasadványok, aktivációs termékek, transzurán 
elemek) aktivitásban mért mennyiségét, összetételét, fizikai 
és kémiai formáját, a kibocsátás módját (pöff, szakaszos, 
folyamatos), valamint a kibocsátás útvonalát, helyét, 
időpontját és időtartamát. 

A forrástag alapján történik ezután a környezeti követ-
kezmények értékelése, amelybe beletartozik a kibocsátott 
radioaktív anyag lehetséges környezeti terjedésének, az 
üzemeltető személyzetet és a lakosságot potenciálisan érő 
sugárterhelés meghatározása. 

A forrástag meghatározására irányuló biztonsági elemzések 
a következő lépésekből állnak: kezdeti események ki-
választása, zónasérülési mechanizmusok és ezek fejlő-
désének vizsgálata, a radioaktív leltár kibocsátásának folya-
mata, a következmények meghatározása az épületeken 
belül, az épületeken kívül és a telephelyen kívül. 

Az elemzések során mind determinisztikus, mind való-
színűségi alapú eszközöket alkalmaznak. 

Kezdeti események értékelése [2] 
A reaktorok biztonsági értékelésének szerves része a reaktor 
viselkedésének vizsgálata feltételezett kezdeti események 
esetén. A kezdeti események vezethetnek a tervezés során 
figyelembe vett üzemi tranziensekre, üzemzavarokra vagy a 
tervezési alapon túli baleseti helyzetre. A kezdeti 
események a helytelen működésből, berendezés és emberi 
hibából vagy külső eseményekből származhatnak. Az 
események közül minden olyat figyelembe kell venni, 
amelyek bekövetkezése hihető (feltételezhető) és a reaktor 
biztonságára hatással vannak. Természetesen baleset-
elhárítási vonatkozásban a kezdeti események köre ennél 
szűkebb, csak a tervezési üzemzavarokra és a tervezésen 
túli üzemzavari eseményekre terjed ki. Ezen események 
közül jelen vizsgálat szempontjából is azok a lényegesek, 
amelyek környezeti radioaktív kibocsátáshoz vezethetnek. 

Kutatóreaktorok esetén elfogadott módszer az ún. burkoló 
forrástaghoz vezető hipotetikus esemény alkalmazása, 
amely a lehető legsúlyosabb következménnyel jár az adott 
kutatóreaktor esetén. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az 
adott reaktor esetén több esemény részletes vizsgálatát is 
elvégzik és egyenként (vagy eseménycsoportonként) 
forrástagot rendelnek az adott eseményekhez. 

Több módszer lehetséges a bekövetkező balesetekkel 
kapcsolatos következmények meghatározására is: kézi, 
egyszerűsített összefüggéseket használó számítások a 
hasadványok mennyiségének meghatározására, konzer-
vatív kibocsátási részarányok feltételezése, telephely-
specifikus környezeti terjedési értékek alkalmazása. Ezek 
sok esetben megfelelő eredménnyel szolgálnak. Termé-
szetesen a pontosabb számítások realisztikusabb, általában 
jóval kisebb konzervativizmust tartalmazó dózisértékeket 
biztosítanak. Nyilvánvalóan az adott eredmények függvé-

nyében és az elemzések célját szem előtt tartva szükséges a 
pontosabb módszer mellett dönteni. 

Determinisztikus és valószínűségi elemzések 
[3,4,5] 
A determinisztikus elemzések alapja a konzervativizmus, 
amely érvényesül az események kiválasztásánál, az 
elemzések elvégzésénél, a paraméterek meghatározásánál 
és az elfogadási kritériumok meghatározásánál. Komplex 
számítások nélkül ezzel a módszerrel elsősorban burkoló 
forrástag határozható meg. Ilyen elemzéseket alkalmaznak 
a telephely kiválasztásakor és a tervezéskor, és a 
létesítmény balesetelhárítási készültségét ilyen elemzésre 
lehet alapozni. Ezen eszközrendszer korlátja, hogy a 
rendszerek egymástól való függése és a közös okú 
meghibásodás kezelése nem megoldható. 

A biztonsági elemzések pontossága, információtartalma a 
valószínűségi alapú elemző eszközök használatával 
javítható. Az ilyen elemzések a legtöbb baleseti folyamat 
esetén a determinisztikus elemzésnél kevésbé konzervatív 
eredményre vezetnek, viszont az egyes események 
kockázata (bekövetkezési gyakorisága) más tervezési 
megfontolásokat is implikálhat, akár eredményezheti több 
kezdeti esemény vagy kiindulási állapot figyelembevé-
telének igényét is. A valószínűségi megközelítés szerint – 
ellentétben a determinsztikus elemzésekkel, ahol mérnöki 
megfontolások alapján egyes események kizárhatók az 
elemzések köréből – minden baleset megtörténhet, bár ezek 
bekövetkezési valószínűsége változó. A valószínűségi 
elemzés a következő fő jellemzőkkel bír: 

− Eseménysorokat határoz meg, amelyek egy széles 
esemény listából erednek. 

− A rendszerek működésének, az operátor szerepének, 
a rendszerek kölcsönhatásának jobb megértéséhez 
vezet. 

− Lehetővé teszi, hogy a reaktor üzemeltetésének a 
környezetre, az üzemeltetőkre és a lakosságra 
vonatkozó kockázatát meghatározzák. 

Tervezési és üzemeltetési 
megfontolások [2] 
A legtöbb kutatóreaktor esetén igaz, hogy üzemeltetésük a 
lakosságra minimális kockázatot jelent, ugyanakkor az 
üzemeltető személyzetre nézve, a korábbiakban már 
említett rugalmasság megtartásának, egyediség meglétének 
igénye miatt jelentősebb kockázatot képvisel. A lehetséges 
kibocsátás mértéke a különböző szcenárióktól, eseményso-
roktól függ, ugyanakkor ezek tipikus kibocsátási sémákhoz 
rendelhetők, amelyek az alábbi tényezők alapján határoz-
hatóak meg. 

