Főszerkesztő:
Radnóti Katalin
Szerkesztőbizottság:
Barnaföldi Gergely Gábor
Cserháti András
Czibolya László
Hadnagy Lajos
Kocsis Gábor
Neubauer István
Nős Bálint
Pázmándi Tamás
Radnóti Katalin
Yamaji Bogdán
Szerkesztőség:
Postacím:
Magyar Nukleáris Társaság
Neubauer István titkár
OAH
1539 Budapest Pf. 676
Telefon: 36-1-436-4884
Fax: 36-1-436-4909
e-mail:
szerkeszto@nuklearis.hu
foszerkeszto@nuklearis.hu
Olvasószerkesztő
Hadnagy Lajos
Hanti Ágota
Technikai szerkesztő:
Szántó Péter
Címlapkép:
Nukleon IV/3
92
Kiadja a
Magyar Nukleáris Társaság
Felelős kiadó:
Holló Előd

Jelen számunkban a Paksi Atomerőmű ZRt. Teljesítményének
növelésével kapcsolatos cikkek olvashatók. A szám szerkesztésében
ezért komoly szerepet vállalt Hadnagy Lajos és Cserháti András.

Tartalom

92

Szőke Larisza, Hadnagy Lajos
A teljesítménynövelés megvalósítása a paksi atomerőműben

93

Tóthné Laki Éva, Tóth Iván
Az emelt teljesítményszinten való üzemeltetés biztonsági értékelése

94

Nemes Imre
A nukleáris üzemanyag módosításai a paksi blokkok
teljesítménynövelése kapcsán

95

Keresztúri András, Maráczy Csaba, Panka István,
Hegyi György, Trosztel István, Molnár Attila
Új fűtőelemek bevezetéséhez, a teljesítménynövelés engedélyezéséhez
szükséges számítógépes modellezés

96

Pós István, Kálya Zoltán
A VERONA rendszer fejlesztése az emelt teljesítményű, gadolínium
tartamú kazettákkal üzemelő zónatöltetek on-line monitorozásához

97

Lacza Zoltán, Kiss Gábor, Jantner István
A Paksi Atomerőmű teljesítménynövelése következtében kialakuló
csővezetéki rezgésállapot változás vizsgálata

98

Varjúné Baracska Ilona
Teljesítménynövelés radiokémiai és vegyészeti ellenőrzése

Hirdetésfelvétel:
hirdetes@nuklearis.hu
ISSN: 1789-9613
A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért

Nukleon

2011. október

IV. évf. (2011) 92

A teljesítménynövelés megvalósítása a paksi atomerőműben
Szőke Larisza, Hadnagy Lajos
Paksi Atomerőmű Zrt.,
7031 Paks, Pf. 71, Tel: +3675 507 262

Az 1980-as évektől négy VVER-440 típusú blokkal üzemelő paksi atomerőműben a 2000-es évek elejére összetett
biztonságnövelő intézkedési program fejeződött be, melynek eredményeként az erőmű a hasonló korú nyugati atomerőművek
biztonsági szintjét érte el. Szekunderköri átalakítások révén jelentős hatásfok-növelést sikerült elérni, így a blokkok villamos
teljesítménye 470 MW körüli lett. A nemzetközi tapasztalatok és a megvalósíthatósági tanulmány alapján az erőmű vezetése
döntött a reaktorok hőteljesítményének 8 %-os növeléséről 1485 MWt-ra, mellyel a blokkok villamos teljesítménye legalább 500
MW-ra növelhető.
A teljesítménynövelés (TN) koncepciója alapján a 2002-ben létrehozott, 4,777 milliárd forintos költségvetésű TN alprojekt
keretében megtörtént a TN előkészítése, elvégezték a biztonsági elemzéseket. Blokkonként végrehajtották a szükséges
engedélyezéseket és átalakításokat, elvégezték a felterhelési és ellenőrzési programokat. 2009 végétől a paksi atomerőmű
mindegyik blokkjának névleges villamos teljesítménye 500 MW. A négy blokk biztonságosan és megbízhatóan, a biztonsági
korlátok betartásával, megfelelő tartalékokkal üzemel.
A végül 4,2 milliárd forintból megvalósított TN révén 134 MW új, szén-dioxid kibocsátástól mentes atomerőművi kapacitás
létesült, alacsony fajlagos beruházási költséggel. A paksi atomerőmű a hazai villamosenergia-piac legolcsóbban termelő
erőműve, segíti a klímavédelmi célok teljesítését, hozzájárul a villamos energia termelői és fogyasztói árak alacsonyabb szinten
tartásához.

A teljesítménynövelés előzményei,
előkészítése
A paksi atomerőmű (PA) blokkjainak korszerűsítésére,
teljesítménynövelésére irányuló igények és átalakítások szinte
a blokkok üzemelésének a kezdetétől merültek fel. Az egyik
legfontosabb állomás az atomerőmű átfogó biztonsági
értékelése (AGNES Projekt – 1990-94) és az abból fakadó, 60
milliárd forintos biztonságnövelő program (BNI – 1996-2002)
volt, amely eredményeként a paksi blokkok elérték a hasonló
korú nyugati erőművek biztonsági színvonalát. A 2000-es
évek elejére hajtották végre a hatásfoknöveléssel járó
szekunderköri átalakításokat, mint a turbina retrofit, a
kondenzátorcserék, a szeparátorcserék (pH növelés). Így a
blokkok villamos teljesítménye végeredményben 470 MW
lett.
Az átalakítások eredményeképpen a blokkok műszakibiztonsági állapota lényegesen javult. Nagy üzemeltetési
tapasztalat és műszaki tudás halmozódott fel, jelentősen
fejlődtek a számítási, mérési módszerek. A világban több
blokkon hajtottak végre teljesítménynövelést. A várható EU
csatlakozás és az energiapiac liberalizációja további kihívást
jelentett a versenyképesség megtartásában. Az erőmű magas
rendelkezésre állásának állandósulása miatt a reaktor
magasabb hőteljesítménye révén történő többlettermelés volt
a reális cél.
A PA Rt. Igazgatóság határozata alapján 2001. október 1-vel
létrehozták a blokkok tervezett élettartamon túli
üzemeltetését és a teljesítmény növelését előkészítő projektet.
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A független szervezet által is felülvizsgált TN megvalósíthatósági tanulmány, majd az azt követő koncepcióra
épülve 2002 októberében elfogadásra került a teljesítménynövelési projektterv.
A
Teljesítménynövelési
Projekt
célja
a
blokkok
teljesítményének 8 %-kal való növelése, a reaktor
hőteljesítményének
1375 MW-ról
1485 MW-ra
való
emelésével legalább 500 MW villamos teljesítmény elérése
volt. Fő követelmények voltak:


a TN megvalósítása nem járhat a biztonsági kritériumok
fellazításával, megsértésével;



a TN Projekt és az Üzemidő-hosszabbítási Projekt
munkáinak összhangban kell lenniük, a TN nem
befolyásolhatja negatívan az erőmű élettartamát;



a teljesítménynövelés nem csökkenheti az erőmű
rendelkezésre állását;



a befektetéseknek még a tervezett üzemidő alatt meg
kell térülniük.

A Paksi Atomerőmű Rt. Igazgatósága 2003 februárjában
jóváhagyta a teljesítmény 8 %-os növeléséhez szükséges
tevékenységek folytatását és végrehajtását. A 2003. áprilisi
Közgyűlés a tárgyban benyújtott előterjesztést elfogadta. A
KGY jóváhagyta a TN projekt 4,777 Mrd Ft összegű
ráfordítással történő megvalósítását.
Az eredeti projektterv szerint a TN megvalósítása 2003-2008
között történt volna. A megvalósítás ütemezését az új
üzemanyag bevezetésének időigénye, az engedélyezés
menete és a hosszú főjavításokhoz kötött átalakítások

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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megvalósítása határozták meg. Ugyanakkor több kihívás,
kockázat jelentkezett:


az engedélyezés újszerűsége, összetettsége;



az egyedi műszaki
megvalósítása;



a felterhelési-üzemviteli programok
hatósági egyeztetése, végrehajtása;



a 2003. évi üzemzavar következményeinek kezelése.

átalakítások

időben

történő

összeállítása,

A Fejlesztési Beruházási Program – a 2. blokki 1. számú
aknában történt 2003. évi üzemzavar következményeinek
elhárítása miatt – egy alkalommal módosításra került. A KGY
2005 áprilisában jóváhagyta a TN megvalósítási
ütemezésének módosítását 2009. évi befejezési határidővel,
változatlan költségelőirányzattal. A későbbi végrehajtás tehát
külső ok miatt, de a biztonsági és megtérülési elvárások
betartása mellett történt.
A TN előkészítés elején megtörtént a TN hatásának értékelése
a blokkok főberendezéseinek öregedési folyamataira, az
üzemidő hosszabbítási (ÜH) célok megvalósítására. Az
elemzésben értékelték a tervezett teljesítménynöveléshez
tartozó megváltozó körülmények hatását az atomerőművi
berendezések kritikus komponensein azonosítható romlási
folyamatokra. Megállapításra került, hogy az üzem
élettartamának legfeljebb 20 évvel történő kiterjesztését a
tervezett teljesítménynövelési opció miatt megváltozó
körülményekből
származó
többletöregedési
hatások
számottevő mértékben nem befolyásolják. A TN miatti
feltételezhető eltérések hatását az öregedéskezelési lépések
megfelelően
időzített
végrehajtásával
biztonságosan
minimalizálni lehet.

A teljesítménynövelés megvalósítása
A teljesítménynövelés engedélyezése
A projekt céljainak megvalósítása, az átalakítások
végrehajtása a jogszabályok és Nukleáris Biztonsági
Szabályzatokban (NBSZ) szabályozott engedélyezés lefolytatása után volt lehetséges. A magyar gyakorlatban a
teljesítménynöveléshez
hasonló
komplex
átalakítás
engedélyezése még nem volt. Az erőmű a hatóságokkal
konzultálva alakította ki az engedélyezés menetére
vonatkozó megközelítést. Maga az engedélyezés menete egy
bonyolult, több lépcsőből álló folyamat volt. A fontosabb
engedélyek beszerzéséhez független szakértő véleményét is
csatolnunk kellett.
Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága (OAH NBI) általi engedélyezés az 1-4. blokkra
szóló létesítmény szintű elvi átalakítási engedélyezéssel
indult. Az eljárásban szakhatóságként részt vett az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztiorvosi Hivatal (ÁNTSZ OTH) és az Alsó-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség (ADVKTVF) is, akik megítélték az átalakítások
engedélyezhetőségét környezetvédelmi, nukleáris biztonsági,
környezet-egészségügyi és más szempontból. Az erőműnek
megalapozó dokumentáció benyújtásával be kellett mutatnia,
hogy a biztonság szempontjából az átalakítás megengedhető.
Az elemzések eredményei egyértelműen igazolták, hogy az
emelt teljesítményen sem várható a korlátok túllépése, a
korlátokig rendelkezésre álló tartalék jelentős mértékű
csökkenése, tehát a teljesítménynövelés semmiképpen sem
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vezet az elfogadási kritériumok megsértéséhez. A
valószínűségi elemzések eredményei is elhanyagolható
változást mutattak.
A TN megvalósítással kapcsolatosan le kellett folytatni a
vízügyi engedélyezést is. A vízügyi engedélyezési eljárás
során az erőműnek be kellett mutatnia, hogyan változik a
Duna vízének felhasználása és a Duna hőterhelése. Az eljárás
az elvi vízjogi engedély beszerzésével kezdődött. Az
engedélyezési dokumentációban bemutatásra került, hogy a
jelenleg érvényes víz felhasználásra vonatkozó korlátok a TN
megvalósítása után is érvényben maradnak, továbbá azt,
hogy a TN-nel kapcsolatosan nincs szükség vízügyi
létesítésre, illetve a hűtővizet biztosító rendszerek
átalakítására. A megalapozó dokumentáció alapján a vízügyi
hatóság nyilatkozott arról, hogy a teljesítménynöveléshez a
létesítési engedély beszerzése nem szükséges, a vízügyi
eljárás lezártnak tekinthető.
Az engedélyezés előkészítésében, a TN megalapozásában
részt vett számos nagy tapasztalattal rendelkező magyar és
külföldi tudományos és tervező intézet, mint például a KFKI
Atomenergia Kutató Intézet (AEKI), a Villamosenergiaipari
Kutató Intézet (VEIKI) Zrt., ETV-Erőterv Zrt., az orosz OKB
„Hidropressz”, a paksi blokkok főkonstruktőre, a Kurcsatov
Intézet, az üzemanyag szállító orosz OAO „TVEL” cég és
tudományos háttér intézményei, valamint az ukrajnai OAO
„Turboatom” cég.
A PA Rt. az elvi átalakítási engedély kérelmet 2005
májusában nyújtotta be a hatósághoz, az engedélyt az OAH
NBI 2005. november végén adta ki, tehát biztonsági
szempontból megengedhetőnek ítélte a TN megvalósítását.
Az elvi engedély birtokában a TN megvalósítását a nukleáris
hatósággal egyeztetett módon blokkonként engedélyeztette
az erőmű.
A módosított üzemanyag és az összes szükséges átalakítás
engedélyezése külön eljárásokban történt. Az egyedi
átalakítási engedélyek birtokában megtörtént a módosított
üzemanyag bevezetése és az egyes átalakítások végrehajtása.
A teljesítménynövelés megvalósítása után blokkonként az
OAH-tól az üzemeltetési engedély módosítását, a Magyar
Energia Hivataltól (MEH) a működési engedély módosítását
kellett kérni.

A teljesítménynöveléshez szükséges átalakítások
A
névleges
teljesítmény
emelésének
tényleges
megvalósíthatóságát – a reaktorteljesítmény szempontjából –
az üzemanyag-töltet jellemzői határozzák meg. A vihető
maximális teljesítményt a lokális korlátokhoz viszonyított
jellemzők – a szubcsatorna kilépő hőmérséklete, a pálca- és a
pálca lineáris teljesítmény – aktuális értékei szabják meg. A
megvalósíthatósági tanulmány vizsgálta ezeket a jellemzőket
és megállapította, hogy a növelt teljesítmény szempontjából a
szubcsatorna kilépő hőmérséklet a kritikus paraméter.
Ahhoz, hogy a reaktorfizikai korlátokat be lehessen tartani, és
biztosítani lehessen a blokk biztonságos üzemeltetését, a TNnel kapcsolatosan a következő fő átalakítások elvégzése
szükséges:
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a módosított üzemanyag fejlesztése, bevezetése;



a PDA-Verona zónaellenőrző rendszer rekonstrukciója;



a primerkör nyomás tartásának javítása céljából a
térfogatkompenzátor nyomásszabályozó rendszerének
átalakítása;



a hidroakkumulátorok új paramétereinek beállítása;



a reaktorvédelmi
módosítása;



primerköri bórsav-koncentráció változása;



a 2. blokki primerköri forgalom növelése a fő keringtető
szivattyúk (FKSZ) járókerekének cseréjével;



a
turbina
fúvókakoszorúk
turbinaszabályozók módosítása;



a generátorok végzóna-hűtésének javítása és segédrendszereinek átalakítása, az 1. generátor álló részének
cseréje;



1-2. blokki generátor tokozott
szakaszának rekonstrukciója.

rendszer

beállítási

cseréje

sínhíd

értékeinek

és

a

udvartéri

A felsorolt átalakítások a következő célokat szolgáltak:


a reaktor teljesítményének növelése;



a feltárt tartalékok kihasználása;



az emelt teljesítményszinten
biztonsága;



hatásfok-javítás, energetikai optimalizálás;



az emelt
javítása.

teljesítményszinten

történő

történő

üzemeltetés

üzemeltetés

A TN blokkonkénti megvalósítása
A TN program megvalósítása – figyelembe véve a blokkokon
kialakult állapotot (magnetit-lerakódás az 1-3. blokkon)
először a 4. blokkon történt meg, majd utána sorban az 1.-2.-3.
blokk következett.
A blokki átalakításokat követően, a főjavítások után sor került
a blokkok felterhelésére az OAH által engedélyezett TN
üzemviteli programoknak megfelelően. A felterhelés
fokozatosan történt 100 %, 104 %, majd – napi 1 %-os
lépésekben – 108 %-os teljesítményszintre mind a négy
blokkon. Mindhárom lépcsőben teljes körű műszaki –
reaktorfizikai, technológiai, vegyészeti, szekunderköri
csővezetékrezgési – ellenőrzés zajlott, sikeresen. Az elért új
névleges teljesítményen hosszabb próbaüzem és a felterhelési
program átfogó értékelése következett.
A 4. blokki TN átalakítást a nukleáris hatóság 2006
júniusában engedélyezte. A 4. blokk 2006. május-júniusi főjavítása alatt az egyes rendszer átalakítási engedélyek alapján
megtörtént a TN-hez szükséges átalakítások megvalósítása is.
A 4. blokk a 2006. évi főjavításról már a 8 % teljesítménynövelési engedély birtokában indult vissza. A blokk felterhelése és az előírt ellenőrzések végrehajtása az engedélyezési
dokumentációban bemutatott, a felterhelési üzemviteli
programban leírt módon történt. A 4. blokk 1485 MWt-os
névleges reaktor-hőteljesítményére az új üzemeltetési
engedélyt 2007 szeptemberében kaptuk meg OAH-tól.
Az 1. blokki TN átalakításra az OAH NBI 2007 áprilisában
adta meg az engedélyt. Az átalakítások a 2007. április-májusi
főjavítás alatt megtörténtek. Az 1. blokkon az átalakítási
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terjedelem eltért a 4. blokkétól, mert a generátorok állapotát
felülvizsgálva szakértői döntés született az 1. számú, 11SP
generátor állórészének cseréjéről. Az 1. blokk az átalakítások
után, a 2007. évi főjavítást követően már növelt teljesítményre
képesen indult vissza. A sikeres felterhelési, ellenőrzési
program végrehajtása után a PA Zrt. az 1. blokk 1485 MWt
névleges reaktor-hőteljesítményére szóló új üzemeltetési
engedélyt 2008 szeptemberében kapta meg a hatóságtól.
A 2. blokki TN átalakítási engedélykérelem 2007. decemberi
benyújtását követően 2008 első felében lezajlott a még
szükséges technológiai átalakítások előkészítése, engedélyeztetése. A 2008. júniusi hatósági TN átalakítási engedély birtokában a 2. blokkon az átalakítások a főjavítás alatt megtörténtek. Kiemelkedő feladat volt a fő keringtető szivattyúk
járókerekének, tengelyének és rögzítő alkatrészeinek cseréje.
Mivel a primerköri forgalom a 2. blokkon volt a
legalacsonyabb, azt meg kellett növelni legalább az emelt
teljesítményhez tartozó biztonsági elemzésekben szereplő
40300 m3/h értékre. Az új, korszerű gyártási technológiájú
járókerekek és tengelyek beszerelése után 100 %-on
megtörténtek az FKSZ-ek termohidraulikai mérései, majd az
egyes teljesítményszinteken a többi előírt ellenőrzés. Az OAH
2009 júniusában adta ki az 1485 MWt névleges reaktorhőteljesítményre szóló új üzemeltetési engedélyt a 2. blokkra.
A 3. blokki TN átalakításra az OAH 2008. szeptember 21-i határozatában megadta az engedélyt. Ebben az esetben a TN
megvalósításának különlegessége az volt, hogy a 2008. szeptemberi főjavítás alatt a szükséges primerköri átalakításokat
végrehajtották, de a turbina átalakítások elvégzésére a normál
főjavítási időtartam rövidsége miatt nem volt mód. A 3. blokkon az üzemviteli program alapján elvégezték 100 % és
104%-on a szükséges ellenőrzéseket. A hatósággal egyeztetetten, sikeres vizsgálatok eredményének birtokában, vezetői
döntés alapján 2009. február 12-én a 3. blokkot 105 %-ra terhelték fel, és teljes körűen elvégezték az üzemviteli program
szerinti ellenőrzéseket. A 3. blokk a 2009. évi nagyjavításig az
eredeti teljesítményének 105 %-án üzemelt megbízhatóan,
biztonságosan.
A 3. blokkon, az 5-6. turbinán a nagynyomású ház fúvókakoszorú-cseréket és a turbinaszabályzó rekonstrukciókat tervezetten a 2009. augusztus-októberi nagyjavítás alatt hajtották
végre. A visszaindulás után folytatódott a TN üzemviteli
program. A 3. blokk – utolsóként – 2009. november 13-án érte
el a 108 %-os teljesítményt. Az ellenőrzések mindhárom
lépésben megtörténtek. A blokk 1485 MWt névleges reaktorhőteljesítményű állapotára az OAH NBI 2010. szeptemberi
határozatában adta ki az új üzemeltetési engedélyt. Az 1.
táblázat az egyes felterhelési lépések idejét mutatja.
1. táblázat A TN felterhelési program végrehajtása
104 %

108 %

1. blokk

2007. június 17.

