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USA – felújítási hullám 
Az Egyesült Államokban az utóbbi néhány évben nagy változás ment 

végbe az atomenergia-ipar területén. Korábban az energetikai szakemberek 
és a befektetők között az atomerőművek leállítása volt a fő téma, úgy tervez-
ték, hogy az USA-ban működő üzemeknek legalább a felét 2015-ig le kell állí-
tani. Azóta jelentősen megváltozott a hozzáállás: új atomerőművek épülnek – 
az utóbbi két évben az újonnan beállított atomerőművek kapacitása elérte a 
1 700 MW-ot. Nagy számban újítják fel, modernizálják a működöket, és a mű-
ködési engedély meghosszabbítását kérik. Egy erőmű (Oconee Station) en-
gedélyezési eljárása befejeződött – az eredetileg engedélyezett 40 éves 
élettartamot 20 évvel hosszabbítják meg. (Az 1954. évi Atomenergia 
Törvényben engedélyezett élettartamot gazdasági és nem technikai, 
biztonsági vagy környezetvédelmi szempontok alapján szabták meg 40 
évben.)  A Nukleáris Felügyeleti Bizottság (Nuclear Regulatory Comission, NRC), 
öt erőmű működésének hosszabbítását már engedélyezte, ezekben a felújítá-
si munkálatok folyamatban vannak. Ezeken kívül 16 benyújtott kérelmet tarta-
nak nyílván, és 27 olyan üzemről tudnak, amelyek készülnek a meghosszab-
bítási engedély benyújtására. Ezek alapján kitűnik, hogy előnyösen megvál-
toztak az alapvető műszaki és biztonsági (környezetvédelmi) körülmények az 
atomenergia-iparban. 

– Újratöltési (refueling) okokból előforduló leállás időtartama körülbelül 
egyharmadára: a tíz évvel ezelőtti 105 napról 35 napra csökkent. Né-
hány üzem 20 nap alatt is megoldja az újratöltést. 

– Az erőművek kihasználási foka az 1970-es 60%-ról 90%-ra nőtt. 
– A termelt áram önköltsége meredeken csökkent; a Szövetségi 

Energiafelügyeleti Bizottság (Federal Energy Regulatory Comission, 
FERC) adatai szerint 2001-ben 1 kWh energia ára 1,68 cent volt. 
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20%-os teljesítménynövelés költsége gázüzemű erőműben 600 USD/kW, 
ugyanez egy nukleáris erőműben csak 10 USD/kW-ba kerül. 

A jó hírek közé tartozik, hogy az Egyesült Államok leghíresebb, 
Tennessee Völgyi erőműrendszerében (Tennessee Valley Authority, TVA) 
több korábban leállított atomerőművet 1985-ben, 1988-ban, 1991-ben és 
1996-ban újra üzembe helyeztek, jelenleg pedig folyik az újraindítás előkészí-
tése a Browns Ferry atomerőmű 1-es blokkjánál. A TVA 800 M USD értékben 
szerződést kötött új atomerőművek építéséről, amelyeket előreláthatólag 
2007-ben helyeznek üzembe. 

Az atomerőművek az Egyesült Államokban 2002-ben 800 M MWh-t, az 
összes energia 25%-át szolgáltatták, és várható, hogy ez az arány meredeken 
emelkedni fog. A következő tíz évben a felújítás, élettartam-meghosszabbítás 
körülbelül 10 000 MW új kapacitást eredményez, ami 10 új atomerőmű létesí-
tésével egyenlő. Azt lehet mondani, hogy a tőke felfedezte az atomipart, és 
egyre nagyobb befektetések érkeznek erre a területre. 

Az atomenergia-termelés fejlődése más iparágak fellendülését is maga 
után vonta. Elsősorban a gépgyártást kell említeni, amelyet hathatósan támo-
gat az American Society of Mechanical Engineering (ASME), az engedélyek 
hivatalos kibocsátója. 