A reaktor típusa 
A hűtőközeg elvesztésével járó és nem tervezett reaktivitás 
bevitellel járó üzemzavarok gyakorlatilag minden 
kutatóreaktor típusnál előfordulhatnak, azonban a reaktor 
típusának függvényében a többi feltételezhető kezdeti 
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esemény típusonként különböző lehet. Például medence 
típusú reaktorok esetén a zónakonfiguráció átalakításának 
lehetősége általában biztosított, így a fűtőelemek vagy 
egyéb, a zónához kapcsolódó berendezések mozgatásából 
származó balesetek valószínűsége nagyobb. Nátrium 
hűtésű reaktorok esetén pedig a tűzveszély és a heves víz-
nátrium reakció veszélye magasabb. 

Méret és teljesítmény 
Az 1-2 MW alatti teljesítményű reaktorok esetén a 
zónaolvadás lehetősége gyakorlatilag kizárható, mert a 
zóna nem tud annyira felhevülni, hogy a hőmérséklete eléri 
az üzemanyag és a zóna szerkezeti elemeinek olvadási 
pontját. Kis és közepes (néhány MW) teljesítményű 
kutatóreaktorokban valószínűtlen, hogy a hűtőközeg 
forgalom csökkenése a fűtőelem sérüléshez vezessen, 
amennyiben a reaktor leállítása sikeres, és ha a zóna 
környezetében legalább a levegő természetes cirkulációja 
fennmarad. Ugyanakkor ezen reaktorok esetén sem lehet 
kizárni a megszaladás (nem tervezett reaktivitás bevitel) 
veszélyét. Vannak viszont kifejezetten nagy, de rövid idejű 
reaktivitás bevitelre tervezett, úgynevezett impulzus üzemű 
reaktorok, amelyeknél akár néhány GW teljesítmény rövid 
idejű fellépte a normál üzemi működést jelenti. 

A reaktorok alkalmazása 
A kutatóreaktorok esetén az üzemvitel általában gyakori 
leállításokkal, teljesítményváltoztatásokkal jár. A teljesít-
ménytörténet alapvetően befolyásolja az adott pillanatban a 
reaktorban felhalmozódó hasadványtermék mennyiséget, 
amely a radioaktivitása révén hat a zónában tárolt energia 
mennyiségére. A reaktorhoz kapcsolódó kísérleti (anyag-
vizsgálati, hideg neutron csatorna) vagy izotóptermeléshez, 
besugárzáshoz kapcsolódó berendezések további kocká-
zatokat jelentenek. Egyrészről hatnak a reaktorra a reaktor 
berendezéseiben bekövetkező események esetén, más-
részről maguk is balesetet szenvedhetnek: törés, szivárgás, 
tűz, stb., amelyek a reaktorra nézve kezdeti esemény 
kiváltói lehetnek. 

Üzemanyag karakterisztika 
A kutatóreaktorok üzemanyaga alapvetően különbözik a 
teljesítmény reaktorokétól. Más hőtechnikai követel-
ményeknek kell megfelelniük, az egységnyi tömegben 
felszabaduló több energia miatt általában magasabb az 
elvárás. Ennek megfelelően egyrészt az üzemanyag 
elhasználódása, öregedése, például az üzemanyag sugárzás 
miatti anyagszerkezet változása, ridegedése is további 
tényezőt jelent, amit az elemzések nem hagyhatnak 
figyelmen kívül. Másrészt ezen követelményből fakadóan a 
kutatóreaktorokban alkalmazott üzemanyag dúsítása maga-
sabb a teljesítmény reaktorokénál, és ennek megfelelően a 
teljesítmény sűrűség is jelentősebb. Ezt a reaktornak úgy 
kell tudnia megfelelően szabályozni, hogy a lokális 
hőmérsékletek távol maradjanak az olvadásponttól. Fémes 
üzemanyagok esetén ezen túl a fázisátalakulás hőmér-
sékletének eltolódására is lehet számítani. Keramikus 
üzemanyagoknál viszont a magas hőmérsékleti gradiens 
kerülendő az alacsonyabb hővezetési képesség miatt. A 

kibocsátás szempontjából rendkívül fontos az üzema-
nyagburkolat kialakítása is. A sugárzás hatására feszültsé-
gek, belső üregek keletkezhetnek a burkolatban az 
olvadásponttól távol is. A burkolat sérülése pedig jelentős 
kibocsátáshoz vezethet. A forráskrízis lehetőségével a 
kutatóreaktorok esetén is számolni kell. 

Egyedi tervezési megfontolások 
Nyilvánvalóan fontos paraméter a kibocsátás szempontjából 
a hermetikus burkoló épület, az úgynevezett konténment 
léte, amely a kutatóreaktorok esetén nem általános 
gyakorlat. További egyedi tervezési jellemzők a reaktor 
inherens biztonsága, az üzemzavarok kezelésére kialakított 
biztonsági rendszerek léte, a reaktor termohidraulikai 
tervezése, amely meghatározza például, hogy a természetes 
cirkuláció vagy a léghűtés elegendő-e a bomláshő elvitelére. 
Az adott reaktor műszerezése biztosítja, hogy mennyire 
megbízhatóan és gyorsan detektálható egy normál üzemi 
állapottól eltérő esemény, valamint a diagnosztikai rendszer 
mérései automatikusan kiváltják-e a megfelelő biztonsági 
működését. 

Karbantartás és időszakos vizsgálatok 
A karbantartási tevékenység és az időszakos vizsgálatok a 
biztonsági funkciók és a biztonsági rendszerek rendel-
kezésre állásának biztosításával csökkentik a kibocsátás 
esélyét. A kibocsátás mértéke mind a passzív, mind az aktív 
tervezett biztonsági tulajdonságoktól függ, amelyeket olyan 
paraméterek befolyásolnak, mint pl. a szivárgás mértéke, a 
szellőző rendszerek működése, a jód megkötésének 
lehetősége a kikerülési útvonalakon. A karbantartás 
minősége a biztonsági rendszerek üzembiztonságán 
keresztül alapvetően hat ezen tényezőkre.  