2007. július 19.

2. blokk

2008. november 12.

2008. december 5.

3. blokk

2008. október 31.
(105 %: 2009. feb. 12., nov. 10.)

4. blokk

2006. július 31.

2009. november 13.
2006. szeptember 28.

Sikerként értékelendő, hogy az eredeti tervekhez képest
mindössze egy évvel később fejeződött be a TN program.
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A teljesítménynövelés műszaki eredménye
A már több kampány üzemeltetési tapasztalata alapján
elmondható, hogy az új teljesítményen az aktív zónák
minden korlátozó paramétere elegendő tartalékkal
rendelkezik. Minden primerköri paraméter a normál üzemi
tartományban van. A szekunderköri paraméterek a
számítottaknak megfelelően nőttek, a szabályzó szelepek
tartaléka megfelelő. A vegyészeti és radiokémiai paraméterek
a megengedett korlátokon belül vannak, értékük az előző
kampányban tapasztalthoz hasonló. A szekunderköri
rezgésértékek a határok alattiak.
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2. táblázat A TN gazdaságosságának összehasonlítása
A létesítendő alaperőmű jellege

MFt/MW

Lignit

300

Földgáz

160

Szél

160-180

Biomassza

400

Atomerőmű TN

31,3

Az elért teljesítménynöveléssel a villamosenergia-árbevétel a
2006-2009 közötti átmeneti időszakban összesen 13,9 Mrd Fttal növekedett, míg a projekt teljes befejezésével a tervezett
bevételnövekmény 2010-től (2010. évi áron) évente mintegy
12,0 Mrd Ft lesz. A várható hozamok kumulált összege a
jelenleg engedélyezett 2017-ig tartó üzemidővel – 2010. évi
árakon – számolva kb. 113,0 Mrd Ft, míg az atomerőmű 20
évvel (2037-ig) történő tervezett üzemidő-hosszabbítását is
figyelembe véve, változatlan szintű termelési, illetve
értékesítési kondíciókat feltételezve összesen mintegy 349,0
Mrd Ft-ra tehető. A megtérülési idő tekintetében
megállapítható, hogy a végrehajtott teljesítménynövelés már
a megvalósítást követő első évben megtérült.
A projekt eredményeit értékelve a PA Zrt. vezetése úgy
döntött, hogy az eredmények kielégítik a Magyar Innovációs
Nagydíj pályázat feltételeit – eredetiség, újszerűség, innovativitás, többleteredmény, vagy többlet árbevétel, társadalmi
hasznosság – és 2009. év februárjában a PA Zrt. benyújtotta a
„Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain” című
innovációs pályázatot a Magyar Innovációs Alapítványhoz. A
bíráló bizottság a felsorolt értékelési szempontok szerint a
beérkezett 35 pályázat közül a 2009. évi Magyar Innovációs
nagydíjat a Paksi Atomerőmű Zrt-nek ítélte oda.

1. ábra: A 3. blokki TN felterhelés befejezése után
2010. év elejétől a paksi atomerőmű névleges villamos
teljesítménye 2000 MW. Az erőmű a teljesítménynövelési
munkálatokat megelőzően éves átlagban 14.032 GWh
villamos energiát termelt és juttatott el a hazai hálózatba. A
2006. év szeptemberétől egymás után magasabb
teljesítményen üzemelő blokkok hatására a 2010. évet a paksi
atomerőmű eddigi történetének legnagyobb termelési
eredményével zárta: tavaly villamosenergia-termelése 15.761
GWh, részesedése a hazai termelésből 42,1 % volt.

A teljesítménynövelés gazdasági és társadalmi
hatása
A teljesítménynövelés projekt beruházásaihoz kapcsolódóan
a 2002-2010 közötti időszakban – 2010. évi árakon számolva –
a tervezettnél kevesebb, összesen csak mintegy 4,2 Mrd Ft
került felhasználásra a tervezett 4,777 Mrd Ft helyett.
Blokkonként 500 MW névleges villamos teljesítményt
figyelembe véve a TN beruházás következtében összesen kb.
134 MW kapacitás létesült, a beruházás fajlagos költsége így
31,3 MFt/MW. Ez kevesebb bármilyen más alaperőművi
technológiára alapozott villamosenergia-termelő kapacitás
beruházási ráfordításainál. Az összehasonlítást a 2. táblázat
mutatja.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

2. ábra: A 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj
Összegzésül elmondható, hogy a TN megvalósítása a PA Zrt.
egyik legsikeresebb műszaki projektje lett. A nagyszerű
eredmény a PA Zrt. kollektívájának, a közreműködő
hatóságok, tudományos és tervező intézmények, vállalatok
közös munkájának köszönhető.
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Az emelt teljesítményszinten való üzemeltetés biztonsági
értékelése
Tóthné Laki Éva1, Tóth Iván2
1Paksi

2

Atomerőmű Zrt. Fejlesztési és Elemzési Osztály
7031 Paks, Pf. 71, Tel: +36 20 664 60 62, Fax: +3675 507 036

Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1525 Budapest 114, Pf. 49., Tel: +361 392 22 94, Fax. +361 395 92 93

Jelen cikkben összefoglaljuk a teljesítménynövelés (TN) kapcsán készült üzemzavar-elemzéseket és azok eredményeit. Az egyes
kiindulási eseménycsoportok szerint bemutatjuk a TN és a kapcsolódó átalakítások miatt megváltozott kezdeti paraméterek
hatását az üzemzavarok lefolyására. Bemutatjuk a TN és a kapcsolódó átalakítások hatását a tervezési üzemzavar-elemzések
(DBA) eredményeire, különös tekintettel a konténment viselkedésére. Röviden összefoglaljuk a TN hatását az 1. és 2. szintű
PSA elemzésekre.

b.) a jelenlegi VBJ-ben figyelembe vett értékhez (39450
m3/h) képest megnövelt primerköri forgalom (40300
m3/h) biztosítása,

Bevezetés
2005 februárjában a Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) átadta az
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága (OAH NBI) részére az emelt teljesítményen való
üzemeltetés elvi engedélykérelmét tartalmazó beadványát
[1]. A beadványt először a szakhatóságok véleményezték,
majd OAH NBI is tanulmányozta. Ez alapján még további
kiegészítéseket és hiánypótlást kértek, majd többfordulós
konzultációra is sor került, végül 2005. 11. 28-án OAH NBI a
RE-4138 sz. határozatában elvi engedélyt adott a PAE 1-4.
blokkokon
a
8
%
névleges
teljesítménynövelés
megvalósítására, valamint a TN-hez kapcsolódó fontosabb
átalakításokra is, mint pl. a hidroakkumulátorok (HA) és a fő
keringtető szivattyúk (FKSZ) járókerekének átalakítására.

A TN és a kapcsolódó átalakítások
hatása a DBA üzemzavar elemzésekre
A névleges teljesítmény 108 %-ra történő növelése azzal a
következménnyel járhatott volna, hogy a Végleges Biztonsági
Jelentésben (VBJ) vizsgált üzemzavarok többségében a
kritikus paraméterek esetleg közelebb kerülnek az elfogadási
kritériumként meghatározott határértékekhez. Emiatt a VBJ
15. fejezetéhez tartozó számításokat meg kellett ismételni. A
cél annak vizsgálata volt, hogy az erőmű tervezett
üzemzavari állapotaiban milyen mértékűek ezek a
változások, ill. hogy az új értékek továbbra is kielégítik-e az
elfogadási kritériumokat. A reaktorvédelmi rendszer
beállítási értékei mindkét vonatkozásban jelentős hatással
bírnak, ezért a reaktorvédelmi rendszert (RVR) érintő
szükséges módosításokat is elemezni kellett.
A teljesítmény növelése érdekében több átalakításra volt
szükség a blokkokon, mint például:
a.) stabil primerköri nyomástartás megvalósítása,

Kontakt: tothnel@npp.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

c.) a turbinákon a Curtis-kerék cseréje a hatásfok javítása
miatt,
d.) HA betáplálási nyomás és névleges szint módosítása
(35 bar és 7,1 m),
e.) egyéb rendszerek szükséges átalakítása (VERONA,
villamos és irányítástechnikai rendszerek).
A fenti átalakítások indokoltságát és következményeit önálló
biztonsági elemzések vizsgálják, ezért azokkal most
részletesen nem foglalkozunk. Az átalakítások közül néhány
(b. és d.) viszont befolyásolja a VBJ 15. fejezetében elvégzett
üzemzavar elemzések kiindulási paramétereit is, ezért az új
számítások a tervezett átalakítások figyelembe vételével
készültek.
Az üzemzavar elemzésekről
összefoglaló készült:

lényegében

két

részletes



A VBJ 2004 szeptemberében elkészült és az OAH NBI-nek
beadott 15. fejezete – az eddigi VBJ tartalomnak megfelelő
terjedelemben – általában igazolja az emelt teljesítményű
blokkok üzemzavari biztonságát.



A [4] összefoglaló anyag speciálisan értékeli a teljesítmény
növelés biztonsági elemzésekre gyakorolt hatását.

Fentiek alapján az alábbiakban összefoglaljuk az új kiindulási
paraméterekkel számolt üzemzavar-elemzések eredményeit,
és ennek tükrében, általában – az elvi átalakítási
engedélykérelem
terjedelmében
értékeljük
a
teljesítménynövelés biztonságra gyakorolt hatását.

A teljesítménynövelés hatása a reaktorfizikai
keretparaméterekre
A teljesítménynöveléssel foglalkozó megvalósíthatósági
tanulmányban (2001. december) a KFKI Atomenergia

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. június 2.
2011. június 24.
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Kutatóintézet (AEKI) bemutatta, hogy reaktorfizikai
szempontból döntő jelentőségű, miszerint a nagyobb
teljesítményű, de azonos kampányhosszal jellemzett zónának
az
eddiginél
nagyobb
tartalék-reaktivitással
kell
rendelkeznie, amit a kampány elején csak a mostaninál
magasabb bórsav-koncentráció képes lekötni. A maximális
lezárási bórsav-koncentráció ezért 12 g/kg-ról 13,5 g/kg-ra
nőtt. Emiatt a zóna reaktivitás-viszonyai is módosultak, pl.
moderátor-hőmérséklet szerinti visszacsatolás kampány eleji
mértéke csökkent. A nagyobb tartalék reaktivitás nagyobb
átrakási hányadot és az eddigiektől eltérő átrakási stratégiát
tesz szükségessé, ami már önmagában is a teljesítmény
eloszlásának megváltozásához vezet. Ezen kívül a
teljesítmény lokális korlátozásainak betartása szintén az
átrakási séma és a teljesítmény-eloszlás változását
eredményezi.
Ugyancsak a megvalósíthatósági tanulmány következtetése
volt, hogy a 8 %-os teljesítménynövelés – a lokális
teljesítmény-korlátozások
miatt
–
csak
módosított
fűtőelemmel valósítható meg, ami kisebb mértékben ugyan,
de szintén hozzájárult a zóna reaktorfizikai jellemzőinek
változásaihoz. Ezért a reaktivitás üzemzavarok és az ÜV-1
üzemzavari védelmi működés nélküli tranziensek vizsgálata,
valamint egyes kezdeti események esetén az elfogadási
kritériumok fűtőelem-viselkedési
számítással
történő
ellenőrzése az új üzemzavar-elemzések során jelentős
szerepet játszott.
A fent ismertetett változások hatását valamelyest
csökkentette, hogy a zóna “burkoló” reaktorfizikai jellemzőit,
ún. „keretparamétereit” lehetőleg igyekeztek változatlanul
hagyni (a fűtőelem tervezési követelmények is erre
irányultak). Mindez csak kompromisszumok árán volt
lehetséges. Ebben a tekintetben lényeges következmény, hogy
egyes
reaktivitás-üzemzavarok
lefolyását
érdemileg
befolyásoló – a szubkritikussággal, a zóna lezárhatóságával
kapcsolatos – keretparaméterek betarthatósága érdekében az
átrakási bórsav-koncentrációt és a tartalék reaktivitást
jellemző keretparaméter értékét meg kellett növelni.

Az átalakítások hatása az új üzemanyaggal
készült elemzésekre
Az új üzemanyag bevezetését már engedélyezte a hatóság, de
az engedélyező határozatban előírta, hogy igazolni kell,
miszerint az új üzemanyag engedélyeztetéséhez készült
biztonsági elemzések a TN-hez végrehajtandó technológiai
átalakítások után is érvényben maradnak. Az előző fejezetben
felsorolt átalakításokat sorra véve tehát az alábbiakat
mondhattuk:
a.) Az új primerköri nyomásszabályozó rendszer kialakítása
olyan, hogy a mérési hibával terhelt maximális primerköri
nyomás soha ne haladja meg az elemzésekben kiindulási
paraméterként felvett maximális névleges nyomás (12,46
MPa) értékét. Ezért az elemzések az átalakítás után is
érvényesek.
b.) A mellékelt biztonsági elemzések mind a 108 %-ra
megnövelt névleges teljesítmény és a hozzá tartozó 40300
m3/h primerköri forgalom figyelembe vételével
készültek, ezért az FKSZ járókerék-átalakítás után is
érvényesek.
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tartozó gőzelnyelő képességet feltételezték. Ezért az
elemzések az átalakítás után is érvényesek.
d.) Minden 108 %-ra elvégzett üzemzavar elemzésben a
hidroakkumulátorok működését 35 bar-ra csökkentett
betáplálási nyomással és 7,1 m-re megnövelt szinttel
számolták. Ezért az elemzések az átalakítás után is
érvényesek.
e.) Az egyéb rendszerek közül az üzemzavar elemzéseket
csak az RVR átalakításai érintik. Minden 108 %-ra
elvégzett üzemzavar elemzésben az új reaktorvédelmi
beállítási értékeket vették figyelembe, ezért az elemzések
az átalakítás után is érvényesek.

A reaktorvédelem beállítási értékei megnövelt
teljesítményen
Az RVR jelek beállítási értékeinek megalapozását a 108 %-ra
megnövelt teljesítményre külön tanulmány foglalta össze,
amely vizsgálta az RVR-ben szereplő összes ÜV és ZÜHR
(zóna üzemzavari hűtőrendszer) jeleket, valamint a
reteszműködéseket is. Az volt a cél, hogy a beállítási értékek
csak akkor változzanak, ha az valóban indokolt. Ennek
megfelelően az összes ZÜHR jel és retesz a
teljesítménynövelés után is változatlan beállítási értékkel
működik, ezek megfelelőségét az elvégzett üzemzavar
elemzések igazolták.
Az ÜV jelek többsége szintén nem változott. Módosításra
csak az alábbi jelek beállítási értékeinél volt szükség:
 A turbina kiesés következményeit csökkentő ÜV108 jel
automatikus élesedési értékét, ill. az ÜV301 jelnél a
jelképzés időtartamát módosítani kellett [4] az alábbiak
szerint:


Az ÜV108 jel élesedésének új értéke legyen NR
0,23NR,névl.





Az ÜV301 jel működésének maximális hossza legyen
37 s.