A felújítás egyes technikai részletei   
A felújítási tervek egyik fontos lépése a nyomottvizes reaktorok (PWR) 

gőzfejlesztőinek (gőzgenerátorainak) tisztítása. A műveletek fő célja, hogy a 
felújítással megtakarítsák azok cseréjét. Magas hőfokon, kémiai módszerekkel 
a csőrácsokról leszedik a lerakódott iszapréteget és a hőcserélők csöveinek 
külső felületeiről a vízkövet. Ilyenkor a szennyezésekben levő sókat is eltávo-
lítják, így csökkentik a korrózió veszélyét. Egységesíti az eljárást az, hogy a 
működő reaktorok nagyobbik hányada (103-ból 62) azonos: Westinghouse 
típusú. A kémiai tisztítás rutinfeladattá vált, pl. 2000-ben a Waterford-3 reak-
toregységben 34 nap alatt fejeződött be.  

Ahol a korrózió előrehaladott vagy a tisztítás a csövek jelentős bedugulá-
sa miatt nem lehetséges, kicserélik a gőzfejlesztőket. A csere komoly feladatot 
jelent a tervező és kivitelező szakembereknek, így például a régi berendezé-
sek elszállítása és tárolása is különleges gondosságot igényel. A kanadai 
Millstone-2 erőműben az első cserét 1988-ban végezték, azóta 14 reaktorban 
40 generátort cseréltek ki sikeresen. Az Egyesült Államokban először 20 évvel 
ezelőtt Richmondban, a Dominion Virginia Power üzem Surry-2-es egységé-
ben hajtottak végre generátorcserét, azóta ott is több sikeres cserét bonyolítot-
tak le. A művelet nehézségére jellemző, hogy a közelmúltban a dél-texasi 
Wadsworth-ban, az STP Nuclear Operating Company-nál kicserélt generátor-
egység tömege 500 t, magassága 24 m, szélessége 5,3 m. Több atomerőmű-
ben a gőzgenerátor cseréjét összekötik a fűtőelemek kicserélésével. 
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A felújításkor más felújítási műveletek is aktuálissá válhatnak, például 
cserélni kell a turbinákat, vagy a teljes irányító rendszert. A legmesszebb me-
nő átalakításkor mérésekkel elemzik az üzem teljes mérlegét (balance of 
plant), lehet szó új elektromos generátorok, elosztórendszerek, hőcserélők 
beépítéséről. Az ilyen teljes átalakítás 30 – 40 hónapot vesz igénybe; különö-
sen időigényes az üzem működési mérlegének teljes elemzése. A Nuclear 
Management Co. Duane Arnold állomásának felújításával 80 MW-tal (15,3%) 
növelték a kapacitást.  

Németországban is folynak hasonló fejlesztések – egyelőre azonban 
csak külföldi megrendelésre. Az erlangeni Siemens vállalat jelentős eredmé-
nyeket ért el a gőzturbinák felújítása és új turbinák kifejlesztése terén. A felújí-
tott és az új Siemens turbinák jelentősen növelik az üzemek teljesítményét és 
az energiatermelés hatásfokát, ezeknek az egységeknek az élettartamát 
üzemanyag-fogyasztás növelése nélkül tudják meghosszabbítani,  

Két példa: A PSEG amerikai vállalat Salem erőművének Westinghouse 
építésű 1-es és 2-es számú reaktoregységében új nagy nyomású turbinákat 
szereltek fel, az 1-es egységben 3 kis nyomású turbinát, és ezzel az eddigi 
1 150 MW teljesítményt 90 MW-tal növelték. 2003-ban, 2004-ben és 2006-ban 
fognak – szintén a Siemens közreműködésével – az éves újratöltés és kar-
bantartás keretében jelentős felújítást végrehajtani. 

A Comanche Peak üzemben a Siemens 1999-ben végezte el a nagy 
nyomású turbinák felújítását. Eredmény: a 2300 MW teljesítményt 70 MW-tal 
növelték.  

Szükségünk van az atomenergiára? 
Orosz tudósok számításokat végeztek arra vonatkozóan, hogy a világ 

energiaigényét hosszú távon ki lehet-e elégíteni atomenergia felhasználása 
nélkül. Elsősorban a gazdasági oldalt vizsgálták: mennyibe kerül az emberi-
ségnek az energiatermelés, ha használnak vagy ha nem használnak atom-
energiát. Szembe állították azt az alternatívát, amikor a világon csak hagyo-
mányos és megújuló energiaforrásokat használnak fel, nukleáris energiát 
nem, azzal, amikor a hagyományos források mellett (vagy azok teljes kiiktatá-
sával) a nukleáris energiát teljes mértékben hasznosítják. 