Kezdeti események és baleseti 
szcenáriók kiválasztása [2] 
A kutatóreaktorokban előforduló kezdeti események a 
reaktor zónára vagy más berendezésre gyakorolt hatásuk 
vagy az ezen események kivédése ellen tervezett 
intézkedések sikeressége alapján csoportosíthatók. A 
kezdeti események csoportosításának célja, hogy az adott 
csoportból a burkoló eseményt ki lehessen választani 
további részletes elemzésre. Az alábbiakban a [2] szerinti 
kategorizálást ismertetjük: 

a.) Nagy reaktivitásbevitel 

b.) Hűtőközegforgalom elvesztése 

c.) Hűtőközeg elvesztése 

d.) Hibás fűtőelemkezelés vagy a fűtőelem, valamely 
zónában elhelyezkedő kísérleti eszköz vagy a zóna 
egyik alkatrészének meghibásodása 

e.) Belső események 

f.) Külső események 

g.) Kísérleti berendezésekkel kapcsolatos események 

Fontos, hogy nem mindegyik esemény fordulhat elő 
minden típusú reaktorban, és egyes esetek egyes 



Nukleon 2009. március II. évf. (2009) 36 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009  4 

reaktortípus csoportok esetén nem fordulhatnak elő (pl. b.) 
kategóriájú esemény nem következhet be erős negatív 
visszacsatolással rendelkező reaktoroknál). Ezen kívül 
ebben a csoportosításban az emberi hibákból származó 
események nem jelennek meg külön, hanem azok egy külön 
csoportba értendők. A karbantartási vagy javítási hibák 
pedig a fenti események kiváltói lehetnek, tehát lényegileg 
burkolja a csoportosítás ezt a típusú hibát is. 

Az események kiválasztása alapvetően determinisztikus 
alapon történhet [3], de a teljesen átfogó vizsgálathoz első 
szintű valószínűségi elemzés (PSA Level 1) szükséges. 
Minden lehetséges, a kezdeti eseményből induló baleseti 
eseménysor felvázolása alapján kijelölhetők azok, amelyek 
kibocsátáshoz vezetnek és ezek valószínűsége értékelhető. 
Ha meghatározzák az ehhez kapcsolódó eseményfákat, 
akkor a gyakoriság szerint az eseménysorok sorba állíthatók 
[4,5]. Meg lehet határozni ezek után azt a gyakoriságot, 
amely alatt nem érdemes foglalkozni az eseménnyel, és csak 
a teljes kockázathoz jelentősen hozzájáruló eseménysorok 
esetén kell elvégezni a részletes elemzéseket. 

Jellemző, hogy a forrástagbecslésre kijelölt események 
gyakorisága a tervezési üzemzavarok gyakorisága alatt van, 
általában a zónasérüléssel járó események gyakoriságával 
összemérhető gyakorisággal rendelkeznek. Ezt a 
gyakoriságot a különböző meghibásodások kombinációi 
állítják elő, de itt is szükséges a levágási gyakoriság 
kijelölése. Régebben elfogadottan használták azt a 
konzervatív feltételezést, hogy a nemes gázok 100%-a, a jód 
50%-a és a hasadványok 1%-a kikerül. Ezek a kockázat 
felfogása és a balesetelhárítási felkészülés szempontjából 
extrém értékek és emiatt nem hasznosak a baleseti 
felkészülés szempontjából. Az elfogadási kockázat értékét 
minden országban egyedileg határozzák meg igazodva a 
nemzetközi normákhoz, ajánlásokhoz. Jelenleg teljesítmény 
reaktorok esetén a 10-6-10-7/év érték az elfogadható a 
zónasérülési gyakoriságra. Ugyanezen szűrési kritérium 
alapján jellemzően egy-két esemény maradhat fenn a rostán 
a kutatóreaktorok esetén.  

A forrástagbecslésre kijelölendő események körét a reaktor 
típusa, ezen belül üzemanyaga, teljesítménye, alkalmazása 
is befolyásolja. Például nehézvizes reaktoroknál trícium 
kibocsátással, U-AL üzemanyagot használó reaktoroknál a 
reaktivitás-balesetekkel kell mindenképen számolni, ha 
elegendően magas a reaktivitás a zónában. Nyomás alatti 
üzemanyag besugárzó csatornák esetén az üzemanyag-
hűtőközeg kölcsönhatás veendő figyelembe; Triga típusú 
reaktoroknál a besugárzott üzemanyag kezelésénél fellépő 
burkolatsérülést kell forrástag elemzésnél figyelembe venni. 

Legfontosabb eseménysor típusok 
Nagy reaktivitás bevitel 
Az üzemanyagban gyors, nagy hőfelszabadulás következik 
be ilyenkor, ami a fűtőelemek sérülését eredményezheti. A 
burkoló eseményt a következőkből lehet kiválasztani: 
kritikussági kísérlet, reaktorindítás, üzemanyagmozgatás, 
műveletek a zónában vagy a zóna közelében, nagy neutron 
elnyelők mozgatása. Ezek az események általában szere-

pelnek a kutatóreaktorok biztonsági elemzéseiben. Az ilyen 
típusú események súlyos esetben az üzemanyag részleges 
vagy nagyobb mértékű sérüléséhez, olvadásához 
vezethetnek, amennyiben a reaktor leállítása és a védelmi 
rendszerek indítása nem történik meg megfelelően. A 
megolvadó üzemanyag mennyiségét kísérleti alapon és 
egyszerű számításokkal is vizsgálják. Ugyanakkor főként 
nagyteljesítményű kutatóreaktorok esetén a részletes kódok 
használata indokolt lehet a forrástag meghatározására. Ezen 
események termohidraulikai elemzése nagyon érzékeny a 
bemeneti paraméterekre. 