 A neutronfluxus növekedését behatároló ÜV114, ÜV115,
ÜV309 jelek, valamint az ÜV302.b jel esetében a
százalékban meghatározott beállítási értékek nem
változtak, de 1375 MW helyett most a megemelt
teljesítmény névleges értékére, 1485 MW-ra vonatkoznak.
Az elemzési eredmények [2] szerint mind a kritikus
hőfluxus, mind a fűtőelem-pasztilla igénybevételének
vonatkozásában a jelek az új beállítási értékekkel is
biztosítják a kritériumok betartását.
 Az ÜV302.a. jel (RTK működés) üzemelő FKSZ-ek
számához viszonyított hőteljesítmény-határ MW-ban
kifejezett értékei abszolút értékben megmaradtak, de
emiatt az emelt teljesítmény százalékában kifejezett értékek
változtak:


5 FKSZ esetén:

1141 MW=76,8 %



4 FKSZ esetén:

921 MW= 62 %



3 FKSZ esetén:

687 MW=46,3 %

A részhurkos üzem kis jelentősége miatt ez számunkra
elfogadható, és így a korábbi értékek megalapozásai
érvényben maradtak.

c.) A Curtis-kerék cseréje az elemzéseket nem érinti, mivel
azok a turbinán eleve a 108 %-os hőteljesítményhez
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A teljesítménynövelés hatása a legfontosabb
blokkparaméterekre
A teljesítménynövelés hatását úgy a legegyszerűbb értékelni,
hogy az új elemzési eredmények alapján megnézzük, vajon a
kulcsparaméterek
mennyivel
kerültek
közelebb
a
megengedett határértékükhöz. Ezért megvizsgáljuk ezt a
hatást és az elfogadási kritériumok teljesülését az alábbi
kulcsparaméterek szempontjából:
a.) DNBR:

C3 kritérium* és 4.2.2/a**, 3.056** teljesülése

b.) üzemanyag-hőmérséklet ill. -entalpia: C4 kritérium és
4.2.2/b** teljesülése
c.) primer- és szekunderköri nyomás:
kritérium* és 3.055/c** teljesülése

C8,

C9

d.) burkolathőmérséklet ill. -oxidáció:
4.2.3/a,b,c,d,e,f** teljesülése

C5 kritérium* és

e.) a konténment igénybevétele: 3.055/c** teljesülése
f.)

kibocsátások:

C6, C7 kritérium* teljesülése.

a. A kritikus hőfluxus-viszony a felületi hőfluxustól, a
belépő hőmérséklettől, a hűtőközeg tömegáramától és a
nyomástól függ:


A felületi hőfluxust alapvetően a pálcateljesítmény és
az axiális fluxuseloszlás határozza meg. A
pálcateljesítmény-korlát 57 kW, és ez az új fűtőelemre
is érvényes. Az axiális fluxuseloszlást a korábbi
számításokkal egyező, konzervatív görbe szerint vették
figyelembe, tehát a DNBR-re legjobban ható
komponens nem változik. Emiatt annak sincs
jelentősége, hogy az új fűtőelem-kötegek maximális
teljesítménye magasabb a mostaninál (5,96 MW helyett
6,58 MW).



A teljesítménynövelés során a belépő hőmérséklet
megengedett maximális értéke, vagyis az üzemzavar
elemzések input paramétere nem változik.



A DNBR kiértékeléséhez a kazettára engedélyezett
minimális hűtőközeg forgalom szolgál alapul, ami
legfeljebb 1,02%-kal változik (nő), ezért hatása
elhanyagolható.



A primerköri nyomás a legtöbb DNBR-re ellenőrzött
üzemzavar esetében növekszik, ami a kritikus
hőfluxus-viszony szempontjából kedvező hatású.
Mivel a megnövelt teljesítmény kicsit magasabb
üzemzavari nyomásokat eredményez, ez a DNBR
minimális értékének akár kisebb javulását is
eredményezheti.
Az elemzések eredményei szerint egyes reaktivitástranziensek során a DNBR értékét befolyásolta az a tény,
hogy az emelt teljesítményhez szükséges nagyobb
tartalék-reaktivitás miatt az átrakási sémák, és így a
teljesítmény relatív eloszlásai különböznek a mostanitól.
A DNBR minimális értéke azonban ezekben az esetekben
is tartalékkal rendelkezik a kritériumig. Az összes AOO
(várható üzemi esemény) eset között a legalacsonyabb
DNBR-re a „nem üzemelő, kisebb bórsav-koncentrációjú

* AGNES kritérium száma
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hurok hibás visszakapcsolása háromhurkos üzemben”
eset vezetett (ami egyébként a Műszaki Üzemeltetési
Szabályzat szerint nem megengedett üzemállapot). Itt a
DNBR értéke 1,31-re adódott (a formafaktorral korrigált
kritérium 1,16). Az összes többi AOO esetben magasabb
DNBR értékeket kaptak.
b. Az üzemanyag-hőmérséklet ill. -entalpia enyhe
növekedése várható a teljesítménynövelés után, bár ezt a
reaktivitás-tényezők valamennyire korlátozzák. Az
elemzések [2] szerint a változás minimális, és a kriteriális
értékektől továbbra is messze vagyunk. Az eredmények
arra is rámutatnak, hogy az emelt teljesítményen
szükségszerűen módosuló átrakási sémának és az általa
befolyásolt relatív teljesítmény-eloszlásnak van a
legdöntőbb szerepe a vizsgált paraméterek változásában.
c. A primer- és szekunderköri nyomás vonatkozásában a
teljesítménynövelés a kritériumokhoz való kismértékű
közeledés irányába hat.
Ezt elsősorban a szekunder nyomás alakulása
szempontjából kellett megvizsgálni, ott is az AOO
esetekben,
ahol a második biztonsági szelep
nyitónyomása igen közel esik a kritériumhoz. Az
elvégzett üzemzavar-elemzések igazolták, hogy a
maximális nyomás a legkedvezőtlenebb AOO esetben („A
főgőzvezetéki izoláló szelepek szándékolatlan zárása
108% teljesítményen” esetben 58,9 bar) is alig haladja meg
a 2. biztonsági szelep nyitónyomását.
A primerköri nyomás szempontjából a számított esetek
közül a legveszélyesebbeknek a „ZÜHR szándékolatlan
működése” (ez többszörösen konzervatív számítás) és az
„Ellenőrizetlen SZBV köteg kihúzás” ATWS esetei
adódtak. Mindkét tranziensben a térfogatkiegyenlítő (TK)
biztonsági szelepei eredményesen korlátozzák a
nyomásnövekedést. Az elsőben a TK 1. biztonsági szelepe
nyit, még az AOO kritérium sem sérül (max. nyomás
146,2 bar, 2,3 bar tartalék), míg a másodikban a TK 2.
szelepe is nyit (max. nyomás 149 bar), ami még messze
van a PA (feltételezett üzemzavarok) kritériumtól.
d. A burkolathőmérséklet ill. -oxidáció tekintetében a
primerköri hűtőközegvesztéses és az ATWS esetek a
teljesítménynövelés által potenciálisan veszélyeztetett
eseménycsoportok.
A törések közül egyértelműen a nagy keresztmetszetű
törések a kritikusak, de ezekben igen pozitív hatást fejt ki
a HA nyomáscsökkentése ill. víztérfogat növelése (ld. 1.
ábra), amely a teljesítménynövelés előfeltétele. Ez a
módosítás okozta, hogy a maximális tervezési
üzemzavarban a maximális burkolathőmérséklet emelt
teljesítményen alacsonyabbra adódott (ld. 2. ábra: 870C),
mint a jelenlegi érték, aminek természetesen a burkolatoxidációra is kedvező hatása van.
Veszélyesebbé vált viszont a lehűtés alatt, E4
üzemállapotban bekövetkező nagyméretű csőtörés esete.
Mivel ilyenkor a HA-k már nem állnak rendelkezésre, a
zóna gyakorlatilag teljesen leürül, és a fűtőelemek szinte
adiabatikusan melegednek, a maximális burkolathőmérséklet 1040C-ra adódott. A jelenlegi teljesítményre
ez az érték közel 100C-kal alacsonyabb volt, de az NBSZ
3. kötet, 3.6 irányelv (azonosító: 4.2.3/a,b,c,e,f) szerint
még így is megfelelő. A lehűtéses üzemállapotokban

** NBSZ 3. kötet, 3.6 irányelv azonosítója
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bekövetkező
nagycső-töréses
üzemzavari
vizsgálata egyébként jelenleg is folyik.

esetek
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teljesítményben, hanem a megváltozott számítási
metodikában keresendő: a korábbi best-estimate
(különösen a moderátor-hőmérséklet szerinti) reaktivitástényezők helyett most azok konzervatív értékét
használták. Így a maximális burkolathőmérséklet 1108C,
a maximális oxidáció 4,4 % lett.

Az „SZBV köteg kihúzása” ATWS esetek az AGNES
projektben nem vezettek magas burkolathőmérsékletekre,
az új elemzéseknél viszont igen – mind az emelt, mind a
jelenlegi teljesítményen. Ennek oka tehát nem az emelt
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1. ábra: A primerköri hűtőközeg mennyiségének alakulása különböző HA betáplálási nyomásnál,
a maximális tervezési üzemzavar (200 %-os nagycső-törés) esetén
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2. ábra: A burkolathőmérséklet alakulása különböző HA betáplálási nyomásnál,
a maximális tervezési üzemzavar (200 %-os nagycső-törés) esetén

A fenti elemzések átrakás alatti esetei igazolták a
maximális lezárási bórsav-koncentráció új értékének (13,5
g/kg) megfelelőségét is, mivel a jelenlegi elemzési
eredményekhez képest a lezárási reaktivitások alig
változtak. A kampány eleji kritikus bórsav-koncentráció
értéke 10,5 g/kg-ról 12 g/kg-ra változott.
e,f. A konténment igénybevétele és a környezeti kibocsátások
alakulása szempontjából a teljesítménynövelés a
kritériumokhoz való kismértékű közeledés irányába
hatna. A HA átalakítás miatt azonban a konténment
paraméterei inkább kismértékben csökkentek. A hatóság

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

ezt kiemelten kezelte, ezért ezt a két pontot külön
fejezetben tárgyaljuk.

A TN hatása a konténment
igénybevételére és a kibocsátásokra
A Alsó-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség (ADvKTVF) által kiadott szakhatósági
engedély előírta, hogy a jelenlegi és a megnövelt
teljesítményen – azonos számítási módszerrel – össze kell
hasonlítani a legnagyobb méretű csőtörést (LBLOCA) követő
üzemzavar következtében létrejövő radioaktív kibocsátásokat

4

Nukleon

2011. október

és a környezetben kialakuló dózisértékeket. Ezt az előírást a
RE-4138 sz. határozat is átvette.
Fentiek teljesítéséhez a PA Rt. megbízásából 2005-ben az
AEKI és a VEIKI – a 108 %-os elemzésekhez hasonló
metodikával – 100 %-ra is megismételte a nagycső-töréses
üzemzavar
elemzéseket.
Először
elvégezték
a
termohidraulikai elemzést, majd meghatározták a hermetikus
tér igénybevételét és a környezetbe történő szivárgást, végül
megismételték a környezeti kibocsátásra vonatkozó
számításokat. A 2005-ben számolt három 100 %-os és a már
korábban elvégzett 108 %-os elemzések alapján az AEKI
összehasonlító vizsgálatot végzett [7] a jelenlegi és az emelt
teljesítményen esetleg bekövetkező
nagycső-töréses
üzemzavar következményeire vonatkozóan. Az alábbiakban
összefoglaljuk ennek a vizsgálatnak a legfontosabb
megállapításait:



A termohidraulikai elemzések összehasonlításából
kiderült, hogy az 58,8 bar-os HA-k az üzemzavar
kezdetén hamarabb fecskendeznek be nagyobb
mennyiségű hűtőközeget a primerkörbe, s viszonylag
hamar (~60 s) le is ürülnek. Az emelt teljesítményen
alkalmazott 35 bar-os HA-k betáplálása viszont később
kezdődik, de egyenletesebb és ~120 s-ig elhúzódik (ld.
1. ábra). Ennek következménye az is, hogy a törésen
elfolyó integrált tömegmennyiség és energia – abban az
időtartományban, amikor a konténmentben túlnyomás
uralkodik – nagyobb a 100 %-os esetben, mint 108 %on).



A hermetikus tér viselkedése a termohidraulikai
elemzések alapján szintén a 100 %-os esetben
kedvezőtlenebb: a maximális nyomás a konténmentben
100 %-on kicsit magasabb, mint 108 %-on. Kialakulása
a 10. s-ban várható, amikor az új HA-k betáplálása még
nem kezdődik meg. A hermetikus tér paramétereit a
két teljesítményre az 1. táblázat, valamint a 3. és 4. ábra
szemlélteti.



Bár a zóna aktivitásleltára, valamint a nagycső-töréses
üzemzavar során – pesszimista feltételezéssel – a
primerkörbe jutó teljes résleltár magasabb a megnövelt
teljesítményen, a fentiekben ismertetett hatások ezt
ellensúlyozzák. Ezért a környezetbe kibocsátott
aktivitásértékek kedvezőbben alakulnak 108 %-on, ami
természetesen tükröződik a környezeti dózisokban is.
Szemléltetésül a 2. táblázatban feltüntettük a 168 óra
utáni kumulatív dózisokat a reaktorcsarnokban.

1. táblázat A hermetikus térben kialakuló paraméterek nagycsőtöréses üzemzavar során,
100 és 108 %-os teljesítményen
Megnevezés

100 %

108 %

Konténment max. nyomás [bar]

2,27

2,23

Szivárgás a környezetbe, integrált
tömeg [kg]

10,16

9,7
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DBA ELEMZÉSEK CONTAIN 1.2 KÓDDAL
NÁ 492 mm-es törés 108%-os illetőleg 100%-os teljesítménynél
Nyomások a konténment 1. Térrészében (a törés helyisége)
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3. ábra: A hermetikus térben kialakuló nyomás nagycső-töréses üzemzavar során
100 % és 108 %-os teljesítményen
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2. táblázat Effektív dózisok a reaktorcsarnokban Sv
Teljesítmény

Inhalációból eredő
effektív dózis

Pajzsmirigy

Bemerülési

(szervdózis  Gy )

dózis

Inhalációból és bemerülésből
eredő effektív dózis

100%

5,82E+01

1,16E+03

5,32E-01

5,87E+01

108%

4,90E+01

9,81E+02

4,48E-01

4,95E+01

DBA ELEMZÉSEK CONTAIN 1.2 KÓDDAL
NÁ 492 mm-es törés 108%-os illetőleg 100%-os teljesítménynél
Ellenőrizetlen szivárgás a konténmentből (az 1. térrészből) a környezetbe
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4. ábra: A hermetikus térben kialakuló paraméterek nagycső-töréses üzemzavar során
100 % és 108 %-os teljesítményen

3. táblázat Dózisbecslések az erőműtől 3 km-re, nagycső-töréses üzemzavar után
Teljesítmény

Korai effektív dózis [Sv]

Késői lekötött effektív dózis [Sv]

Átlag (maximum)

Átlag

Száraz idő

Esős idő

Száraz idő

Esős idő

100 %

8,5E-08

(1,9E-06)

2,2E-07

(5,1E-06)

4,0E-06

3,9E-05

108 %

7,5E-08

(1,6E-06)

1,9E-07

(4,3E-06)

3,4E-06

3,4E-05

A 3 km-re becsült dózisértékeket a 3. táblázat tartalmazza. A
korai dózisokat 7 napi, a későieket 50 évi tartózkodást
feltételezve határozták meg. A térszektorra számított
átlagértékek mellett a táblázat a korai dózisokra tartalmazza a
maximális
értékeket
is,
ennek
meghatározása
a
csóvatengelyben való folyamatos tartózkodás feltételezésével
történt.

Összegzés 1
A VBJ 15. fejezetéhez készített és a 108 %-os névleges
teljesítményre megismételt üzemzavar-elemzések alapján
megvizsgáltuk a teljesítménynövelésnek a reaktorfizikai
keretparaméterekre, a védelmi jelek beállítási értékeire és a
blokk legfontosabb paramétereire gyakorolt hatását. Az
elemzések eredményei egyértelműen igazolták, hogy a
teljesítménynövelés semmiképpen sem vezethet az elfogadási
kritériumok megsértéséhez. Tehát a korlátok túllépése, sőt, a
korlátokig rendelkezésre álló tartalék jelentős mértékű
csökkenése sem várható.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

A TN és a kapcsolódó átalakítások
hatása a PSA elemzésekre
1. szintű PSA elemzések
Az 1. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszereivel
megvizsgálták és számszerűleg értékelték a PAE blokkjain
végrehajtott teljesítménynövelés biztonságra gyakorolt
hatását [8]. Ennek keretében megvizsgálták a TN miatt
elvégzett átalakításokat abból a szempontból, hogy melyek
lehetnek hatással a PSA eredményekre az eseménylogikai
modell, az elemzési feltételezések, ill. a bemenő adatok
befolyásolása révén. Ezek közül az üzemanyag-fejlesztés és a
HA nyomás- és szintváltoztatás hatását lehetett kimutatni az
eredményekben. A termohidraulikai elemzések eredményeire
támaszkodva ellenőrizték a PSA elemzések sikerfeltételeinek
megfelelőségét a TN utáni állapotban. A magasabb remanens
hő miatt az időkritikus operátori tevékenységek vizsgálata is
megtörtént.
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Cs kikerülési arány a környezetbe
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5. ábra: A Cs kikerülési aránya a környezetbe 100 % és 108 %-os névleges teljesítményen
A számítások eredménye szerint a TN utáni állapotban a
névleges
(teljes)
teljesítményű
üzemre
vonatkozó
zónasérülési gyakoriság (CDF) valamennyi kapcsolódó
átalakítás hatásának figyelembevételével 1,4 %-os növekedést
jelent a régi, teljesítménynövelést nem tartalmazó, referencia
PSA eredményhez képest. A növekedés mértéke abszolút és
relatív skálán is elhanyagolható. A fő kockázati összetevők
teljesítménynövelés előtt és után gyakorlatilag nem változtak.

2. szintű PSA elemzések
A „Paksi Atomerőmű biztonságának értékelése nagy
radioaktív kibocsátások szempontjából” projekt lezárása után
megvizsgálták a TN járulékos hatását a nagy radioaktív
kibocsátások szempontjából. A TN miatt az alábbi
szempontok értékelésére volt szükség:


balesetek esetén a környezetbe kerülő hasadványtermék
mennyiségek megváltozásának értékelése [9] [10].


A konténment folyamatok vizsgálata. A konténment
eseményfa
elágazásainak
valószínűségére
és
a
konténment
állapotai
feltételes
valószínűségének
változására gyakorolt hatás értékelése. A tervezett
balesetkezelési
intézkedések
alkalmazhatóságának
vizsgálata [11].

A névleges teljesítményről induló balesetek esetén a TN
megváltoztatja ugyan a kikerülési kategóriák határait, de
ezek iránya nem egyértelmű (ld. 5. ábra). Összességében a
változások
mértéke
elhanyagolható
a
kategóriák
bizonytalanságához
képest,
vagyis
a
TN
miatti
aktivitáskikerülés növekedése nem mutatható ki.

A TN hatása a baleseti forrástagra. A névleges
teljesítményről, illetve a leállított állapotból induló
1.00E+00

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

1.00E-05

14 leállási állapot, átrakás utáni zónaolvadás
8 leállási állapot, átrakás előtti zónaolvadás
14 leállás 108%
8 leállás 108%

1.00E-06

1.00E-07
NG

6. ábra:

CsI

TeO2

SrO

MoO2

CsOH

BaO

La2O3

CeO2

Sb

Te2

UO2

A Cs kikerülési aránya a környezetbe 100 % és 108 %-os teljesítményen, leállított üzemállapotban
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Leállított üzemállapotú balesetek esetén TN után a kikerülő
hasadványtermék mennyisége nem változik számottevően,
pl. az urán nő, a Cs és I csökken (ld. 6. ábra). Tehát a
következmények szempontjából a TN nincs hatással a
kikerülés mértékére.