A számítások rendkívül bonyolultak. Programrendszerük elnevezése 
TOBAS, az egyes programokat FORTRAN nyelven írták. A cél nagy bonyo-
lultságú multihierarchikus, sokdimenziós keretek optimalizálása. A rendszer 
gyakorlatilag minden hasonló sokdimenziós számítás céljára alkalmazható, 
teljesítőképességét csak a rendelkezésre álló hardver korlátozza. 

A valószínűségi meggondolások úgy kívánják, hogy a számításokat 
hosszú időre végezzék, ezért választották kísérleti intervallumnak a következő 
500 évet. A téma szempontjából azért is érdekes ez az időszakasz, mert a 
becslések szerint a hagyományos források ezen idő alatt majdnem teljesen 
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kimerülnek – amennyiben ezeket főleg energiatermelésre használják Az elfo-
gyás időtartama erősen függ a felhasználás mértékétől és minőségétől. 

Az atomenergia terén a következő jelenleg működő és még tervezés, il-
letve kipróbálás alatt álló orosz reaktortípusokat veszik számításba: 

– VVER-1000(U) uránium víz-víz reaktor, 
– VVER-1000(Pu), fejlett termikus reaktor Pu fűtőanyaggal, 
– BN-1600(Pu), plutónium-oxid fűtőanyagra alapozott nátriumhűtésű 

gyorsreaktor, magas (1.0) reprodukciós tényezővel, 
– BREST-1200(PU), természetes keringetésre beállított, ólomhűtéses 

gyorsreaktor, amelynek fűtőanyaga uránium-plutónium keverék, szin-
tén magas (1.0) reprodukciós tényezővel. 

Ezek közül a BN-1600(Pu) és a BREST-1200(Pu) kipróbálás alatt van, 
A nukleáris energia nélküli világra vonatkozó számításokban azt tételez-

ték fel, hogy a fosszilis forrásokat csak energiatermelésre hasznosítják, más, 
például kémiai célokra nem. A kétfajta (atomenergia nélküli és atomenergiát 
használó) világmodell gazdaságosságának összehasonlításánál számos fon-
tos tényezőt is figyelembe vesznek. Főleg a hagyományos, fosszilis források-
nál szerepelnek a különböző, például környezetszennyezési bírságok, ame-
lyeknek célja a levegőt szennyező gázok, főleg a CO2 kibocsátásának csök-
kentése. Azzal is számoltak, hogy a fosszilis források, szén, olaj, földgáz is 
kibocsátanak radioaktív szennyezéseket. 

A vízerőműveknél a legkedvezőbb körülményeket feltételezik. Elhanya-
golják az általuk okozott éghajlat- és környezetváltozást, például a levegő pá-
ratartalmának változását a tározók környezetében, területek elárasztásával 
keletkező kárt, a földkéreg stabilitásának megváltozását (földrengésveszély!). 
Az atomenergiánál gazdasági szempontból negatív tényező, hogy az atom-
erőművek hőmérlege rossz, mivel a hűtésnél 1,5-szer több hő pazarlódik el, 
mint a hagyományos erőműveknél. 

Annál a modellnél, ahol az atomenergiát intenzíven alkalmazzák, jelentős 
szempontnak vették, hogy a reaktor működése megfeleljen az atomcsend 
egyezménynek (Non-proliferation Treaty). 

Az urániumkészletek végessége, esetleges kimerülése miatt azokat a re-
aktortípusokat részesítik előnyben a tervezésnél, amelyek kímélik az uránium-
készleteket, ezek elsősorban a szaporító reaktorok. A szaporító reaktorokon 
kívül számolnak a szárazföldön és a tengervízben nagy mennyiségben talál-
ható tórium hasznosításával az atomreaktorokban. 

A költségszámítások sok mindenre kiterjednek. Itt csak egy példát emlí-
tünk: az elektromos áram egységárának alakulását a vizsgált periódusban (1. 
ábra). 

Látható, hogy atomerőművek nélkül az ár nagyon magasra emelkedik; a 
legkedvezőbb, ha a szaporító reaktorokat használják. 
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1. ábra Villamos energia egységára 
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