A hűtőközeg tömegáramának csökkenésével járó 
üzemzavarok 
A hűtőközeget keringtető szivattyú vagy valamelyik szelep 
hibájából, illetőleg az áramlás blokkolódásából kifolyólag 
lecsökkenő tömegáram az üzemanyag hűtésének leromlása 
következtében vezethet kibocsátáshoz. Az ilyen esemény-
sorok jelentősen függenek a zóna és az áramlási viszonyok 
kialakításától. Ugyanakkor a legtöbb kutatóreaktor bizton-
sági elemzése feltételezi ilyen eseménytípus bekövetkezését, 
azaz beletartozik a tervezési üzemzavarok körébe, a 
reaktorok biztonsági rendszereit rendszerint ilyen ese-
ményre is méretezik. A következmény nyilvánvalóan 
részleges vagy kiterjedt üzemanyagolvadás lehet. Azonban 
figyelembe kell venni, hogy a kényszerített áramlás teljes 
megszűnése ellenére a megfelelő természetes cirkuláció 
kialakulása a reaktor számára elegendő hűtést biztosíthat. 

Hűtőközegvesztéssel járó balesetek 
A kutatóreaktorok esetén a hűtőközegvesztéssel járó 
üzemzavarok egy bizonyos teljesítmény (~MW) felett 
vezethetnek a zóna sérüléséhez. Az e teljesítmény feletti 
reaktorok ennek megfelelő biztonsági rendszerrel kell 
rendelkezniük, ugyanakkor ezen eseménytípus elemzése 
minden egyes kutatóreaktor esetén elvárás. Az elemzés célja 
az üzemanyag sérülés lehetőségének kizárása. Azonban 
figyelembe kell venni, hogy ha sérülés nem is következhet 
be, a közvetlen sugárzás veszélye az árnyékolás részleges 
elvesztésével (pl. medence típusú reaktor esetén) súlyos 
lehet főként az üzemeltető személyzet számára. Magasabb 
teljesítményű reaktoroknál ilyen üzemzavar esetén szá-
molni kell a lokális vagy kiterjedtebb forrás lehetőségével és 
minimálisan a burkolat sérülésével, amely már kibocsátást 
eredményez, tehát a vonatkozó forrástagot elemezni kell. 

Üzemanyagkezelési balesetek 
Ebbe a körbe tartoznak az üzemanyag leejtésével, ütkö-
zésével vagy a zónára történő leejtéssel kapcsolatos bale-
setek. Ekkor a közvetlen üzemanyagburkolat sérüléséből 
származó kibocsátással lehet számolni. 

Balesetek kísérleti berendezésekkel 
A kísérleti berendezések alkalmazása nem csak a kibocsátás 
kockázatát, hanem a zónasérülés valószínűségét is jelen-
tősen megemeli. Emiatt ezen reaktorokat egyedi biztonsági 
tulajdonságokkal kell felruházni. Ezek figyelembe vétele 
nem általánosítható a forrástag meghatározása szem-
pontjából. 
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Számos kutatási eredmény igazolja, hogy az AP-CITROX technológiának a paksi atomerőműben alkalmazott változata 
oldat- és felületkémiai, valamint korróziós szempontból nem megfelelően kidolgozott, s nagy korrózióálló acélfelületek 
dekontaminálására nem alkalmas. Publikációnkban részletesen bemutatjuk a paksi atomerőműben alkalmazott AP-CITROX 
kémiai dekontaminációs eljárás lépéseit, tematikusan elemezzük a főbb technológiai fázisokat. Bemutatjuk egy a paksi 
atomerőmű reaktorblokkjainak primer hűtőkörében található, radionuklidokkal szennyezett ausztenites korrózióálló 
acélfelületek tisztítására alkalmazható, új kémiai dekontaminációs technológia fejlesztésének folyamatát. Összefoglaljuk, 
illetve elemezzük a fejlesztés során érvényesíteni kívánt főbb szempontokat. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 1-3. reaktorblokkjainak 
primer hűtőkörében (a fűtőelem burkolatok felületén, a 
gőzfejlesztők ausztenites acél hőátadó csöveiben stb.) a 
2002. évben jelentős mennyiségű Fe-oxid lerakódást 
mutattak ki. A fűtőelem kazetták felületein képződött 
lerakódás rontotta a hőátadási viszonyokat, befolyásolta a 
hőhordozó hidrodinamikai és nyomásállapotát, azaz kedve-
zőtlen hatással volt a reaktorblokkok teljesítményére. A 
lerakódási problémák miatt 2002. év végén csökkenteni 
kellett az 1-3. blokk teljesítményét. Végül 2003-ban sor 
került a 2. blokkból kirakott fűtőelem kazetták külső 
tartályos tisztítására. 2003. április 10-én, a kazettatisztítási 
folyamat során súlyos üzemzavar történt, amelyet követően 
részletes feltárómunka indult egyrészt az üzemzavar 
okainak, másrészt az annak előzményét jelentő Fe-oxid 
lerakódás forrásának tisztázására. 

Az AP-CITROX kémiai 
dekontaminációs technológia 
Az AP-CITROX technológia bemutatása 
Az AP-CITROX eljárás a paksi atomerőműben a korábbi 
évek során alkalmazott nagy koncentrációjú, több lépéses 

kémiai dekontaminációs technológia. Főként primerköri 
főberendezések és azok kiszerelhető elemeinek dekontami-
nálására használják fűthető, nagy térfogatú, recirkulációs 
szivattyúval és levegő befúvatási lehetőséggel ellátott 
dekontamináló kádakban. A nem kiszerelhető (kiszaka-
szolt) berendezések (pl. gőzfejlesztők) dekontaminálására 
dekontamináló berendezést használtak. A paksi atomerő-
műben az 1-3. blokk gőzfejlesztőinek kémiai dekontami-
nálásra alkalmazták az 1993-2001 közötti időszakban, 
összesen 24 alkalommal. A technológia lépései, azok fő 
paraméterei az 1. táblázatban láthatóak. 