Összegzés 2:
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konténment sérülékenységét és a nagy radioaktív
kibocsátások mértékét befolyásoló paraméterek pozitív,
illetve negatív irányban megváltozhatnak, de a változás
mértéke a meghatározási bizonytalansághoz képest nem
jelentős. A korábban megvalósításra javasolt balesetkezelési
intézkedések változatlanul érvényben maradnak.

A súlyos baleseti folyamatok összehasonlító számításai
alapján megállapítható, hogy a teljesítménynövelés hatására a

Irodalomjegyzék
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A PAE 1-4. blokk teljesítménynövelés megvalósítására irányuló elvi átalakítási engedély kérelem, BIG 1565/M/2005, 2005.02.22.

[2]

PARt.-FEO, Tóthné L. É.: Az emelt teljesítményszinten való üzemeltetés biztonsági értékelése, 2005.01.20.

[3]

PARt.-FEO, Tóthné L. É.: A 4. blokkon, emelt teljesítményszinten való üzemeltetés biztonsági értékelése, 2005.12.20.

[4]

KFKI-AEKI: A teljesítménynövelés hatásának értékelése a biztonságra, AEKI-DBAB-2003-718/17/M1, 2004.08.27.

[5]

KFKI-AEKI: A hidroakkumulátor nyomáscsökkentés és vízmennyiség növelés biztonsági értékelése, AEKI-DBAB-2004-718/15/M1, 2004.07.30.

[6]

KFKI-AEKI: Biztonsági elemzés a 10-40TH50-80S201 armatúrák záróretesz kialakításáról, AEKI-THL-2005-711/01/M1, 2005.07.28.

[7]

KFKI-AEKI: Nagyátmérőjű primerköri csővezeték 200 %-os törésének összehasonlító vizsgálata a kibocsátás szempontjából 100 ill. 108 %
teljesítményen, AEKI-DBAE-2005-758/16/M0, 2005.12.09.

[8]

VEIKI Biztonság+ Kft.: Teljesítménynövelés biztonságra gyakorolt hatásának értékelése 1. szintű PSA elemzéssel, 193 -31-000/1.rev1 Kutatási
jelentés, Bp. 2006. január

[9]

VEIKI Biztonság+ Kft.: A PAE teljesítménynövelésének értékelése. I. Forrástagok meghatározása névleges teljesítményről induló balesetekre, 193-31000/1 Kutatási jelentés, Bp. 2005. július

[10]

VEIKI Biztonság+ Kft.: A PAE teljesítménynövelésének értékelése. II. Forrástag meghatározása leállási balesetekre, 193-31-000/2 Kutatási jelentés,
Bp. 2005. október

[11]

VEIKI Biztonság+ Kft.: A PAE teljesítménynövelésének értékelése. II. A teljesítménynövelés hatása a konténment állapotokra és a balesetkezelési
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A nukleáris üzemanyag módosításai a paksi blokkok
teljesítménynövelése kapcsán
Nemes Imre
Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizikai Osztály
7031 Paks, Pf. 71, +36 75 508 563, +3675 505 074

A paksi blokkok teljesítménynövelésének (TN) alapvető kérdése volt, miként tudjuk biztosítani, hogy a reaktorfizikai korlátok
lényegében változatlan értéke mellett a reaktor a növelt névleges teljesítményen tudjon üzemelni. A tartalékok feltárásának több
eleme is volt. Egyrészt növeltük a primerköri nyomástartás, valamint a VERONA in-core ellenőrző rendszer pontosságát,
majd ennek figyelembe vételével, illetve fejlettebb matematika módszerek segítségével csökkentettük a korlátok meghatározási
bizonytalanságát figyelembe vevő tartalék faktorokat. Másrészt az üzemanyag módosításával változtattuk bizonyos
paraméterek értékét.
Az üzemanyag változtatása a TN kapcsán két lépésben történt. Először olyan módosítások történtek, amelyek a teljesítmény- és
hőmérsékletmezőt simították. A pálcák rácsosztásának növelése a belső szubcsatornák térfogatát növelte, ezzel arányosan a
felmelegedést csökkentette. A szabályzó és biztonságvédelmi (SZBV) rendszer elemei üzemanyag részének felső szekciójában
megvalósított fejlesztés az axiális teljesítményeloszlást simította.
Az üzemanyag-gazdálkodás javítása a blokkok névleges teljesítménye növelésének megvalósítását követően, a második
lépcsőben történt. Előre tervezett tesztprogram után olyan, magasabb dúsítású üzemanyagot vezettünk, illetve vezetünk be,
amellyel az egységnyi termelt energiára eső üzemanyag-felhasználás a TN előttinél is alacsonyabb értékre kerül.

Bevezetés
A paksi blokkok teljesítménynövelése során alapvető kiindulópont volt, hogy a módosított biztonsági elemzések nem mutathatnak a korábbinál kedvezőtlenebb képet. Ezt elérendő az
alapvető reaktorfizikai korlátok változatlanul maradtak.
Megoldandó volt azonban, hogy az utóbbiak változatlan
értéke mellett hogyan lehet a 108 %-ra megnövelt, 1485 MW
hőteljesítményen a reaktort jó kihasználtsággal üzemeltetni.

A reaktorfizikai korlátok
A blokkon alkalmazott, a teljesítmény által jelentősen
befolyásolt korlátozó paramétereink a következők:

A fenti megállapítások az elvi korlát értékeire vonatkoznak,
mód nyílt tehát a meghatározási pontosságok javításával a
gyakorlati, a VERONA rendszerben érvényes korlátok
növelése révén (is) tartalékot felszabadítani.

Tartalékok a szubcsatorna kilépő
hőmérséklet értékében
A felsorolt korlátozó paraméterek közül a szubcsatorna
kilépő hőmérsékletének tartása látszott leginkább nehezen
kezelhetőnek. A paksi blokkokon a hasonló erőművekkel
összehasonlítva alacsony a hűtőközeg forgalom, ezért azonos
teljesítmény mellett magas a hűtőközeg felmelegedése.
Az előzetes elemzések azt mutatták, hogy a névleges
teljesítmény 8 %-os növelése a szubcsatorna felmelegedés
4C-os növelésével jár, további 1C a belépő hőmérséklet
növekedése, a kilépő hőmérsékleti korlát tartásához tehát
összesen 5C tartalékot kellett valahonnan felszabadítani. Ez
a következőképpen sikerült:



a forrásponti hőmérsékletben van maximálva az
üzemanyag-pálcák
közti
szubcsatornák
kilépő
hőmérséklete (Tsub);



ugyancsak nem lehet egy meghatározott értéknél nagyobb
a pálcateljesítmény (Ppin), valamint a pálcaszakasz
teljesítményének (Nlin) értéke sem;





előírás van a maximális kazetta teljesítményre (Pkaz), ezt a
korlátot azonban a többi mindenkor felülírja, így külön
nem kellett foglalkozni vele.

A 2. blokk esetében a fő keringtető szivattyúk (FKSZ)
járókerekeinek cseréjével a primerköri hűtőközeg
forgalom növelésére volt szükség.



Valamennyi korlát esetében igaz, hogy az elvi maximumot a
meghatározási pontosság értékével csökkentjük, és az így
kapott érték szerepel a VERONA rendszerben elérhető
maximumként:

A primerköri nyomásszabályozás pontosításával egy
időben a VERONA rendszerben bevezettük a forráspont
nyomásfüggését. Ezzel átlagosan 1C tartalékot
szabadítottunk fel.



A
VERONA
rendszer
fizikai
modelljének
korszerűsítésével
csökkentettük
a
meghatározási
bizonytalanságot. (A VERONA által szolgáltatott adatok

Kontakt: nemes@npp.hu
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részben méréseken, részben számításokon alapulnak. Ez
utóbbi pontosságának növeléséről van szó.) Ezzel 1,5C
tartalék szabadult fel.


További
1,5C
felszabadítására
módosításával nyílt lehetőség.

az

üzemanyag

A maradék 1,5C kezelésére ügyesebb,
töltetelrendezések révén került sor.

furfangosabb

Az üzemanyag módosítások első
lépése
A
teljesítménynövelés
támogatására
első
lépésben
alkalmazott kisebb üzemanyag-módosítások az alábbiak
voltak:






A munkakazetták pálca-rácsosztása 12,2-ről 12,3 mm-re
nőtt. A módosítás hatására a belső szubcsatornák
térfogata és forgalma 3 %-kal nőtt, ami a szubcsatorna
kilépő hőmérsékletének (Tsub) értékében 1,5C tartalék
felszabadulásával járt.

1. ábra: Hafnium lemez az axiális eloszlás simítására az SZBV
follower felső szekciójában

Az üzemanyag módosításának
második lépése

A follower kazetta (SZBV kazetta üzemanyag-része)
kiegészült a pálcák felső végének tartományában
felhegesztett hafnium lemezzel (1. ábra). A módosítás az
axiális eloszlás simítását (Nlin csökkentése) eredményezte
a 6. SZBV csoport melletti üzemanyag-pálcákban (2. ábra).

Mivel azonban a TN megvalósítása során az alkalmazott
üzemanyag átlagos dúsítása csak elhanyagolható mértékben
változott, az üzemanyag-ciklus tekintetében a blokkok
kikerültek a korábbi kedvező „munkapontból”, az egységnyi
termelt energia üzemanyag-költsége nőtt.
Korábban
átlagosan évi 90, míg a növelt teljesítményen évi 102 friss
üzemanyag-kazettára volt szükség blokkonként, így a 8 %-kal
nagyobb teljesítményt az üzemanyag költségek 12 %-os
növekedésével
tudtuk
megvalósítani.
Mindezekkel
természetesen korábban is tisztában voltunk, de a blokkok
teljesítményének növelése prioritást élvezett.

A follower kazetták esetében is bevezetésre kerül a 3,82%
dúsítás alkalmazása a munkakazettával azonos
profilírozás mellett, amely a maximális pálcateljesítmény
(Ppin) értékét csökkentette.

A 3. fejezetben ismertetett lépésekkel, valamint az
üzemanyag kisebb módosításaival a szükséges tartalékok
felszabadítását sikeresen megoldottuk. A módosított
üzemanyag bevezetésére a 4. blokkon 2005-ben, az 1. blokkon
2006-ban, a 2. és 3. blokkon 2007-ben került sor. Az
intézkedések biztosították a TN megvalósítását a reaktor
oldaláról, a növelt teljesítmény elérését a reaktorfizikai
jellemzők nem korlátozták.

A TN megvalósítása után megkezdtük az üzemanyagmódosítás korábban is tervezett második lépését. Ennek
keretében ún. 2. generációs üzemanyag bevezetésére került
sor. A módosítás az üzemanyag geometriáját is érintette: a
láb- és a fejrész átalakításával a munkakazettában 6 cm-rel, a
SZBV followerben 4 cm-rel hosszabb lett az üzemanyag
oszlop, az uránsúly is 6, illetve 4 kg-mal több.

Axial distribution of the linear heat rate
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2. ábra: A teljesítmény axiális eloszlása a szabályozó kazettával szomszédos pálcában Hf lemez alkalmazásával és anélkül
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3,6 wt%
4,0 wt%
4,4 wt%

Gd-pin

3. ábra: 4,2 % átlagos dúsítású, kiégő mérget tartalmazó üzemanyag kazetta pálcánkénti dúsításai
A Pakson alkalmazott üzemanyag átlagdúsítását 4,2 %-ban
állapítottuk meg. Az orosz szállító elfogadta a pálcánkénti
dúsítás és kiégő méreg eloszlásra vonatkozó igényünket, így
a kazettákba 3-3 kiégő mérget tartalmazó pálca került, 3,35 %
gadolínium-oxid koncentrációval (3. ábra). A follower
dúsítása és a kiégő méreg eloszlása azonos a
munkakazettáéval.
Ebből az üzemanyagból 84 darab szükséges évenként és
blokkonként. Ez a friss üzemanyag költségek kb. 5 %-os, az
évenként kirakott és tárolandó kazetták darabszámának 18
%-os csökkenését jelenti. A kirakott üzemanyag kiégése kb.
10 %-kal nő, a kazetták többnyire négy, kisebb részük öt évet
tölt a reaktorban.
A fentiekben jellemzett és Gd-2n jelűre keresztelt típusú
üzemanyag kazetták alkalmazása megkezdődött 2009-ben 12
db kazetta tesztjével, majd 2010-től a fokozatos bevezetéssel.
A 4. blokkon az első teljes betöltésű zóna sikerrel üzemel, a
jelenlegi tervek szerint 2011-ben az 1. blokk, 2012-ben a 3.
blokk, 2013-ban a 2. blokk kerül átállításra a Gd-2n
üzemanyag-töltetre.

Összefoglalás
A TN megvalósításához a reaktorfizikai korlátok tekintetében
a tartalékok feltárására volt szükség. Ez sikeresen megtörtént
a primerköri nyomástartás, valamint az in-core ellenőrző
rendszer pontosságának javításával, a korlátok meghatározási
bizonytalanságát figyelembe vevő tartalék faktorok
csökkentésével. Fontos elem volt az üzemanyag módosítása
is.
Az üzemanyag első módosítása kisebb változtatásokat
tartalmazott,
amelyek
a
teljesítményilletve
a
hőmérsékletmezőt simították. Ezek segítségével a magasabb
teljesítményre való átállást sikeresen megvalósítottuk.
Az üzemanyag-gazdálkodás javítása a blokkok névleges
teljesítménye növelésének megvalósítása után, a második
lépcsőben
történt.
Magasabb
dúsítású
üzemanyag
bevezetésével az egységnyi termelt energiára eső üzemanyag
felhasználás a TN előttinél is alacsonyabb értékre kerül.

Irodalomjegyzék
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Paksi Atomerőmű Részvénytársaság, 1-4. blokk. Műszaki Üzemeltetési Szabályzat: A biztonságos üzemeltetés határértékei és korlátozó feltételei (5.2.
sz. változat)

[2]

OKB Hidropressz: Fűtőelem kazetták üzemeltetésének megalapozása a Paksi Atomerőművi blokkok megnövelt teljesítménye mellett. A kazetták
konstrukciós, geometriai paramétereinek és az anyagok tulajdonságainak leírása. U213-Pr-1748

[3]

FFGUP OKB Hidropressz: Munkák teljesítése üzemanyag modernizálásához és üzemanyag ciklusok tökéletesítéséhez a Paksi Atomerőmű 4. blokkja
aktív zónája hőteljesítményének 108 %-ra történő megnövelése mellett. Modernizált üzemanyag kazetták szerkezeti geometriai paramétereinek és
anyagjellemzőinek leírása. U213-Pr-1832

[4]

Nemes Imre: Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi reaktorok növelt teljesítményén, Nukleon, 1. évfolyam 2. szám, 2008. július
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Új fűtőelemek bevezetéséhez, a teljesítménynövelés
engedélyezéséhez szükséges számítógépes modellezés
Keresztúri András, Maráczy Csaba, Panka István,
Hegyi György, Trosztel István, Molnár Attila
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
H-1525 Budapest 114, Pf. 49, +361 392 22 97

Az utóbbi időben a VVER-440 típusú erőművek egy részében, így a Paksi Atomerőműben is végrehajtott teljesítménynövelés
és ezzel párhuzamosan a gazdaságos üzemanyag-felhasználás szükségessé tette a dúsítás növelését. Ugyanakkor a tároló és
szállító eszközök szubkritikusságát gadolínium-tartalmú kiégő méreg alkalmazásával biztosították, ami előnyösnek bizonyult a
zónatervezés szempontjából is. A KFKI Atomenergia Kutatóintézetben (AEKI) a teljesítménynöveléshez és a kiégő mérget
tartalmazó fűtőelemek engedélyezéséhez végzett zónatervezési és üzemzavari elemzések során jelentős részben saját fejlesztésű
kódokat használtak. A cikk bemutatja az elemzések céljára kifejlesztett kódrendszert és annak kapcsolatait, valamint annak saját
fejlesztésű rektorfizikai elemeit. A továbbiakban a felmerülő metodikai kérdések közül – példaként – részletezi, milyen
keretparaméterrel lehet a hűtőközeg állapotát korlátozni úgy, hogy eközben a kötegen belüli teljesítmény-eloszlás és a
hűtőközeg-keveredés hatása is figyelembe van véve. Ezután a cikk – további metodikai példaként - rámutat a tablettán belüli
teljesítmény-eloszlás szerepére, és a rúdkilökődés példáján bemutatja a stacionárius és tranziens fűtőelem-viselkedési kódok
használatának jelentőségét.

Az engedélyezést megalapozó
elemzések számítási rendszerének
áttekintése
Az egyes kódokat, azok kapcsolatait az 1. ábra mutatja be,
ahol a számításokat végző programok a következők:
1.) a stacionárius és lassú (kiégés, xenon, szamárium)
tranziens számítására alkalmas KARATE kódrendszer
[1] a zónatervezés és egyes reaktivitás üzemzavarok
elemzésének céljára termohidraulikai visszacsatolással;
2.) a KIKO3D 3D nodális dinamikai kód [2,3] a zóna
időfüggő üzemzavarainak számítására;
3.) az ATHLET rendszer-termohidraulikai
primerkör üzemzavari modellezéséhez;

kód [4]

a

4.) szubcsatorna szintű termohidraulikai kódok (pl. COBRA
[8]) a normál üzemi korlátok és az üzemzavari elfogadási
kritériumok ellenőrzése céljára;
5.) a FUROM stacionárius fűtőelem-viselkedési kód [9] a
normál üzemi fűtőelem-kritériumok ellenőrzése céljára,
valamint
a
tranziens
fűtőelem-viselkedési
és
forrócsatorna-számítások adatokkal való ellátásához;
6.) a FRAPTRAN tranziens fűtőelem-viselkedési kód [10] a
fűtőelem kritériumok ellenőrzése céljára üzemzavarok
esetén.

Kontakt: kere@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

Az ábrán a szürke hátterű elemek a fenti felsorolásnak
felelnek meg (a felsorolással azonos számozással), míg a többi
elem adatállományokat jelenít meg. Az utóbbiak közül a
narancssárga és a vörös színnel szedett elemek tartalmazzák
azokat a paramétereket, amelyek tulajdonképpen – a
reaktorbiztonság szempontjából – a számítás végső célját
jelentik. A narancssárgával szedett elemek a biztonsági
elemzések ún. reaktorfizikai keretparaméterei, vagyis a
biztonsági elemzések eredményeit alapvetően befolyásoló,
többnyire reaktorfizikai jellegű kiindulási paraméterek
burkoló értékei. Betartásukkal a zóna tervezése (és
monitorozása) során még a normál üzemben korlátozhatók a
később esetleg bekövetkező üzemzavarok következményei.
Ezek lehetnek reaktivitástényezők, reaktivitásértékek,
teljesítmény-egyenlőtlenségi tényezők. Használatuk lehetővé
teszi, hogy az elemzéseket ne kelljen minden átrakás után
megismételni. A vörös színnel szedett elemek az
üzemzavarok (és a normál üzem) ún. elfogadási kritériumai.
Ezek különböző fizikai vagy egyéb folyamatokhoz
kapcsolódó, olyan számszerűsített feltételek, amelyek az
alapvető biztonsági célok (fűtőelem-sérülés elkerülése,
aktivitás
növekedésének
elkerülése,
hűthetőség,
lezárhatóság)
elérésének
elégséges
feltételei.
A
termohidraulikai (TH) rendszerkód és a 3D dinamikai kód
között on-line – vagyis időlépésenkénti – adatcserét
kivastagított nyilakkal jelöltük. A csatolt kódot részletesen
validáltuk VVER-440 tranziens erőművi mérésekkel [5-7]. Az
alábbiakban áttekintjük a kódrendszer saját fejlesztésű
reaktorfizikai programjait.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2010. december 5.
2011. június 27.
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1. ábra: A kódrendszer elemei és azok kapcsolatai

A KARATE programrendszer
áttekintése
A KARATE programrendszer feladatai az alábbiak:
 A zóna egészének kiégési számítása átrakásokkal, amely
során meghatározódik
a
kazetta
szakaszonkénti
teljesítménye, fluxusa, kiégése, egyes fontosabb izotópok
koncentrációi, valamint a kritikus bórsav-koncentráció.
Ezek a mennyiségek, mint a tranziens előtti kezdeti
feltételek, a 3D nodális dinamikai kód bemenő adatait
képezik.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

 A
zóna
kazettán
belüli
pálca-szakaszonkénti
teljesítmények,
kiégések
meghatározása.
Ezek
a
mennyiségek a szubcsatorna szintű TH kód bemenő adatait
képezik.
 A kiégésen kívül xenon és szamárium tranziensek követése
mindkét fenti esetben.
 A
biztonsági
elemzések
reaktorfizikai
jellegű
keretparamétereinek
számítása:
reaktivitás-tényezők,
integrális és differenciális abszorbens értékességek, lezárási
reaktivitás, effektív későneutron hányad. Ezek az adatok
közvetve a 3D nodális dinamikai kód bemenő adatait
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képezik oly módon, hogy ebben a kódban a tranziens
számítása előtt hangolási lehetőség van biztosítva a
keretparaméterek beállítására.
 A fűtőelem-viselkedési számítások bemenő adatainak
előállítása. A pálcaszakaszok időfüggő teljesítménye,
burkolatának hőmérséklete a stacionárius fűtőelemviselkedési kód bemenő adatai.
 Reaktivitásgörbék
pontmodelljéhez.

a

rendszer-termohidraulikai

kódok

A KIKO3D dinamikai kód
A 3D reaktordinamikai program célja a reaktorok hely- és
időfüggő folyamatainak modellezése, feladata az időfüggő
teljesítmény-eloszlás
nódusonkénti
meghatározása.
Legfontosabb alkalmazási példák: abszorbens kilökődés, nem
működő hurok visszakapcsolása, gőzvezeték-törés, etc.
A kinetikai modell legfontosabb sajátosságai, feltételezései az
alábbiak:
 nodális módszer, a nódusok az axiálisan felosztott
üzemanyag kazetták,
 a nódusok határfelületein a neutronok repülési iránya
szerinti lineáris anizotrópia feltételezése;
 az egyenletek megoldásából kiszámítandó ismeretlenek a
nódushatároló lapokon vett skalár-fluxus felületi
integrálok;
 a homogenizált nódusokon belül a két-csoport diffúziós
egyenlet analitikus megoldásának alkalmazása;
 a megoldandó egyenletek a nódushatárok két oldalán
számított nettó áramok egyenlőségéből adódnak;
 az időfüggő problémára és az időfüggő nodális
egyenleteknek megfelelő általánosított reszponz-mátrixok
alkalmazása;
 az általánosított reszponz-mátrixok származtatása kétcsoport hatáskeresztmetszetekből és diffúziós állandókból;
 az általánosított reszponz-mátrixok paraméterezése a
fűtőelem hőmérséklete, a hőhordozó termohidraulikai
jellemzői, a kiégés és a legfontosabb izotópkoncentrációk
szerint;
 az
időfüggő
nodális
egyenletek
faktorizálása;
alakfüggvény-egyenlet és a „pont-kinetikai egyenletek”
származtatása,
a pont-kinetikai
egyenletekben
a
visszacsatolás figyelembevétele;
 az abszorbens és a reflektornódusok előre számított albedó
határfeltételek formájában való figyelembevétele;
 az alakfüggvény esetén GMRES típusú iterációs eljárás
(minimalizálás
a
Krilov-bázisban)
Gauss-Seidel
prekondicionálással;
 az amplitúdó függvény Runge-Kutta eljárással oldódik
meg.

A hűtőközeg állapotával kapcsolatos
keretparaméter-korlátozás
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megváltozására, szükségessé vált a szubcsatornák közötti
keveredés által befolyásolt elemzési módszerek vizsgálata,
különös tekintettel az üzemzavar-elemzések elfogadási
kritériumainak ellenőrzése során alkalmazott forrócsatornaszámításokra és az ezzel szoros összefüggésben álló normál
üzemi korlátozásokra. A fentiekkel összefüggő további fontos
kérdés volt a konzervatív biztonsági elemzések során
használandó kötegen belüli relatív teljesítmény-eloszlás,
illetve a zárt szubcsatorna közelítés alkalmazhatósága.
A keveredés és az ezt befolyásoló teljesítmény-eloszlásnak az
egyenletestől való eltérése kétféle módon hat. Egyrészt a
nagyobb teljesítményű pálcák közelében kialakuló kisebb
hőhordozó sűrűség, esetleg nagyobb gőztartalom megnöveli
az itt található szubcsatornák hidraulikai „ellenállását”
(azonos tömegfluxus eléréséhez nagyobb nyomásesés
szükséges kisebb sűrűség esetén), és így ezeknek a
szubcsatornáknak a tömegforgalma axiális irányban haladva
lecsökken. Innen hűtőközeg áramlik át a szomszédos, kisebb
teljesítményű pálcákkal fűtött szubcsatornákba, tovább
növelve ezzel a forrócsatornában a hőmérsékletet. Másrészt, a
kisebb hőmérsékletű, szomszédos szubcsatornák hűthetik is a
forrócsatornát a turbulens hőátadás révén, valamint azért,
mert ezekből adott feltételek mellett hidegebb víz keveredhet
a forró csatornába a geometriai tulajdonságokból származó
nyomáskülönbségek miatt. A helyzetet bonyolítja, hogy a
fenti effektusok nemcsak üzemzavarok alatt, hanem az
üzemzavarokat megelőző normál üzemi állapotokban is
jelentkeznek, amelyeknek lokális teljesítményei az ebből a
célból kiválasztott keretparaméterek révén szintén
korlátozottak. Így a fenti hatások eredője csak számítások
segítségével volt tisztázható, és felmerült a lokális
teljesítmény korlátozásával kapcsolatos keretparaméterek
kijelölésének,
valamint a
zárt csatorna közelítés
alkalmazhatóságának kérdése is.
A 2. és 3. ábrákon példaként az ATWS üzemzavar
forrócsatorna-elemzéseinek eredményei láthatók a hűtőközeg
állapotának kétfajta normál üzemi keretparaméterkorlátozása esetén, melyek alátámasztják a fenti effektusok
hatásainak összetett voltát. (A fűtőelem állapotát a pálca
lineáris hőteljesítményével korlátozzuk.) Az ábrákon az
ATWS tranziens legkritikusabb szakaszában érvényes DNBR
látható a kötegen belüli maximális relatív teljesítmény (Kk)
függvényében. A bemutatott számítási eredményekkel
bizonyítottuk, hogy a szubcsatorna kilépő hőmérséklet
korlátozása nem megfelelő keretparaméter a hűtőközeg
állapotának korlátozására, mert a kazettán belüli
egyenlőtlenségi tényező növelésével tetszőlegesen kicsi
DNBR minimum felléphet. Ilyen korlátozás mellett a kazettán
belüli egyenlőtlenség (és így a pálcateljesítmény) korlátozása
nélkül nem adható meg konzervatív kazettán belüli
teljesítmény-eloszlás. Ezzel szemben a pálcateljesítmény
megfelelő keretparamétert biztosít a hűtőközeg állapotának
korlátozása céljából. Ebben az esetben a kazettán belüli
egyenletes teljesítmény-eloszlás feltételezése konzervatív.
(Ettől még a szubcsatorna kilépő hőmérséklete, – mint a
normál üzem biztonságával közvetlen összefüggésben álló
paraméter, – korlátozandó.)

Tekintettel a teljesítménynövelésre, valamint a kötegen belüli
teljesítménynek a kiégő méreg jelenléte miatti lényeges
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2. ábra: Abszorbens csoport kihúzása ÜV-1 nélkül, a kezdeti állapotban a szubcsatorna kilépő hőmérséklete szerinti korlátozással
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3. ábra: Abszorbens csoport kihúzása ÜV-1 nélkül, a kezdeti állapotban a pálcateljesítmény szerinti korlátozással

A fűtőelem-viselkedési kódok szerepe
gyors lefolyású üzemzavarok esetén
Gyors reaktivitás-üzemzavarok során a burkolaton belüli
hővezetési folyamatok lényegesen befolyásolják a hűtőközeg
felé átadott hőfluxus időbeli lefolyását, és így a forrásos krízis
fellépésének lehetőségét. Az alábbiakban mindezt egy 20 ms
félszélességű, abszorbens-kilökődés következményeképpen
létrejövő neutronkitörés példáján mutatjuk be. A 4. ábrán a
burkolat
felületén
átáramló
hőfluxus
(lineáris
hőteljesítményben kifejezett) időfüggését ábrázoltuk a
forrópontban. Látható, hogy a fűtőelemen belüli hővezetés
erősen lelassítja, „elkeni” a pálca belsejében felszabaduló
hőteljesítmény eredetileg éles csúcsát, aminek mértéke
szignifikánsan függ a fűtőelem pálca kezdeti, valamint a
tranziens folyamán később létrejövő állapotától, pl. a rés
méretétől, hővezetésétől, a tabletta kiégettségétől. A
FRAPTRAN kóddal kapott eredmények (lásd 5.-7. ábrák,

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

amelyek időtengelye 0,5 s-mal el van tolva a 4. ábráétól)
rámutatnak, hogy a rés hővezetése – a mechanikai és
hőfizikai folyamatok és az ezek következtében létrejövő
geometriai változások miatt – szignifikánsan változik az
üzemzavar során. 0,3 s után a teljesítmény növekedése miatt
forráskrízis lép fel. A teljesítmény növekedése, majd
csökkenése miatt a tabletta tágul, utána összehúzódik.
Közvetlenül a 0,3 s után a résméret és a rés-hővezetés
változását ez okozza (5. és 6. ábrák). Egyes nódusokban
(axiális szinteken) a burkolat felmelegedése a mechanikai
tulajdonságok szignifikáns megváltozásához vezet. A
tranziens későbbi fázisában itt a burkolatot a külső nyomás
fokozatosan rányomja a pasztillára (6. és 7. ábrák), ami a réshővezetés további megváltozását okozza (5. ábra). Fűtőelemviselkedési számítások nélkül a rés hővezetésének csak
konzervatív értékei lennének használhatók, ami felesleges
konzervativizmusok alkalmazását tenné szükségessé.
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4. ábra: Lineáris hőteljesítmény a forró pontban a pálca különböző kiinduló állapotai szerint, rúdkilökődés esetén

5. ábra: Rés-hővezetés axiális szintenként, rúdkilökődés esetén

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

5

Nukleon

2011. október

IV. évf. (2011) 95

6. ábra: Résméret axiális szintenként, rúdkilökődés esetén

7. ábra: Radiális megnyúlás axiális szintenként, rúdkilökődés esetén
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A VERONA rendszer fejlesztése az emelt teljesítményű,
gadolínium tartamú kazettákkal üzemelő zónatöltetek on-line
monitorozásához
Pós István, Kálya Zoltán
Paksi Atomerőmű Zrt.,
7031 Paks, Pf. 71.

A paksi atomerőmű blokkjain a közelmúltban befejeződött a teljesítménynövelési folyamat első fázisa. Mind a négy blokk emelt,
1485 MW termikus teljesítményen üzemel. Mint köztudott, a teljesítménynövelés elnyerte a 2009. évi Innovációs Nagydíjat is.
Az emelt teljesítményen történő üzemelés – a hagyományos üzemanyag-kazetták alkalmazásával – azt eredményezte, hogy az
üzemanyag-költségek az optimális értéknél nagyobbak lettek. A költségek optimális szintre való csökkentése új típusú,
gadolínium kiégő mérget tartalmazó üzemanyag-kazetták bevezetésével érhető el. Ezt tekintjük a teljesítménynövelés második
fázisának.
Mind a blokkok névleges teljesítményének megnövelése, mind a gadolínium tartalmú kazetták bevezetése – a szükséges
biztonsági elemzések elvégzése mellett – a VERONA zónaellenőrző rendszer fejlesztését is igényelte. Erre egyrészt a növelt
teljesítmény esetén a megnövekedett lokális teljesítmény- és hőmérséklet-paraméterek, másrészt az új kazetták eltérő
neutronfizikai tulajdonsága miatt volt szükség. A gadolínium-tartalom szükségessé tette továbbá az in-core mérések, hőelemek
és neutrondetektorok jelfeldolgozásának a fejlesztését is.
A cikkben bemutatjuk az on-line zónaellenőrzés során, a VERONA rendszerben alkalmazott reaktorfizikai és neutronfizikai
modelleket és azok futási környezetét:
A gyorsan változó és a lassúbb folyamatok szétválasztását megvalósító, párhuzamosan futó szinkron és aszinkron feldolgozás
funkcióit


a C-PORCA/HELIOS zónaszámító neutrondiffúziós/transzport modellt,



a mért kazetta-felmelegedéseknek a nem mért pontokra való kiterjesztését végző GEPETTO modellt,



az összes mért és számolt reaktorparamétert tároló RAR archív rendszert,



a reaktorfizikusi ellenőrzést és a modellek validációját segítő VERONA-expert rendszer főbb feladatait.

A VERONA-ban alkalmazott modellek széleskörű tesztelésen estek át. A tesztek eredményei bizonyítják azok
alkalmazhatóságát. A cikk keretében bemutatjuk a modellek számítási eredményeit a zónán belüli mérésekhez viszonyítva.
A fejlesztés eredményeképpen előálló VERONA v6.20 verzió alkalmazásának engedélyét a hatóság megadta, a rendszer jelenleg
minden blokkon és az erőmű szimulátorában is üzemszerűen működik.

Bevezetés
Az atomerőművekben az aktív zóna folyamatos ellenőrzése
igen fontos tevékenység, mert az üzemi tranziensek és az
üzemzavarok kiinduló állapota alapvetően meghatározza a
folyamat végeredményét. Más szavakkal a zónaellenőrzés
során igazoljuk, hogy az aktív zóna paraméterei minden
időpontban a biztonsági analízisek során meghatározott
tartományban találhatóak, ezzel garantálva az üzemzavarok
megfelelő kimenetelét. Mivel a zóna teljesítményét korlátozó
paramétereket a reaktor teljesítményének a megfelelő
mértékű
csökkentésével
mindig
az
engedélyezett
tartományba lehet vinni, ezért az on-line monitorozás során
dől el a reaktor vihető maximális teljesítménye is.

Kontakt: pos@npp.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

A fentiekből egyértelműen kitűnik a zónamonitorozás
fontossága a reaktor biztonsága szempontjából. Ha a
biztonságos üzem mellett a gazdaságosságot is szem előtt
tartjuk, akkor fontos figyelembe venni a töltettervezés és a
zónaellenőrzés kapcsolatát. Ez alatt azt értjük, hogy ha ez a
két tevékenység összhangban van, akkor a gazdaságossági és
a biztonsági szempontokat figyelembe véve megtervezett
töltet a zónaellenőrzés szerint is a maximális teljesítményen,
biztonságosan üzemeltethető lesz.
A fenti feltételek megléte a paksi atomerőműben alkalmazott
töltettervező és on-line zónaellenőrző reaktorfizikai
modellekre vonatkozóan fontos előfeltétele volt a
teljesítménynövelés megvalósításának.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. január 24.
2011. május 30.
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Szerencsés körülmény, hogy a feladatok modellezését végző
mindkét programrendszer hazai fejlesztésű, és így számítási
pontosságuk, valamint szolgáltatásaik is folyamatosan
javíthatóak. A fejlesztési folyamatot az egyre korszerűbb és
így gazdaságosabb üzemanyag-kazettatípusok alkalmazása is
generálja. Ez a folyamat figyelhető meg Pakson is, amely
során a teljesítménynövelés úgynevezett második fázisában
visszaállítjuk
az
üzemanyag-felhasználás
korábbi
gazdaságosságát a gadolínium tartalmú kazetták fokozatos
alkalmazásával.

vesszük figyelembe, beleértve a kampány valós történetét
leíró, nóduszonkénti kiégés- és izotópkoncentráció-változást
is. Azzal, hogy a kétféle feladatra azonos modellt
alkalmazunk, elkerülhetjük a modellek különbözőségei által
okozott hibát, amely a tervezés bizonytalanságát növelné.

A paksi atomerőműben az on-line monitorozást a VERONA
zónaellenőrző rendszerrel végezzük. Jelen dokumentum a
teljesítménynövelés és a gadolínium tartalmú kazetták
bevezetése kapcsán a VERONA modelljeiben megvalósított
fejlesztések összefoglalását tartalmazza.