2.2. A főbb technológiai lépések tematikus 
elemzése 
Előoxidáció 
Az AP-CITROX dekontaminációs technológia előoxidációs 
lépésében (1. táblázat, 2. lépés) a spinell-oxidréteg oxidatív 
megbontása a cél. Ezzel a lépéssel az oxidrétegben jelen levő 
és rosszul oldódó CrIII-at jól oldódó CrVI-tá oxidálják lúgos 
kezeléssel. A reakció az alábbi egyenlet szerint játszódik le: 

 Cr2O3 + 2 MnO4- + H2O → 2 HCrO4- +2MnO2  (1) 
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1. táblázat Az AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia lépései 

 Hőmérséklet Időtartam Áramlási sebesség 

1. Lépés: Vizes mosás (ultratiszta víz) 70 - 90 oC 30 perc 0,5 m s-1 

2. Lépés: Lúgos kezelés 

(10 g dm-3 nátrium-hidroxid és 5 g dm-3 kálium-permanganát) 
90 oC 3 óra 0,5 m s-1 

3. Lépés: Vizes mosás (ultratiszta víz) 70-90 oC 30 perc 0,5 m s-1 

4. Lépés: Savas kezelés 

(10 g dm-3 citromsav és 10 g dm-3 oxálsav) 
90 oC 3 óra 0,5 m s-1 

5. Lépés: Vizes mosás (ultratiszta víz) 70-90 0C 30 perc 0,5 m s-1 

6. Lépés: Hidrogén-peroxidos öblítés 

(1 g dm-3 hidrogén-peroxid) 
70-90 oC 1 óra 0,5 m s-1 

7. Lépés: Ammóniás öblítés 

(1 g dm-3 koncentrációjú ammónia oldattal) 
70-90 oC 30 perc 0,5 m s-1 

8. Lépés: Vizes mosás (ultratiszta víz) 30 oC 30 perc 0,5 m s-1 

 
A paksi atomerőműben alkalmazott AP eljárás előnye a 
rövid alkalmazási idő, a viszonylag kedvező dekontami-
nációs faktor, valamint az a tény, hogy a rendszerben 
esetlegesen előforduló zsíros-olajos szennyeződések is 
eltávolíthatók a segítségével. Az erőművi tapasztalatok, 
valamint laboratóriumi vizsgálatok azonban igazolták, hogy 
alkalmazása – a nagy mennyiségű hulladék keletkezése 
mellett – más hátránnyal is jár. A kezelés során a lúgos 
előoxidációt (pH=12-13) követően az oxidoldás savas 
(pH=2-4) tartományába visszük át a dekontamináló oldat 
pH-ját, ami a dekontaminált fémes szerkezeti anyag felü-
letek számára előnytelen. 

Másrészt az eljárást levegőre nyitott rendszerben hajtják 
végre, ami – a NaOH oldat karbonátosodási reakciója miatt 
– a pH csökkenését eredményezi. Ennek következtében – 
nehezen kontrollálható módon – MnO2 válik ki a 
felületeken. A lerakódott MnO2 réteg gátolja a további 
oxidációs reakciók lejátszódását. Ennek következménye 
egyrészt az, hogy az előoxidáció hatékonysága nem 
kielégítő, másrészt a következő – oxidoldási – lépés kezdeti 
szakaszában nem oxidokat, hanem a MnO2 lerakódást kell 
eltávolítani. Mindez korlátozza a dekontaminációs techno-
lógia hatékony megvalósítását [2]. 

Oxidoldás 
A kontaminálódott felületi oxidrétegek eltávolítására 
hatékony lehetőséget kínálnak az oxálsav bázisú 
technológiák. Az oxálsav alkalmazás kockázati tényezőit 
(optimális oldatösszetétel és koncentráció, komplexképző-
dési folyamatok, FeII-oxalát kiválása, oxidoldási folyamatok 
kinetikája és mechanisztikus problémái stb.) azonban nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 

Figyelembe véve az oxálsav alkalmazására vonatkozó 
szakirodalmi adatokat oldatkémiai szempontból reálisan 
feltételezhető, hogy a citromsav/oxálsav megfelelő arányú 
keveréke a tiszta oxálsavnál hatékonyabban képes a felületi 
oxidréteg komponenseinek (elsősorban a vasnak) oldására, 
illetve oldatfázisban tartására. Optimális oxálsav/citromsav 
arány esetén is fennállnak azonban az oxálsav alkalmazá-
sának további potenciális, kockázati tényezői: 

Az ausztenites korrózióálló acélok felületét borító, 
radioaktívan szennyezett Fe-oxidok (elsősorban Fe3O4 
(magnetit), Fe2O3 (hematit), NixFe3-(x+y)CryO4, illetve NixFeII1-

xFeIII2O4 összetételű spinellek)) oldódása oxálsavat tartalma-
zó dekontamináló oldatban savas vagy reduktív mechaniz-
mussal játszódhat le [3-5]. 

Magnetites lerakódás esetén az oldás folyamatait az alábbi 
egyenletekkel írhatjuk le (savas- és reduktív oldás): 

 Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2 Fe3+ + 4 H2O (2) 

 F3O4 + 8H+ + 2e- → 3 Fe2+ + 4 H2O (3) 

Valamennyi felsorolt korróziós termék Fe-oxid savas 
oldódása már pH ≤ 4 oxálsav oldatban lejátszódik [3-4].  
Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a FeIII-O kötés 
rendkívül stabil, az oldódás sebessége – még tiszta (nem 
szubsztituált) magnetit és hematit esetén is – rendkívül 
lassú, és Fe(C2O4)33- anionok (oxalátok) keletkezését 
eredményezi [4-5]. 