A neutronfizikai modell megköveteli a különböző
reaktorfizikai paraméterek értékeivel jellemzett üzemanyag-,
reflektor- és abszorbernóduszok hatáskeresztmetszeteinek az
ismeretét.
Ezek
a
neutronreakciót
meghatározó
csoportállandók a program számára úgynevezett XS
könyvtár-fájlokban
vannak
tárolva.
A
nóduszhatáskeresztmetszeteket
a
lehetséges
paraméterek
függvényében a HELIOS transzport kóddal határozzuk meg,
a diffúziós számításokat megelőzően. A HELIOS programmal
meghatározott nóduszonkénti és üzemanyag-pálcánkénti
alap-hatáskeresztmetszetek a következők:

Az alkalmazott rövidítések:
VERONA: A paksi atomerőműben alkalmazott on-line
zónaellenőrző rendszer.
ROnA: A VERONA rendszerben
számításokat végző program neve.

a

reaktorfizikai

HELIOS: A neutron és gamma transzportegyenletet megoldó
program, amellyel hatáskeresztmetszeteket határozunk
meg a diffúziós modellek számára.

A v6.20-as rendszerben a 3D nodális diffúziós számítás
alapját egy saját fejlesztésű hibrid-véges elem módszert
alkalmazó matematikai modell alkotja, amely a számítások
során a jól ismert statikus sajátérték egyenletet oldja meg. A
modell részletes leírása a [3][4] hivatkozásban található meg.

D1 , D2

- gyors és termikus diffúziós állandó,

1a ,  a2

- gyors és termikus abszorpció,

C-PORCA: Nodális és üzemanyag pálcánkénti diffúziós
modell, amely a VERONA rendszerben a ROnA program
részeként fut, az off-line töltettervezés során pedig önálló
program.

1f ,  2f

GEPETTO: Az in-core mérések és a nodális diffúziós modell
felhasználásával perturbációs kiterjesztést végez, azaz a
zóna aktuális állapotának a legjobb reaktorfizikai leírását
adja.

- gyors
és
termikus
fissziós
hatáskeresztmetszet
szorozva
a
hasadásonként
keletkező
átlagos
neutronszámmal,

1f ,w ,  2f ,w

- gyors
és
termikus
fissziós
hatáskeresztmetszet
szorozva
a
hasadásonként keletkező átlagos energiával,

Gd-2N: A Pakson használt gadolínium tartalmú kazettatípus
elnevezése.

1f ,  2f

- gyors
és
termikus
hatáskeresztmetszet,

RPH szerver: A VERONA rendszerben a reaktorfizikai
számítások, azaz a ROnA program ezeken a gépeken fut.

1s2

- korrigált gyors-termikus szórás.

RPhDB: A számítógépek memóriájában levő adatbázis, amely
az aszinkron és a szinkron ROnA programok, valamint az
adatszerverek közötti adatkapcsolatot végzi.

A
fentieken
kívül
még
további
mikroszkópikus
hatáskeresztmetszeteket is meghatározunk a prométiumszamárium, a jód-xenon folyamat számításához, valamint
abszorpció és (n,γ) hatáskeresztmetszeteket a transzurán
izotópok számításához.

GEM COMMON: A szinkron GEPETTO futáshoz szükséges
mátrixelemek adatcsomagja.

HELIOS/C-PORCA zónamodell
növelt teljesítményű gadolínium
tartalmú kazetták számítására
A VERONA-ban, a hozzá hasonló [1], on-line monitorozó
rendszerekkel analóg módon egy háromdimenziós (3D), két
neutronenergia csoportban számoló diffúziós egyenlet
megoldását végezzük. Az on-line rendszerben található, CPORCA [2] nevet viselő diffúziós modell teljesen azonos a
töltettervezés során alkalmazott modellel. A kétféle futás
között csak a számítások inputjában van különbség. Az offline számításokban a program inputjai a kampány tervezett
üzemviteli paramétereit és annak tervezett menetét
tartalmazzák, ezzel szemben az on-line futás során az
aktuális zóna paramétereket (belépő hőmérséklet-mező,
rúdhelyzet, reaktorteljesítmény, zónahűtő-közeg forgalma)
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fissziós

A fenti csoportállandók mindegyikére vonatkozóan egy
ötdimenziós paramétertér rácspontjaiban rendelkezünk
értékekkel. Ezen rácsponti értékek ismeretében kell
meghatároznunk az adott csoportállandó értékét tetszőleges
nóduszparaméter értékre. Ezt a feladatot az ötdimenziós tér
minden dimenziójában két szomszédos paraméter rácspont
által meghatározott ötdimenziós térfogatelem feletti multilineáris interpolációval oldjuk meg. A fenti interpoláció
biztosítja a csoportállandók folytonos változását az egész
vizsgált tartomány felett.
További programfejlesztést igényelt az a tény, hogy az új
típusú, gadolínium kiégő mérget tartalmazó üzemanyagban
az üzemanyag-pálcák a jelenleginél hosszabbak. Emiatt az
úgynevezett átmeneti töltetekben (amikor a jelenlegi és az új
üzemanyag kazetták együtt vannak a zónában) az új
kazettákban az üzemanyag alsó vége lejjebb lesz, mint a
jelenlegiben. Ez az elrendezés a szokásosnál bonyolultabb
zónageometriát eredményez. Ha követni akarjuk a kialakult
gyakorlatot, és a reaktorfizikai paramétereket azonos
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hosszúságú kazetta nóduszokra akarjuk megadni, akkor a
kazetták hosszirányú felbontását a jelenlegi 20 axiális szintről
40-42 szintre kell növelni. Tovább bonyolódik a helyzet, ha a
különböző hosszúságú üzemanyagpálcákat tartalmazó
tölteteket ugyanazon programmal, folytatólagosan akarjuk
számolni, ami egyébként bevett gyakorlat a töltettervezés
során. Ekkor ugyanis a zóna aktív hosszát folyamatosan
változtatni kellene, ami fölöslegesen bonyolítaná a helyzetet.
A fenti probléma megoldására a C-PORCA programban
egységesen 48, ugyanolyan hosszúságú axiális nóduszra
bontottuk a kazettákat, a kazetták aljára és tetejére pedig nem
sokszorozó agyagot tartalmazó ún. reflektor nóduszokat
alkalmaztunk.
A
megoldás
során
előálló
axiális
diszkretizáció, valamint a v6.20 verzióban választható
legkisebb nódusz méret az 1. és 2. ábrán látható. Az ábra
szerint mind a régi és a Gd-2N munkakazetta (WFA), mind a
régi és a Gd-2N követő kazetta (FFA) is 48 ugyanolyan
hosszúságú axiális nóduszt tartalmaz.
A C-PORCA program által megvalósított számítás vezérlését
és kapcsolatát a környezettel a 3. ábra mutatja. Az ábrán
látható, hogy a lineáris sajátérték megoldása után
újraszámoljuk a nóduszok neutronfizikai tulajdonságát
jellemző hatáskeresztmetszeteket, és egy iterációs hurokkal
visszatérünk a ciklus elejére. Ugyanez igaz az úgynevezett
kritikus Cb iterációs hurokra is: ekkor a hőhordozó bórsav
koncentrációját változtatjuk, amíg a neutronsokszorozás
egységnyi nem lesz.
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1.) A v6.10 verzióban alkalmazott 3D kétcsoport diffúziós
algoritmust teljesen kicseréltük egy modernebb és
pontosabb modellre.
2.) Lehetőséget teremtettünk rá, hogy az egyenközű axiális
felbontás mellett a diffúziós egyenlet megoldása azonos
kazettahosszal lehetséges legyen a korábbi, valamint az
átmeneti és a jövőbeni töltetek esetében is.
3.) A modellben a nóduszon belüli radiális (x-y)
fluxusfelbontás a számítási idő és a számítási pontosság
igényének megfelelően változtatható.
A C-PORCA 7 modelljeiben alkalmazott neutronfizikai
közelítések az alábbiak:
 Kétcsoport 3D diffúziós modell alkalmazása a teljes VVER440 zónát nódusz szintű felbontásban leíró számítások
során.
 2D neutrontranszport-számítás alkalmazása a nóduszok
homogenizált csoportállandóinak kiszámítása során.
 A zóna anyagi összetételének leírásánál kazettanóduszra
homogenizált kétcsoport állandók alkalmazása. Egy
nódusz egy kazetta azonos hosszúságú darabját jelenti.
 Átlagos nóduszparaméterek alkalmazása a csoportállandók
meghatározása során. Az üzemanyag kiégésének
követésére a C-PORCA programban a nódusz kiégés
értékének, a Sm-149, a Pm-149, a Np-239, a Pu-239, 240 és a
Pu-241 izotópoknak a követését végeztük el.

A zónaellenőrzés fontosabb
mérőeszközei

1. ábra: Nóduszméret

Gd-2N FFA

Old FFA

5*5.95 cm
48*5.95=285.6 cm

Gd-2N WFA
3*5.95 cm

Old WFA
4*5.95 cm

4*5.95 cm

FFA 48
layers

3*5.95 cm

WFA 48
layers

2. ábra: Axiális felbontás
A fentieket is figyelembe véve, összefoglalva a GD-2N
üzemanyag esetében a következő főbb fejlesztéseket végeztük
el a C-PORCA 3D diffúziós modellben a v6.10 rendszerhez
képest:
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Az on-line zónaellenőrzés a VVER-440-es blokkokon hőmérőkkel és SPN (Self Powered Neutron) detektorokkal történik.
A hőmérsékletmérések közül a legfontosabbak a ki- és a belépő csonkokon elhelyezett úgynevezett hurokmérések, amelyek nagy pontossággal meghatározzák a reaktorba belépő és
az onnan kilépő hőhordozó hőmérsékletét. A hurokmérések
alapján a reaktor forgalom ismeretében meghatározható a
reaktor teljesítménye. A hőmérők másik fontos csoportját a
kazetták fölött elhelyezett, a kazettából kilépő hőhordozó
hőmérsékletét mérő, kazetta kilépő hőmérsékletmérések
alkotják. Ezeknek a méréseknek és a reaktor belépő hőmérsékletekből meghatározott kazetta belépő hőmérsékletnek az
ismeretében meghatározható a hőhordozó felmelegedése az
adott kazettában. Optimális esetben minden reaktorban a 349
kazetta közül 210 kazetta esetén tudjuk megmérni a hőhordozó felmelegedését. A mért kazettafelmelegedés ismeretében – ismert kazettaforgalom mellett – meghatározható a
kazetták teljesítménye is. A hőmérsékletmérések – az adott
kazetta anyagi összetételének ismeretében – közvetett módon
alkalmasak a kazettában levő neutronfluxus meghatározására
is. Erre a célra azonban a neutronfluxusra közvetlenül érzékeny SPN detektorok (orosz elnevezéssel DPZ) vannak
beépítve a zónába. Az SPN detektorok 36 kazetta
középpontjában elhelyezett mérőláncokban találhatóak,
lánconként 7 detektorral és 1 háttérdetektorral. Az SPN
detektorokkal (SPND) láthatóan a zóna 3D monitorozása
valósítható meg. A reaktor állapotának ellenőrzésére szolgáló
további hőmérséklet- és nyomásméréseket, – amelyek
kiegészítő információkkal szolgálnak a zóna aktuális
állapotáról, – jelen anyagban nem részletezzük. A
továbbiakban elsősorban az alapvető hurok és kazetta kilépő
hőmérséklet-, valamint az SPND-mérésekkel foglalkozunk.
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Input:
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Nóduszonkénti XS adatok
kiszámítása

-Tbe mező
-SZBV pozíciók
-Reaktor
teljesítmény
-Zóna forgalom
-Kiégés és izotóp
koncentrációk
-DPZ kiégés

Lineáris két-csoport diffúziós
egyenlet megoldása

Nódusz reaktorfizikai paraméterek
és termo-hidraulikai
visszacsatolások kiszámítása

Output:
-3D gyorsfluxus
mező
-Kq és Kv mezők
-Kritikus Cb
-Kiégés és izotóp
koncentrációk
-DPZ kiégés

Kilépési
feltétel

Cb iteráció

Kiégés és izotóp koncentráció, DPZ
kiégés számítás
Feldolgozás vége

3. ábra: A C-PORCA iterációs sémája

A ROnA programban alkalmazott
GEPETTO kiterjesztés alapötlete

(M1  0 F1 )(0   )  0

Az előzőekben bemutattuk a VERONA rendszerben
alkalmazott neutronfizikai modellt és a VVER-440
reaktorokban
elhelyezett
in-core
méréseket.
A
zónamonitorozás alapvető célja az e forrásokból származó
információ szintetizálása és végeredményként a zóna
állapotát jellemző reaktorfizikai paraméterek lehető
legpontosabb meghatározása. A VERONA rendszerben ezt a
feladatott a GEPETTO modell végzi.
A GEPETTO alapgondolatának bemutatásához induljunk ki a
következő jól ismert statikus sajátérték egyenletből (1), amely
az M migrációs és F fissziós operátor ismeretében
egyértelműen meghatározza a reaktor állapotát:

(3)

Amennyiben a (3) képletbe beírjuk a (2) képletben kifejezett
perturbált mátrixokat, akkor a következőt kapjuk:

(M  0  F)  

(4)

  (M  0  F)0

(4a)

A (4)-ben levő mátrix szingularitása miatt csak olyan
perturbációk engedhetőek meg, ahol biztosított a következő
úgynevezett Fredholm-feltétel teljesülése:

0* ,   0
T

(M    F)  0

(1)

Amennyiben az adott állapotban a reaktor kritikus, akkor a
sajátérték egységnyi lesz. Jelöljük ezt a sajátértéket és a
megfelelő sajátvektort a továbbiakban nulla indexszel
(  0 , 0 ) . A továbbiakban próbáljuk megadni a zóna
pontosabb leírását az (1) egyenletben szereplő mátrixok
kismértékű megváltoztatásával:

M1  M  M F1  F  F

(2)

A reaktor legyen továbbra is kritikus, azaz csak olyan
perturbációkat engedünk meg, ahol a sajátérték továbbra is
egy marad, amely egy megszorító feltételt jelent a
perturbációs mátrixokra:
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(4b)

ahol a  0 oszlopvektor az (1) egyenlet adjungáltjának a
megoldása.
*

A továbbiakban a  perturbáció meghatározásához a kazetta
Tki méréseket hívjuk segítségül. A végső  perturbáció a
feltételezésünk szerint olyan, hogy a perturbált fluxussal
kiszámított kazettánkénti hőhordozó entalpiaváltozás
értékeknek (amelyeket a modellünk ad a perturbáció
figyelembe
vételével)
négyzetesen
legjobban
kell
illeszkedniük
a
mért
értékekhez.
Ez
képletben
megfogalmazva a következő függvény minimumát jelenti:
N

   ( mi  {S(c  0   )}i )2
i 1

(5)
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ahol az összegzést i szerint az összes mért pozícióra el kell
végezni, az N pedig a Tki mérések száma. A mi jelenti a
mért értékeket. Az S egy mátrix, amely megadja a fluxus
ismeretében a mért érték predikcióját. A v6.20 verzióban az S
mátrix tartalmazza a kazetta átlagos kilépő hőmérséklet és a
termoelem jel közötti konverziót is [5]. A c normálási faktorra
az (1) egyenlet homogenitása miatt van szükségünk.
A fent leírt perturbációs modell természetesen
igényli a 3D C-PORCA futását, hiszen ott határozzuk meg az
(1) egyenletben szereplő mátrixokat, amelyek az aktuális
reaktorállapot függvényei. A modellek együttes működését a
következő pont írja le.

A szinkron és aszinkron reaktorfizikai
számítások kapcsolata
A VERONA v6.20 rendszerben a számítások ciklusideje két
másodperc, amely jelenleg nem elegendő a zóna 3D
modellezéséhez. Ahhoz, hogy a ciklusidőt tartani tudjuk, az
on-line számításokat két részre bontottuk. A számítások
egyik része előállítja a GEPETTO futásához szükséges
mátrixokat, a másik pedig elvégzi a perturbációs számítást a
pillanatnyi mérések felhasználásával.
A reaktorfizikai modellek folyamatsémája a következő: a
ROnA program két példányban, szinkron és aszinkron
módon fut. Mindkét futási módozat a RPhDB adatbázistól
kapja az inputot, és oda írja az outputot. Az aszinkron ROnA
meghatározza a GEM COMMON mezőt is minden futási
ciklusban. Ez a GEM adatmező képezi a GEPETTO
kiterjesztés alapját a szinkron ROnA minden ciklusában
mindaddig, amíg a következő aszinkron futás ezt nem frissíti.
A folyamat vázlatát az 4. ábra mutatja.

4. ábra: A szinkron és aszinkron feldolgozás kapcsolata
A szinkron és aszinkron feldolgozás során a következő
számításokat végezzük el a ROnA programban:
Az aszinkron feldolgozás során:
 A C-PORCA modell nódusz- és üzemanyagpálca-szintű,
3D zóna analízist végez a reaktorteljesítmény, a
zónaforgalom, az SZBV pozíciók és a kazetta belépő
hőmérsékletmező felhasználásával. A számítás bemenő
adatai még a nódusz és pálcánkénti kiégés- és
izotópkoncentráció eloszlások.
 A C-PORCA modell minden aszinkron ciklusban
kiszámítja a nódusz, a pálcánkénti izotópkoncentrációk és a
kiégések változását, és akkumulálja (integrálja) azokat.
 Minden aszinkron ciklusban a C-PORCA kiértékeli a DPZ
és kazetta kilépő hőmérsékletértékeket, és predikciós
együttható mátrixokat határoz meg a mérésekre.
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 Az aszinkron ciklus során meghatározzuk a szinkron
GEPETTO modell futásához szükséges mátrixelemeket. Az
adatok a GEM adatmezőbe mentődnek a szinkron
feldolgozás számára.
 Tesztelési célból az aszinkron ciklusban is futtatható a
GEPETTO modell az in-core mérések figyelembe vételével.
Erre vonatkozóan a validáció során mutatunk be
eredményeket.
A szinkron feldolgozás során:
 2 másodperces ciklusidővel a zónamérlegegyenletek megoldása történik.

és

hurok-

 2 másodperces ciklusidővel a GEPETTO kiterjesztést
végezzük el és meghatározzuk a perturbált 3D gyors
fluxusmezőt. A modell a GEM mátrixok felhasználásával
működik.
 Minden szinkron ciklusban az előkalkulált pálcánkénti
teljesítményeloszlások és a kiterjesztett 3D gyors
fluxusmező
segítségével
üzemanyag-pálca
szintű
zónaanalízist végez a modell, amely a lineáris és a
pálcánkénti teljesítménymező meghatározását jelenti.
 Minden szinkron ciklusban a szubcsatorna keveredést

figyelembe vevő modell alapján a szubcsatorna kilépő
hőmérsékletmező meghatározása történik meg.
A v6.20 verzióban az aszinkron ROnA feltételes indítással
működik, ami azt jelenti, hogy nem rögzített frekvenciával
indul el a kiértékelés, hanem csak akkor, ha bizonyos
paraméterek változása az előző kiértékeléshez képes
meghaladja a beállított korlátot, vagy stabil, illetve tranziens
állapotban a vonatkozó idő eltelt. Az aszinkron számítás
feltételes indítása ezért szükséges, mivel így biztosítható,
hogy a számítás csak akkor fusson, amikor tényleg szükséges,
de akkor biztosítsa a minél frissebb adatokat.
A fentiekből kitűnik továbbá, hogy a GEM-adaptációs eljárás
lényege az, hogy összekapcsolja a gyors (2 másodperces
ciklusidejű) szinkron GEPETTO kiterjesztést a kétcsoport
diffúziós számításokat végző, aszinkron C-PORCA számítás
eredményeivel. A GEM-adaptáció a két modell közötti
kommunikációt biztosító GEM COMMON adatmezőn
keresztül valósul meg. Ebben találhatók azok az adatok,
amelyek a szinkron GEPETTO algoritmus számára biztosítják
a nódusz szintű eloszlások meghatározását. Így a szinkron
GEPETTO működéséhez nem kell előzetes szinkron CPORCA futás. Emiatt a szinkron és az aszinkron számítás
között csak akkor léphet fel jelentősebb eltérés, ha az
aszinkron számítás eredménye időben elavul. Ez létrejöhet
lassú változások (Xe koncentráció, kiégés), vagy gyors
változások (rúdhelyzet, teljesítmény, belépő hőmérséklet,
mérések hihetetlenné válása) révén.

A validáció legfontosabb eredményei
A VERONA rendszerben alkalmazott reaktorfizikai modellek
hosszadalmas és kiterjedt tesztelési folyamaton estek át a
tényleges on-line alkalmazásuk előtt. A tesztek az egyes
alapmodellek ellenőrzésével kezdődtek, majd az integrált
programok széleskörű off-line vizsgálatai következtek, végül
a kész rendszer üzemi tesztjeivel fejeződtek be. A tesztelés
eredményeinek teljes körű leírása természetesen meghaladja
egy cikk terjedelmét, ezért itt csupán néhány fontosabb
eredményt mutatunk be.
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Elsősorban érdemes bemutatni, hogy az alap diffúziós CA VERONA aszinkron és a szinkron ROnA együttműködése
PORCA modell eredményei hogyan viszonyulnak a mérési
szempontjából meg kellett vizsgálni, hogy a GEM
adatokhoz. Itt háromféle teszt eredményeit mutatjuk be: az
mátrixelemek időnkénti frissítése mennyire befolyásolja a
elsőben megvizsgáltuk a számítás pontosságát a mért kritikus
számított üzemviteli tartalékokat egy üzemi tranziens során.
bórsav-koncentrációra vonatkozóan, amellyel a sajátérték
Ezzel a teszttel azt ellenőriztük, hogy mennyire helyes az a
számítási pontosságát teszteltük. A teszt eredményeit az 5.
feltételezés, hogy a szinkron futás során használt modellábra mutatja. Az ábrán látható, hogy a mért-számolt értékek
mátrixokat elegendő csak aszinkron futási ciklusonként
átlagos eltérése gyakorlatilag nulla, a szórásuk pedig
frissíteni. A teszthez egy üzemi tranzienst választottunk,
0,125[g/kg], amelyek nagyon jó értékek, ha figyelembe
amely során a reaktor teljesítménye 90-100 %, míg a 6. SZBV
vesszük a mérés ±0,1[g/kg] hibáját. A további ellenőrzések
csoport helyzete 190-220 cm tartományban változott. A
során a lokális fluxus- és teljesítményeloszlás eltéréseit
vizsgálat során futtattuk az üzemi helyzetnek megfelelő
vetettük össze az in-core mérésekkel. Ez utóbbi tesztek
aszinkron-szinkron ROnA programokat, majd az aszinkron
legfontosabb eredményeit a 6. és a 7. ábra mutatja. A 6. ábra
ROnA-t úgy, hogy minden két másodperces állapotot
szerint
megállapíthatjuk,
hogy
a
kazetta
kilépő
kiszámoltunk. Ez utóbbi számítás alkotta a referenciát, hiszen
hőmérsékletméréseken
alapuló,
mért
radiális
ekkor az aszinkron ROnA végrehajtotta a C-PORCA és a
teljesítményegyenlőtlenségek számítástól való eltérésének a
GEPETTO modellek együttes futtatását. Az elemzésnek a 8.
szórása σ(ΔKq)=0,02 nagyságrendű. Hasonlóan pontos
és a 9. ábrán bemutatott eredménye bizonyítja a módszer
értéknek adódott a 3D számolt-mért DPZ áramok eltérésének
helyességét.
a szórása, σ(ΔiDPZ)=0,028 is, amely
7.aábrán
A mértaés
számítottlátható.
kritikus Cb értékek eltéréseinek gyakorisága a PAE blokkjain nulla
teljesítményes BOC állapotokban
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6. ábra: Számolt-Mért normált kazetta teljesítmények eltéréseinek gyakoriság eloszlása
a PAE 1. blokk 25. és 26., a 3. blokk 23. és 24., valamint a 4. blokk 18., 19., 20., 21. és 22. kampányára
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7. ábra: A mért és a számolt DPZ áramok arányának gyakoriság eloszlása
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9. ábra: Lineáris teljesítmény tartalék minimumok változása
az 1. blokk 26. kampány 2009. 02. 19-i (286,6 effektív nap) tranziense során
Áttekintő ábra

A VERONA-e szakértői rendszer célja
és feladata
A VERONA rendszer kezdettől fogva több-kevesebb sikerrel
próbál integrálni kétféle, egymástól eléggé különböző feladatot: az egyik az aktív zóna állapotának pontos és megbízható
jelzése az üzemviteli személyzet számára, a másik a zónaállapot reaktorfizikusi elemzésének támogatása. Az eddig megvalósult megoldások általános jellemzője volt, hogy míg az operatív személyzetet „információözön” árasztotta el, addig a
reaktorfizikusi elemzések újabb és újabb segédprogramok fejlesztését kívánták meg, amelyek általában nem illeszkedtek
az üzemi VERONA rendszerbe. A fenti kettőséget szünteti
meg a VERONA-e (expert = szakértői) rendszer. Az alapkoncepció az, hogy ugyanazon zónaanalízis modellek segítségével biztosítsuk egyrészt az operatív személyzet részére a zóna
ellenőrzéséhez szükséges információt, másrészt azt, hogy a jelen és a múlt összes információja rendelkezésre álljon a reaktorfizikai analízisek végzéséhez. A fenti célok első részét az üzemi VERONA rendszer, míg a második feladatot a
VERONA-e látja el.
Maga a VERONA-e rendszer egy keretprogram (leegyszerűsítve egy menürendszer), mely magába integrál egy sor,
különböző funkciót ellátó, a valós idejű és az archivált in-core
mérési adatokat is elérő programot, amelyek egyik meghatározó eleme a ROnA program és annak a továbbfejlesztett
környezete.

A VERONA-e programrendszer a következőkben felsorolt
feladatokat képes ellátni:
 a kiválasztott blokk adatainak on-line megjelenítése;
 folyamatos adattáplálással végzett lokális zónaanalízis a
kiválasztott blokkra (a szinkron és az aszinkron ROnA
futtatása a lokális gépen);
 egy kiválasztott blokk futó kampányára vonatkozó lokális
RAR archív képzése;
 a blokki RPH szervereken levő RAR szelektív mentése a
kampány végén (ez az opció a régi HARACS fájlokon
alapuló archívumot váltotta fel);
 izotermikus kalibráció végrehajtása;
 off-line számítások elkészítése a kampányok indításához;
 tranziensek tervezése, a tranziens lefolyásának előzetes
vizsgálata;
 kampány jelentések készítésének támogatása;
 a kampány követéséhez használt C-PORCA input fájlok
generálása a RAR archívok alapján;
 jelminősítési és zónastatisztikai elemzések futtatása a
kiválasztott blokk jeleire.
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A Paksi Atomerőmű teljesítménynövelése következtében
kialakuló csővezetéki rezgésállapot változás vizsgálata
Lacza Zoltán, Kiss Gábor, Jantner István
Paksi Atomerőmű Zrt. Rendszertechnikai Osztály
7031 Paks, Pf. 71, +3675 506 775

A paksi atomerőmű blokkjai teljesítménynövelésének (TN) tervezésekor a csővezetéki rezgésállapot változásának vizsgálatát – a
TN program részeként – az ellenőrzések sorába kellett illeszteni. Mivel a nemzetközi gyakorlatban nem találkoztunk
alkalmazható megoldással, ezért a paksi szakemberek dolgozták ki az ellenőrzések módszerét.
A kialakítandó méréssel szemben elvárás volt, hogy üzem közben elvégezhető legyen, a blokkok üzemét ne veszélyeztesse, a
vizsgálatot végző személyek számára ne jelentsen kockázatot, valamint a mérési eredmények reprezentatívak legyenek, szükség
esetén reprodukálni lehessen őket, és megfelelő bemenetet képezzenek a szabvány szerinti kiértékeléshez. A módszer
kialakításakor először az ellenőrizendő technológiai csővezeték szakaszok kijelölését kellett elvégezni, majd a mérési technikát
kellett kiválasztani, végül a kiértékelés módját kellett kialakítani.
A mérési sorozat lefolytatásához egy referencia blokkállapotot kellett létrehozni a mérések idejére, mely állapotot egy üzemviteli
program végrehajtása hivatott biztosítani. Az üzemviteli program végrehajtásáért a Paksi Atomerőmű Zrt. Rendszertechnikai
Osztálya (RTO) volt a felelős. A kapott mérési eredményeket a Diagnosztikai Csoport és az Öregedéskezelési Osztály
szakemberei értékelték.

Előzmények

alapján a primerköri rendszerek nem voltak érintettek a
rezgésmérés terjedelmében.

A módszer kialakítása

A teljesítménynövelésben érintettek közül kellett kiválasztani
azokat, ahol már a teljesítménynövelés előtt is magas rezgést
tapasztaltak. Ezt a munkát főként az üzemeltető szervezettel
végeztük. Ez a módszer jól szűkítette a mérendő rendszerek
körét, mert kiestek a terjedelemből azok a rendszerszakaszok,
amelyek a TN előtt is érzékelhetően magas rezgéssel
üzemeltek, de nem érintettek a teljesítménynövelésben, mint
például a tápszivattyú recirkulációs vezetékek, valamint jó
néhány olyan rendszerszakasz, amely érintett volt ugyan a
teljesítménynövelésben, de korábban alacsony rezgés mellett
üzemelt.

A mérésekhez ki kellett alakítani azokat az elveket, melyeket
követve megfelelő mérési eredményeket kaphatunk, és
amelyek feldolgozása után megnyugtatóan igazolhatjuk,
hogy a technológia megfelel a teljesítménynövelés
követelményeinek.
Ezek szerint nem csak a TN utáni állapotot (108 %)
vizsgáljuk, hanem a teljesítménynövelés előtti állapotot (100
%) is ellenőrizzük, valamint a felterhelés fő lépcsőiben (104
%) is veszünk fel adatokat. Ezen kívül az ellenőrzési
módszernek olyannak kell lennie, amely lefedi az érintett
technológiai rendszereket, de csak olyan számú mérési helyet
és adatot eredményez, amely feldolgozása megoldható a
rendelkezésre álló eszközökkel és kapacitással, valamint egy
későbbi ellenőrzés céljából bármikor megismételhető.

Az ellenőrizendő technológiai csővezetékszakaszok kiválasztása
A mérésekhez ki kellett választani azokat a csővezetékszakaszokat, amelyeken méréseket kell végezni. A kiválasztás
szempontjai voltak: a rendszernek érintettnek kellett lennie a
teljesítménynövelésben, valamint olyannak kellett lennie,
ahol a rezgést kritikusnak tekintjük.
A teljesítménynövelésben érintett rendszerek listáját az RTO
már korábban összeállította. Ebben a listában azok a
rendszerek szerepeltek, ahol a TN után térfogat- illetve
tömegáram-növekedéssel kellett számolni. E szempont

Kontakt: laczaz@npp.hu
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A mérési helyek kijelölése
Az előző fejezet szerint kiválasztott technológiai
rendszerszakaszok mérési helyeinek kijelölése a helyszínen,
bejárás során történt. A bejárást egy szakértőkből álló csapat
végezte, melyet a műszaki háttér rendszer- és
berendezésmérnökei, a diagnosztikai csoport mérnökei,
öregedéskezelési mérnök, valamint az üzemeltető szervezet
képviselői alkottak. A bejárás során megtekintették a kijelölt
rendszerszakaszokat, és kiválasztották azokat a pontokat,
ahol méréseket kell végezni. A diagnosztikai szakemberek
ezeken a pontokon felragasztották a mérőtönköket.

Az üzemviteli program készítése
A
mérési
sorozat
lefolytatásához
egy
referencia
blokkállapotot kellett létrehozni a mérések idejére, mely
állapotot egy üzemviteli program végrehajtása volt hivatott

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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2011. június 27.
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biztosítani. Az üzemviteli program készítéséért és
végrehajtásáért a Rendszertechnikai Osztály volt a felelős.
Az üzemviteli programnak meg kellett felelnie a különböző
blokkteljesítmény-szinteken való végrehajthatóságnak. A
mérés idejére egy meghatározott csőkapcsolást kellett
beállítani, amivel elérhető volt, hogy a termeléshez nem
kapcsolódó fogyasztók leállításra kerüljenek, és így a blokk
állapota a garanciális csőkapcsoláshoz hasonló. A
csőkapcsolás kialakításának alapja a hatásfok-mérések során
beállított csőkapcsolás volt, de nem kellett kizárni a
leiszapolásokat.
További szempont volt, hogy a mérések ideje alatt a turbinák
gőznyelése a lehető legkisebb mértékben ingadozzon. Ehhez
a blokkot ki kellett venni a primer frekvenciaszabályzásból,
ami a hálózati frekvencia ingadozásának függvényében
módosítja a turbinák teljesítményét, ezzel azok gőznyelését,
ami főgőz rendszeri nyomásváltozást eredményez. A mérés
során ezeket minimális értéken kellett tartani.
Az üzemviteli program mellékletét képezte az a mérési
program, amely a Diagnosztikai Csoport által végzendő
tevékenységeket tartalmazta. Maga az üzemviteli program
csak a technológiai műveleteket tartalmazta, és amikor a
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feltételek teljesültek, akkor átadta a végrehajtást a
diagnosztáknak, hogy a melléklet szerint végezzék a
tevékenységüket.

A mérési módszer
A mérési módszer tekintetében a paksi atomerőműben
rendszeresített
forgógép-rezgésdiagnosztikai
rendszert
hívtuk segítségül. Gyakorlati szempontból a rezgések mérése
itt sem különbözött a forgógépeknél már bevált módszertől.
A bejárásokon felmért és kijelölt helyekre ragasztással
rögzítettük a mérőtönköt, amelyre a mérések alkalmával
csavarkötéssel rögzítettük a triaxiális rezgésgyorsulás
érzékelőt. Az alkalmazott mérőtönkökön egy horony
biztosítja, hogy az érzékelő irányítottsága az egymást követő
mérések alatt ne változzon, kizárva ezzel egy iránytévesztési
hibalehetőséget.
A kialakított mérőhelyekről a CAD csoport által készített
rajzok adtak áttekintést [4], amelyeket a diagnosztikai
szoftverbe is betöltöttünk annak érdekében, hogy a
mérőhelyek egyértelműen kiválaszthatók legyenek későbbi
elemzés céljára. (1-3. ábrák)

1. ábra: A főgőz-rendszer mérőhelyei

2. ábra: A tápvíz-rendszer mérőhelyei
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011
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3. ábra: A főkondenzátum-rendszer mérőhelyei
A mérésre a PA Zrt.-nél alkalmazásban lévő DCX-XRT
mérőműszert használtuk. Az adatok feldolgozása a már
említett DLI ExpertAlert forgógép-rezgésdiagnosztikai
szakértői rendszerrel történt. A mérési setup felvételének és a
mérőhelyek adatbázisba töltésének az az előnye, hogy
további vizsgálatok céljából bármikor megismételhető a
mérés esetleges állapotfelügyeleti célzattal.
A spektrális mérési tartományt minden csőszakaszon 0,3 Hz 500 Hz közé választottuk azért, hogy a csőszakaszokon
fellelhető gerjesztők (forgógépek) jellemző frekvenciáinak az
adott csőszakaszra való hatása is megfigyelhető legyen. [3]
A fő mérésbeállítások ezen kívül:
 -felbontás: 800 vonal
 - kapott adat: spektrum, Vrms érték
 - átlagok száma: 6
 - átlagos átlapolási százalék: 50 %
 - ablak típus: Hanning
 - érzékelő orientáció: VHA

 - érzékelő típus: 3 irányú rezgésgyorsulás-érzékelő
 - érzékelő érzékenysége: 100 mV/g
 - mértékegység: mm/s
A mért spektrumokban jól láthatóan megjelentek az adott
szakaszra jellemző csővezetéki sajátfrekvenciák, áramlással
összefüggő zajok, valamint gerjesztőként az adott szakaszra
leginkább hatást gyakorló forgógép forgási és lapátelhaladási
frekvenciái. (4. ábra.)

A kiértékelés menete
2008 óta folyik a paksi atomerőműben a Karbantartás
Hatékonyság Monitorozási program, amely ASME kódokon
alapul. Megfelelő, csővezetéki rezgések határértékeire
vonatkozó ISO szabványt nem találtunk, ezért a kiértékelést
az ASME BPVC OM-SG-2000 kód alapján végeztük el –
összhangban az OAH NBI 3.3 számú útmutató ajánlásával.
A kiértékelés lényegében az adott csőszakaszra vonatkozó, a
szabvány szerinti megengedhető rezgések meghatározásából
és ezen értékek, valamint a helyszínen mért rezgésértékek
összevetéséből állt. [2]

4. ábra: Egy jellemző spektrumkép
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Konzervatív megközelítés
vvert
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vax
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12,2
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1,241

5,2

12,2

megfelel
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3,009

2,75

1,45

6,12

12,2

megfelel

2/100

3,029

3,56

6,524

11,35

12,2

megfelel

2/104

5,331

4,952

13,848

22,06

12,2

tov.vizsg.