A Fe-oxidok reduktív oldásának sebessége lényegesen 
gyorsabb. A reduktív oldás feltétele ugyanakkor oxálsav 
oldatokban a megfelelő pH (pH ≤ 4), a kellően negatív 
korróziós potenciál (lehetőleg negatívabb, mint a Fe → Fe2+ 
reakció egyensúlyi potenciálja), valamint az autokatalitikus 



Nukleon 2009. március II. évf. (2009) 37 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009  3 

redukció lejátszódásának (megfelelő Fe2+-koncentráció az 
oldatban és/vagy fényhatás) biztosítása [4-7]. Az AP-
CITROX technológiánál alkalmazott oxálsav koncentráció 
(c ≤ 10 g⋅dm-3) termodinamikai szempontból lehetőséget 
biztosít a felsorolt oxidok reduktív oldásához [4]. A reduk-
tív oldódás dominanciája azonban valamennyi korrózió-
termék esetén kinetikai és mechanisztikus okokból gátolt. 
Részletezve: 

a.) Magnetit és hematit lerakódások oxálsavas oldása, 
döntően fénymentes körülmények között, FeII-
specieszeket nem tartalmazó dekontamináló oldatokkal 
történik. Ez azt jelenti, hogy az autoreduktív oldódás 
beindításához nélkülözhetetlen FeII-oxalátok nem, vagy 
csak lassan keletkezhetnek a FeII kioldódás, illetve a 
Fe(C2O4)33-- anionok fotolitikus redukciója révén az 
oldatfázisban. Tehát a reduktív oldódási mechanizmus 
ez esetben nem, vagy csak számottevő indukciós időt 
követően válhat meghatározóvá. 

b.) A Ni-el és Cr/Ni-el különböző mértékben szubsztituált 
magnetit (spinell, Ni-ferrit) oxálsavas oldódásának 
reduktív mechanizmusa az (a) pontban leírtakhoz 
hasonló okokból gátolt. Tekintettel a CrIII-O kötés 
stabilitására és az autoreduktív oldás feltételeinek 
hiányára a spinell szerkezetű oxidok – alapvetően 
savas mechanizmussal – lassan oldódnak [4-5]. A Cr-
mal jelentős mértékben (kb. 7% fölött) szubsztituált 
spinell-oxidok oldódási sebessége a kérdéses oxálsav-
koncentráció tartományban elhanyagolható. Amennyi-
ben keletkezik FeII-oxalát, további kockázati tényezőt 
jelent oldhatósága a dekontamináló oldatban. Figye-
lembe véve a FeII-oxalát korlátozott oldhatóságát meleg 
vízben belátható, hogy a Fe2+-ionok koncentrációja 
szabályozásának hiányában jelentős mennyiségű FeII-
oxalát válhat ki a mentesített felületekre [3, 6, 8-12].  
Ezek oxigén/vízgőz jelenlétében amorf FeIII-hidroxi-
dokká alakulnak, és az oxidréteg maradványaival „hib-
rid” szerkezetű, vastag, mobilis réteget alkotnak [1, 8-
13]. 

A FeII és FeIII-oxidok oldódása során keletkező anionos 
komplexet (Fe(C2O4)22-, Fe(C2O4)34-, Fe(C2O4)33-) [4, 6] 
tartalmazó oldat kezelése is nehézséget jelent. Bár ezen 
komplexek kiválóan oldódnak, kinyerésükhöz anioncseré-
lők alkalmazása szükséges. Esetleg mód van elbontásukra 
(pl. fotolitikus redukcióval), azonban ez utóbbi a FeII-oxalát-
nál jelzett oldhatósági problémák kiküszöbölését feltételezi. 

A PE Radiokémiai és Radioökológiai Intézetében korábban 
végzett vizsgálatok eredményei igazolják, hogy a felsorolt 
tényezőket figyelmen kívül hagyva nem kívánt morfológiai, 
illetve korróziós elváltozások következhetnek be a kezelt 
acélfelületen. 

Passziválás 
A potenciálisan alkalmazható passziválási lépések 
hatékonyságának vonatkozásában korlátozott szakirodalmi 
ismeretekkel rendelkezünk. A passziválás alapvető feladata, 
hogy a dekontaminált, védő oxidrétegétől részben vagy 
teljes egészében megfosztott fémfelületen új, homogén 
szerkezetű, passzív oxidréteget alakítsunk ki. A bázis-

eljárások közül felületkémiai (metallográfiai) és hulladék-
kezelési szempontból az AP-CITROX technológiánál beve-
zetett megoldás (1 órán keresztül 70-90°C-on 1 g dm-3 
hidrogén-peroxid oldat, majd 30 percen át ugyanezen a 
hőmérsékleten 1g dm-3 koncentrációjú ammónia oldat) nem 
tekinthető optimálisnak. 

A passziválás hatékonyságát természetesen alapvetően 
befolyásolja az azt megelőző felülettisztítás. Nem tökélete-
sen tisztított felület esetén a felületen maradt fém-oxidok és 
-hidroxidok eleve passzív réteget képeznek; így a kémiai 
szempontból stabil oxidréteggel borított felületet passzi-
válni értelmetlen. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az AP-CITROX techno-
lógia paksi atomerőműben alkalmazott változata oldat- és 
felületkémiai, valamint korróziós szempontból nem megfe-
lelően kidolgozott, s nagy korrózióálló acélfelültek dekonta-
minálására lényegében alkalmatlan.  

Nagy acélfelületek 
dekontaminálására alkalmas kémiai 
dekontaminációs technológia 
fejlesztése 
A technológia fejlesztés folyamata 
Az AP-CITROX eljárás korábbiakban bemutatott hiányos-
ságainak tükrében alapvető feladatként jelentkezett egy új, a 
paksi atomerőműben potenciálisan alkalmazható kémiai 
dekontaminációs technológia fejlesztési stratégiájának 
kidolgozása. A technológia fejlesztésének első lépéseként 
összegyűjtöttük az érvényesíteni kívánt szempontrendszer 
meghatározó elemeit, amelyek elemzésére a következő 
alfejezetekben részletesen kitérünk.  

A technológia fejlesztés fontosabb szempontjai 
A radioaktív kontamináció mértéke és jellege 
Az „ideális” atomreaktorban a legfontosabb potenciális 
szennyező radionuklidok, azaz a hasadványtermékek és 
aktinidák nem juthatnak ki a fűtőelemekből. A reaktorok 
működése során azonban – normál üzemmenet esetén is – 
számolnunk kell olyan független folyamatokkal, amelyek 
következtében radionuklidok lépnek ki a reaktortartályból, 
és bizonyos mértékű kontaminációt okoznak a teljes 
hűtőrendszerben. A radioaktív szennyeződést munkavédel-
mi és környezetvédelmi szempontból egyaránt kívánatos a 
minimális szintre csökkenteni, illetve megszüntetni. A 
könnyűvizes atomreaktorok hűtőkörében a radioaktív 
kontaminációnak legalább három fő forrása különböz-
tethető meg [2, 14-15]: 

− a hasadványtermékek és aktinidák kilépése a hibás 
fűtőelemekből; 

− a hűtőközeg és szennyezőinek radioaktív termékei; 

− a szerkezeti anyagok és a hőhordozóba kerülő korróziós 
termékek felaktiválódása és transzportja. 