2/108

2,976

3,158

7,525

12,28

12,2

tov.vizsg.

Alfanum

mpont

21RA11

21RA11

C3 – Konzervatívan, a szabvány alapján: 1,5.

A mért értékek figyelembe vétele
A mért értékek tekintetében az összehasonlításkor a mért
effektív sebességértékeket vettük alapul annak ellenőrzése
után, mivel az effektív, teljes frekvenciatartományra vett
négyzetes átlag értéke mindenhol nagyobb volt, mint a hozzá
tartozó
spektrumban
tapasztalható
legnagyobb
spektrumcsúcs amplitúdó értéke.

A megengedhető rezgéssebesség meghatározása
Az ASME BPVC OM-SG-2000 5.1.2.4. pontja meghatározza a
csővezeték rezgéséből adódó megengedhető maximális
sebességet. [1]
Valow = C1 × C4 × 3,64 ×10-3 × (Sol)/(C3 × C5 × α ×C2 × K2),

C4 – A megfogásokból adódó korrekció. [1] Konzervatívan
C4=0,7
C5 – A mért frekvencia és az első sajátfrekvencia arányára
jellemző szorzó. [1] Konzervatívan C5=1
α - ASME BPVC OM-S/G-2000 3.2.1.2 szerinti megengedett
feszültséget csökkentő faktor. =1,3 [1]
Sol (psi) - Az anyagra megengedett 106 ciklushoz tartozó
feszültség amplitúdó beszorozva 0,8-al.

Sol = 0,8 × Sa =0,8 × 85 × 106 / 6894,8 = 9862,6 psi
(Sa = 85 MPa; 1 psi = 6894,8 Pa)
A fenti konzervatív adatokkal kiszámítva a megengedett
maximális sebesség:

ahol:
C1 – A csővezetékbe épített koncentrált tömeget jellemző
tényező. Az ASME OM-S/G-2000 fig.11. ábrájából
leolvasható érték. Konzervatívan 0,15-nak felvehető. [1]
C2 × K2 – ASME kód szerinti
Konzervatívan 4-nek felvehető. [1]

minősítés

feszültségindexek.

C3 – A közeg és a szigetelés súlyát figyelembe vevő
korrekciós tényező. [1]

vallow = 0,5 in/s = 12,2 m/s .
A három irányban vett sebesség adatokból a maximális eredő
kiszámítása, figyelembe véve, hogy a mérésnél RMS adatok
szerepelnek:

vmért = 1,41 × √(vvert2 + vhor2 + vax2)
Az alábbi táblázatban a sok mérőhely közül került kiemelésre
kettő, ahol is az egyik esetben nem bizonyult megfelelőnek a
konzervatív megközelítés. (1. táblázat)
Amely mérőpontoknál a 12,2 mm/s értéket meghaladja a
mért érték, ott a számítást egyedileg is elvégeztük az adott
csőszakaszra, vagyis a megengedhető értékeket a csővezeték
és a szigetelés súlyának figyelembe vételével pontosítottuk.
(2. táblázat)
Ezután az eredményül kapott,
hasonlítottuk össze a mért értékekkel.

2. táblázat

Alfanum

21RA11

korrigált

értékeket

A pontosítás eredménye

Mpont

D

S

γ köz.

W

W

W

m

m

kg/m3

kg/m

Köz
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kg/m

kg/m
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M

M
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Cső
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C1

v

v

mért
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mm/sec

mm/sec

2/104

0,465

0,016

23,23

179,31

3,48

47,4

1,133

1936

1076

0,3

22,06

29,2

2/108

0,465

0,016

23,23

179,31

3,48

47,4

1,133

1936

1076

0,3

12,28

29,2
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Eredmények
Az egész program során tipikusan a 2-10 mm/s
értéktartományban jelentkező rezgések voltak jellemzőek,
amelyek
a
gépházban
uralkodó,
relatíve
magas
rezgésszintekkel jól egybevethetők voltak. Néhány esetben
ettől eltérő, magasabb rezgésszintek voltak tapasztalhatók,
főleg olyan helyeken, ahol a csővezetékeken szabadon lengő
tömegek (pl. motoros armatúra) helyezkedtek el.

A 104 %-ra való felterhelés eredményei
A kiértékelés során tapasztalható volt, hogy több helyen 10200 %-kal megnőtt a rezgések értéke, de az abszolút rezgések
16 mm/s alatt maradtak a legkritikusabb csőszakaszokon is.
A korrigált megengedhető rezgéshatárt egyik mérőpontban
sem érték el.
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rezgésnövekedés volt tapasztalható minden rendszeren. Az
eredő rezgések abszolút értékben a 28 mm/s-ot sehol sem
haladták meg, azaz a szabványban előírt, adott csőszakaszra
korrigált értékek alatt maradtak minden mérőponton.

Összegzés
A paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelési
programja során a csővezetéki rezgésállapot változásának
vizsgálatát reprezentatív módon végeztük a legkritikusabb
technológiai csővezeték elemekre fókuszálva. A vizsgálat
tervezése és végrehajtása során fontos szempont volt a
reprodukálhatóság és a vonatkozó szabványnak való
egyszerű megfeleltetés.
A szekunderköri technológiai csővezeték-rendszereken
végzett mérések igazolták az emelt teljesítményszinteken
való üzemelés rezgéstani megfelelőségét.

A 108 %-ra való felterhelés eredményei
Némely mérőpontban (főgőz- és tápvíz-rendszerek esetében)
a rezgések csökkentek, de általánosságban elmondható, hogy

Irodalomjegyzék
[1]

ASME BPVC OM-SG-2000 kódkönyv

[2]

OAH NBI 3.3 útmutató, Nyomástartó berendezések szilárdsági számítási normái

[3]

DLI Engineering ALERT Analysis Systems User Manual http://www.dliengineering.com

[4]

AVEVA PDMS CAD Software viewer manual http://www.aveva.com
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Teljesítménynövelés radiokémiai és vegyészeti ellenőrzése
Varjúné Baracska Ilona
Paksi Atomerőmű Zrt.,Vegyészeti Ellenőrzési Osztály
7031 Paks, Pf. 71., +3675 505 731,

A paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése alatti radiokémiai és vegyészeti ellenőrzésekor a vizsgálati terjedelmek
mind a visszaindulási, mind pedig a felterhelési fázisokban meghaladták a kezelési utasításokban előírt gyakoriságokat. Különös
figyelmet fordítottunk a radiokémiai és a kémiai paraméterek változásának nyomon követésére, a hőhordozóban lévő
hasadványtermékek és felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának változásaira.
A teljesítménynövelési programok végrehajtása közben a vizsgált radiokémiai és kémiai paraméterek megfeleltek a Műszaki
Üzemeltetési Szabályzatban (MÜSZ) és a 01-02VE06 Vegyészeti Kezelési Utasításban az adott üzemállapotokra vonatkozó
kritériumoknak. A megemelt hőteljesítményen felvett jellemzők nem tértek el a 100 %-os üzemre jellemző és az üzemviteli
dokumentációban szereplő adatoktól, és nem érték el az üzemeltetési korlátokat.
A primerköri hőhordozó kémiai összetételére és a radioaktív izotópok aktivitás-koncentrációjára vonatkozó vizsgálati
eredményeket összehasonlítottam a teljesítménynövelés előtti kampányok közel azonos időszakában mért értékekkel, valamint a
teljes kampányokra vonatkozó vizsgálati eredményekkel. Valamennyi blokk esetében megállapítható, hogy az összehasonlításul
vett kampányokban a mért paraméterek többsége közel azonos volt, a kampányokra jellemző lefutásokat és változásokat
mutatták. A primerköri hőhordozóban vizsgálati eredményeink alapján anomáliára és inhermetikusságra utaló jelenségeket
nem tapasztaltunk, a zónában üzemelő fűtőelemek tömörek voltak.

A teljesítménynövelés előzményei

végére. A módosítások hatására a megengedett üzemanyagteljesítmény nőtt.

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

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

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

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

Kontakt: varjune@npp.hu
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Ez utóbbi optimalizálás a teljesítménynövelés megvalósítása
utáni kampányokban történt meg. Az egységnyi termelt
energiára eső üzemanyag-felhasználás a TN előttinél is
alacsonyabb szintre került.
A módosított fűtőelemek nagyobb reaktivitás-tartalékai
következtében szükség volt a primerköri hűtőközegekben és
a biztonsági, üzemzavari rendszerekben a bórsavkoncentráció növelésére. A biztonsági elemzéseknek
megfelelően a bórsav-koncentrációt 12-ről 13,5 g/dm3 értékre
emeltük. Tekintettel arra, hogy a TN a többi kémiai és
radiokémiai paraméter korlátját nem érintette, csak a
primerköri hőhordozó össz-lúgosító koncentrációját kellett a
bórsav koncentrációjához „igazítani” (kritérium pH>6). Így
az össz-lúgosító koncentráció tartománya 2-16,5 mg/dm3-ről
2-18 mg/dm3 értékre módosult.

Kémiai és radiokémiai vizsgálatok
A teljesítménynövelés végrehajtása alatti vizsgálatok fő célja
az volt, hogy fokozott terjedelemben végzett ellenőrzésekkel
igazoljuk a primerköri hőhordozó paramétereire vonatkozó
korlátok betarthatóságát, a fűtőelem-kazetták és a zóna
megbízhatóságát. A vizsgálati terjedelmek mind a
visszaindulási, mind pedig a felterhelési fázisokban
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meghaladták a kezelési utasításokban előírt gyakoriságokat.
Különös figyelmet fordítottunk a radiokémiai és kémiai
paraméterek
változásának
nyomon
követésére,
a
hőhordozóban lévő hasadványtermékek és felaktiválódott
korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának változásaira.
A primerköri biztonsági rendszerek és biztonsági hűtőkörök,
víztisztítók, vegyszeradagoló rendszerek, valamint a
szekunderköri
technológiai
rendszerek
vegyészeti
ellenőrzését a kezelési utasítás előírásai szerint végeztük
mind a terjedelmet, mind pedig a gyakoriságot illetően.
A vizsgálati módszerek a Nemzeti Akkreditáló Testület NAT
1-1024/2008 számon bejegyzett akkreditálási területébe
tartoznak, validált egyedi vagy szabvány szerinti analitikai
módszerek. Titrimetriás módszert alkalmazunk a bórsavtartalom
meghatározására,
elektrokémiait
a
pH,
spektrofotometriás módszereket az ammónia és a hidrazin
koncentrációjának a mérésére. Lángfotometriás és ICP OES
(induktív csatolású plazma-emissziós) spektrometriai
mérésekkel határozzuk meg az alkáli fémeket, az adagolt
káliumot, a szennyezőként jelenlévő nátriumot és a
magreakcióban képződő lítiumot. Szintén ICP OES technikát
alkalmazunk a primerköri hűtőközegek korróziótermékeinek
a mennyiségi meghatározására, úgymint a vasra, krómra,
nikkelre, mangánra, kobaltra. Ugyanezen elemek diszperz
fázisban lévő koncentrációját és elemösszetételét 0,45 m-es
szűrést, szemcseméret eloszlás vizsgálatot és savas feltárást
követően határozzuk meg. Az oldott és diszperz fázisban
lévő,
felaktiválódott
korróziótermékek
aktivitáskoncentrációját
0,45
m-es
szűrés
után
gammaspektrometriával mérjük a szűrletből (<0,45 m) és
szűrőpapíron felfogott szemcsékből (>0,45 m). A gammasugárzó hasadványtermékek ugyanezen frakciókból és
kémiai
elválasztások
után
határozhatók
meg
izotópcsoportonként. Ezeket a módszereket alkalmazzuk a
jódizotópok, a nemesgázok, a stroncium- és báriumizotópok,
a cézium- és rubídiumizotópok detektálására. Alfa-sugárzók
esetében a hőhordozó összes alfa-aktivitását a bórsav
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alkoholos eliminálása után mérjük, de megfelelő módszerrel
rendelkezünk ahhoz, hogy az oldott és diszperz fázis
előkészítésével külön határozzuk meg mindkét fázisban a
kűrium, amerícium, plutónium és urán frakció izotóponkénti
aktivitás-koncentrációját. A lágy béta-sugárzó tríciumot
folyadék-szcintillációs (LSC) mérőrendszerrel detektáljuk. Az
urán kémiai koncentrációját és az U-234, U-235, U-236, U-238
izotóparányát ICP-MS tömeg-spektrometriai módszerrel
vizsgáljuk.

Vizsgálati eredmények
A teljesítménynövelés alatt az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH)
által
jóváhagyott
üzemviteli
utasításoknak
megfelelően a felterhelési fokozatok elérésekor (100, 104 és
108 %) jelentésben számoltunk be az addigi vizsgálati
eredményekről és trendekről.
Átfogó értékeléshez a primerköri hőhordozó kémiai
összetételére
és
a
radioaktív
izotópok
aktivitás
koncentrációjára
vonatkozó
vizsgálati
eredményeket
összehasonlítottam a teljesítménynövelés előtti kampányok
közel azonos időszakában mért értékekkel, valamint a teljes
kampányokra vonatkozó vizsgálati eredményekkel.
A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – a 2. és a 3. blokk
értékeléséből mutatok be néhány jellemző trendet.
A 2. blokkra azért esett a választás, mert egyrészt a 2003-as
események miatt a legmagasabb felületi szennyezettséget
mutatta a zóna, másrészt a primerköri forgalom a 2. blokkon
volt a legalacsonyabb: azt meg kellett növelni a fő keringtető
szivattyúk (FKSZ) járókerekének cseréjével legalább 40 300
m3/h értékre. A primerköri forgalom növelésének a
felaktiválódott korróziótermékek transzportjára gyakorolt
hatása tette a blokkot érdekessé.
Az alábbiakban a 2. blokk TN előtti 23. kampányának és a
növelt
teljesítménnyel
üzemelő
24.
kampányának
eredményeit hasonlítom össze. A blokk 2008. október 12-én
érte el a 104 % és 2008.december 5-én a 108 % teljesítményt.
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1. ábra: Bórsav-koncentrációk (g/dm3) és a hőteljesítmény (MW) alakulása a 2. blokkon
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Tekintettel arra, hogy a kémiai paraméterekre vonatkozó
korlátok változatlanok maradtak, a bórsav koncentráció
emelésével csak az adalékolt lúgosító mennyiségét kellett
növelni az előírás szerinti pH6 érték tartása érdekében.
Valamennyi mért kémiai paraméter (hidrogén, ammónia,
hidrazin, klorid) megfelelt a primerköri vízüzemi
korlátozásnak. A radiokémiai paraméterek mindkét
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kampányban közel azonos lefutást mutattak, értékükben
jelentős változást nem tapasztaltunk: üzemeltetési korlátok
alattiak voltak, a zónában hermetikus fűtőelem kazetták
üzemeltek. (A – főleg a 24. kampány során jelentősebb –
leterhelések nem voltak összefüggésben a TN programmal.)
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2. ábra: 300 oC hőmérsékletre számított pH a 2. blokk 23. és 24. kampányában
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3. ábra: Káliumra számolt össz-lúgosító koncentráció (mg/dm3), 2. blokk
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4. ábra: Felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának alakulása (Bq/dm3)
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5. ábra: I-131 és a jódizotópok összegzett aktivitás-koncentrációja a 2. blokk (Bq/dm3)

Az alábbiakban a 3. blokk három, egymást követő
kampányának vizsgálati eredményeit hasonlítom össze. A 3.
blokk esetében a TN megvalósításának különlegessége az
volt, hogy a 23. kampány utáni, 2008. szeptemberi főjavítás
alatt a szükséges primerköri átalakítások elkészültek, de a
turbina átalakítások elvégzésére a normál főjavítási időtartam
rövidsége miatt nem volt mód. A 24. kampányban a 100 % és
104 %-on a szükséges ellenőrzések elvégzése után, vezetői
döntés alapján 2009. február 12-én a 3. blokk 105 %-os
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felterhelésre kapott engedélyt, így az eredeti teljesítményének
105 %-án üzemelt a kampány végéig. A 2009. évi nagyjavítás
alatt az 5. és 6. turbinák nagynyomású házán végrehajtott
fúvókakoszorú-cserék és turbinaszabályzó-rekonstrukciók
után a 25. kampányban folytatódott a TN üzemviteli
program, és a blokk 2009. november 13-án elérte a 108 %-os
teljesítményt.
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6. ábra: Bórsav-koncentrációk (g/dm3) és a hőteljesítmény (MW) alakulása a 3. blokkon
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7. ábra: Felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációja (Bq/dm3), 3. blokk
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8. ábra: I-131 és a jódizotópok összegzett aktivitás-koncentrációja a 3. blokkon (Bq/dm3)

Összefoglalás
A paksi atomerőmű blokkjain a teljesítménynövelés, a
felterhelési programok során vegyészeti, radiokémiai
szempontból a primerköri radiokémiai paraméterek speciális
ellenőrzése volt a feladat. A mérések célja az volt, hogy
meggyőződhessünk arról, hogy a módosított üzemanyag
bevezetése, a magasabb primerköri technológiai paraméterek
létrejötte után is megfelelőek a vegyészeti, radiokémiai
jellemzők. Jelen cikkben a szakmai szempontból kiemelt 2. és
3. blokkot vizsgáltam.
A felterhelési üzemviteli programok végrehajtása közben és a
blokkok üzemeltetése alatt a vizsgált radiokémiai és kémiai
paraméterek
megfeleltek
a
Műszaki
Üzemeltetési
Szabályzatban és a vonatkozó vegyészeti kezelési utasításban
rögzített kritériumoknak. A 108 %-os teljesítményüzemben

felvett jellemzők nem tértek el a 100 %-os teljesítményre
jellemző és az üzemviteli dokumentációban szereplő
adatoktól.
A mért radiokémiai értékek gyakorlatilag megegyeztek az
előző kampány azonos időszakában mért értékekkel. A 25.
kampányban a 3. blokkon a korróziótermékek kémiai
koncentrációja
és
aktivitás-koncentrációja
valamivel
magasabb volt, mint az előző kampányban. Ez a 2009. évi
nagyjavítással
hozható
összefüggésbe,
amely
több
technológiai rendszer megbontásával, karbantartásával és
javításával járt: ez okozta a korróziótermékek transzportjának
kismértékű változását, növekedését.
A primerköri hőhordozóban a vizsgálati eredmények alapján
anomáliára és inhermetikusságra utaló jelenségek nem voltak
tapasztalhatók, az aktív zónákban üzemelő fűtőelemek
tömörek.
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