Normál üzemmenet esetén (amikor nincs hasadvány-
termék-kilépés a meghibásodott fűtőelemekből) a primer 
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hűtőköri felületeken kialakuló radioaktív szennyezést 
elsődlegesen a radioaktív korróziós termékek keletkezése és 
transzportja okozza [3, 14-24]. A VVER típusú reaktorok 
esetén a hőhordozó bórsavas oldatába jutó legjellemzőbb 
korróziótermék-radionuklidok a 60Co, 58Co, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 
95Zr és 110mAg. 

A primer hűtőkörben a kontamináció és korrózió mellett a 
dekontamináció és korrózióvédelem összetett kapcsolat-
rendszere is érvényesül A felületek hatékony korrózióvé-
delme csökkenti a korróziótermék-radionuklidok mennyisé-
gét és a radioaktív kontamináció mértékét. Másrészt a 
szennyezett felület megtisztítása szükségszerűen együtt jár 
valamilyen mértékű korróziós károsodással. Hatásos 
dekontaminálás ugyanis akkor érhető el, ha nem csak a 
felületen található, hanem a szerkezeti anyag (védő 
oxidréteg) mélyebb rétegeibe beépült radioaktív szennye-
zőket is eltávolítjuk. Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a 
dekontaminációs eljárás az alapfémet elhanyagolható 
mértékben károsítsa, és a dekontaminációt követően a 
felületet tökéletesen tisztítsa és passziválja. 

A felületi oxidrétegek homogén eltávolítása 
A gőzfejlesztő hőátadó csövek dekontaminálására 
felhasználható technológia kifejlesztése során alapvető 
jelentőségű, hogy az eljárás tegye lehetővé a radionuklidok 
hatékony eltávolítását (dóziscsökkentést) és egyidejűleg az 
acélfelületek kondicionálását (a mobilis felületi oxidréteg 
eltávolítását és az alapfém passziválását). Közismert, hogy 
dozimetriai szempontból a két kobalt radioizotóp tekinthető 
domináns radioaktív szennyezőnek. A 60Co szennyező 
hatása – tekintettel hosszú felezési idejére (5,27 év) és az 
emittált γ-fotonok nagy energiájára (1,17 és 1,33 MeV) – 
kiemelkedően kedvezőtlen. Egyes becslések szerint a PWR-
típusú reaktorokban a karbantartó személyzet dózisterhe-
lésének megközelítően 80 %-a a 60Co radionuklidnak 
tulajdonítható. Ezen radioizotópok kontaminációs folyama-
tait tematikusan tanulmányozták ausztenites korrózióálló 
acélfelületeken ([8, 23-25] és ott feltüntetett hivatkozások). A 
vizsgálati eredmények igazolták, hogy: (i) a 60Co 
radionuklidok mind a külső magnetit (Ni-ferrit) mind a 
belső Fe–kromit rétegekben megtalálhatók, és a radioaktivi-
tás döntő hányada főként a vékony kromit rétegben 
akkumulálódik, (ii) a 110mAg radionuklidok döntő része 
cementációs folyamat révén épül be a felületi oxidrétegbe. 
Figyelembe véve a felsorolt tényeket belátható, hogy az 
effektív dekontamináció magában foglalja a felületi 
oxidréteg nagy részének dekompozícióját és a – laza vagy 
szorosabban kötött radioaktívan szennyezett – korróziós 
termékek homogén oldását. 

Alkalmazhatóság a paksi atomerőmű 
gőzfejlesztőinek belső felületén kialakult specifikus 
oxidrétegek kezelésére 
Az 1-4. reaktorblokk gőzfejlesztőiben a hőátadó csövek 
belső felületén kialakult speciális oxidrétegek jellemző 

adatait összefoglalva megállapítható, hogy a csőminták 
belső felületének korróziós és metallográfiai jellemzői 
(korróziósebesség, védő oxidréteg vastagsága, struktúrája és 
fázisösszetétele) alapján két csoportba sorolhatók. 
Egyértelműen kedvező korróziós állapotban vannak a nem 
dekontaminált gőzfejlesztőkből származó acélcső-
próbatestek. A korróziós jellemzőit tekintve passzív tulaj-
donságokkal rendelkező felület – az ipari körülményeket 
modellező – bórsav oldatban mért átlagos korrózió-
sebessége nem haladja meg az 1 µm/év értéket. A hőátadó 
csövek belső felületén képződött passzív réteget egy vékony 
(d <0,5 µm), mélységében erősen tagolt oxidréteg és az 
alatta elhelyezkedő Cr-ban enyhén dúsult kristályos fázis 
(feltehetően ausztenit) alkotja. Ezzel szemben az AP-
CITROX dekontaminációs eljárásnak alávetett 1-3. blokkok 
gőzfejlesztő hőátadó csöveinek belső felületét vastag 
(d > 1 µm), kémiai és fázisösszetételét tekintve „hibrid” 
struktúrájú réteg borítja. A rétegben az amorf Fe-oxidok 
(hidroxidok) és a kristályos, magasabb átlagrendszámú 
elemeket (Cr, Ni) tartalmazó fázisok (spinell és ausztenit) 
váltakozva fordulnak elő. A „hibrid” struktúrájú oxidréteg 
vastagsága egyes dekontaminált GF-ek esetében meghaladja 
a 10 µm-t. 

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a kifejlesztendő 
technológiának egyaránt biztosítani kell a 4. blokki nem 
dekontaminált és az 1-3. blokki – korábban dekontaminált – 
gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél hőátadó csöve-
inek felületén kialakult, esetenként speciális oxidrétegek 
(„hibrid” szerkezet, több mikrométeres vastagság) homogén 
oldását. Megfelelő hatékonyság eléréséhez (homogén oldás) 
elengedhetetlen, hogy a dekontaminációs technológia 
(paraméterei által) a gőzfejlesztők főbb csoportjaira 
optimálva legyen. A dekontaminációs eljárás során al-
kalmazott paraméterek (áramlási sebesség, kontaktidő, a 
kémiai oldatok mennyisége és koncentrációja) meghatározá-
sához viszont alapvető fontosságú ismerni az egyes 
gőzfejlesztők felületén kialakult egyedi oxidrétegek fő 
alkotóinak minőségét és mennyiségét (kémiai és 
fázisösszetételét). 

A paksi atomerőműben kialakult technológiai háttér 
felhasználása 
A technológia fejlesztésekor célszerű feltételként érvé-
nyesíteni, hogy az eljárás hasznosítsa a paksi atom-
erőműben az elmúlt évtizedekben a gőzfejlesztő dekontami-
nálások során kialakult műszaki-technikai hátteret és 
technológiai ismereteket. E szempontot érvényesítve 
lehetséges a dekontaminációs technológia kifejlesztését és 
üzemi bevezetését idő és költségkímélő módon végrehaj-
tani. Ezek alapján célszerű CITROX bázisú technológia 
fejlesztését elvégezni. 



Nukleon 2009. március II. évf. (2009) 37 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009  5 

Irodalomjegyzék 
 [1] A. Szabó, A. Mátyás, K. Varga, K. Radó, Z. Németh, D. Oravetz, É. Kristófné Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, J. Schunk, P. Tilky, F. 

Oszvald, G. Patek: Korróziós Figyelő, 44(4), 123 (2004) 

[2] M.E. Pick, M.G. Segal: Nucl. Energy, 22(6), 433 (1983) 

[3] J. A. Ayres: Decontamination of Nuclear Reactors and Equipment, The Ronald Press, New York (1970) 

[4] D.W Shoesmith, D.S. Mancey, D.C. Doern, and M.G. Bailey: Corros. Sci., 45(2), 149 (1989) 

[5] E. Baumgartner, M.A. Blesa, H.A. Marinovich, A.J.G. Maroto: Inorg. Chem., 22, 2224 (1983) 

[6] B. Bayri, R. Rosset, J. Desbarres, A. Jardy, D. Noel, O. Kerrec, B. Lantes: Nucl. Eng. Des., 160, 159 (1996) 

[7] Elena B. Borghi, Salvador P. Alí, Pedro J. Morando, Miguel A. Blesa: J. Nucl. Mater., 229, 11 (1996) 

[8] K. Varga: The role of interfacial phenomena in the contamination and decontamination of nuclear reactors In: Radiotracer Studies of Interfaces 
(Ed. by G. Horányi), Interface Science and Technology, Elsevier B.V., Amsterdam, Vol. 3. 313 (2004) 

[9] . Homonnay, E. Kuzmann, K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, K. Radó, É. Kristófné Makó, L Kövér, I. Cserny, D. Varga, J. Tóth, J. Schunk, P. 
Tilky, G. Patek, F. Oszvald: J. Nucl. Mater., 348, 191 (2006) 

[1] K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, K. Radó, D. Oravetz, Z. Homonnay, J. Schunk, P. Tilky, F. Kőrös: J. Nucl. Mater., 348, 181 (2006) 

[11] K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, K. Radó, D. Oravetz, Ms. K. É. Makó, Z. Homonnay, E. Kuzmann, S. Stichleutner, P. Tilky, J. Schunk, F. 
Oszvald, G. Patek: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators. WANO-MC Workshop:” 
Experiences and techniques of SG Decontamination in VVER Plants”, April 5-9, 2004. Paks NPP, Paks, Hungary (on CD-ROM) 

[12] Z. Homonnay, E. Kuzmann, S. Stichleutner, É. Kristófné Makó, K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, P. Tilky, J. Schunk, G.. Patek: Magy. Kém. 
Folyóirat, 108 (10), 449 (2002) 

[13] K. Varga, Z. Németh, A. Szabó., K. Radó, D. Oravetz, P. Tilky, J. Schunk: Korróziós Figyelő, 43(3), 71 (2003) 

[14] Bodansky, A.: Nuclear Energy, AIP Press, New York (1996) 

[15] Choppin, G. – Rydberg, J. – Liljenzin, J. O.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry. Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford (1995) 

[16] Wood, C. J., Spalaris C. N.: Sourcebook for Chemical Decontamination of Nuclear Power Plants, EPRI Report, NP-6433, Palo Alto, California 
(1989) 

[17] Wood, C. J.: Prog. in Nucl. Energ. 23, 35 (1990) 

[18] Comley, G. C. W.: Prog. in Nucl. Energ. 16, 41 (1985) 

[19] a, Lister, D. H.: Water Chem. of Nucl. React. Systems. 6. BNES, London (1992)  

 b, Lister, D. H.: Some aspects of corrosion in cooling water systems and their effects on corrosion product transport. EUROCORR 2003, 
Budapest, 2003. szeptember 28. - október 22. (CD-ROM) 

[20] Murray, A. P.: Nucl. Technology 74, 324 (1986) 

[21] Romeo, G.: Characterization of corrosion products on recirculation and bypass lines at Millstone-1. Research Project 819-1, NP-949, Interim 
Report (1978) 

[22] Atomerőművek primer és szekunderköri vízüzemének 3. nemzetközi szemináriuma Balatonfüred, 1997. szeptember 16-20. Proceedings 

[23] G. Hirschberg, P. Baradlai, K. Varga, G. Myburg, J. Schunk, P. Tilky and P. Stoddart, J. Nucl. Mater., 265, 273 (1999) 

[24] K. Varga, G. Hirschberg, Z. Németh, G. Myburg, J. Schunk and P. Tilky, J. Nucl. Mater., 298, 231 (2001) 

[25] K. Varga, G. Hirschberg, P. Baradlai and M. Nagy, In: Surface and Colloid Science, (Ed. by. E. Matijevic) Kluwer Academic/Plenum, New York, 
341 (2001) 




