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1. BEVEZETÉS
A szivárgó atomerĘmĦvi fĦtĘelemek száma az elsĘ atomerĘmĦvek
építésétĘl napjainkig jelentĘsen csökkent. Statisztikai adatok szerint 30 évvel
ezelĘtt szinte minden kampányban volt szivárgó fĦtĘelem az energetikai
reaktorokban. Jelenleg csak minden negyedik-ötödik kampányban fordul elĘ
szivárgás, ami 10-5 sérülési arányt jelent, vagyis százezer fĦtĘelembĘl egynél
várható radioaktív izotópok kibocsátása a primer hĦtĘközegbe [1]. A szivárgó
fĦtĘelemek
számának
drasztikus
csökkenését
a
fĦtĘelemek
továbbfejlesztése, a fĦtĘelemgyárak által használt
technológiák
tökéletesítése és az erĘmĦvek üzemeltetésében végrehajtott változtatások
együttesen eredményezték. A csökkenĘ tendencia azért is figyelemreméltó,
mert közben a fĦtĘelemek kiégése folyamatosan emelkedett, ami hosszabb
reaktorban eltöltött idĘt és nagyobb terhelést jelent (1. ábra).

1. ábra. A fĦtĘelemek kiégésének növekedése
és sérült fĦtĘelemmel rendelkezĘ kampányok számának csökkenése,
Framatome ANP (korábbi Framatome és Siemens) adatok [2]
BWR

PWR

VVER

A sérült
fĦtĘelemek
2,9⋅10-5
2,3⋅10-5
1,1⋅10-5
részaránya
1. táblázat. A sérült fĦtĘelemek részaránya reaktortípusonként
1991-1994 között [1]

CANDU
2⋅10-5

Az 1. táblázatban látható néhányszor 10-5 sérülési arányhoz hasonló
adatokkal rendelkeznek más fĦtĘelemgyártók és erĘmĦvek is, a paksi
atomerĘmĦ négy blokkjának eddigi üzemidejéhez konzervatív becslés szerint
4⋅10-5 arány rendelhetĘ [3].
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A nukleáris iparban a sérülési arány álomhatára 10-6, amit nulla
sérülésnek is szoktak hívni. Egy reaktor teljes élettartama alatt általában
kevesebb, mint egymillió fĦtĘelemet használ el. Ezért a 10-6 érték alatt olyan
üzemeltetést kell érteni, amikor a reaktorban legfeljebb egyetlen kampányban
jön létre sérülés. EttĘl az álomhatártól jelenleg több mint egy nagyságrenddel
marad el a világátlag.
Az
atomerĘmĦvek
primerköri
hĦtĘközegének
összetételét
rendszeresen elemzik. A hĦtĘközegben található anyagok között számos
olyan is van, amelyek nem tartoznak a primerkör szerkezeti anyagai közé,
hanem egyértelmĦen a láncreakció melléktermékei. A hasadási termékek
többsége radioaktív izotóp, ezek koncentrációjának alacsony szinten tartása
az erĘmĦ üzemeltetésének egyik alapvetĘ követelménye. Az erĘmĦ élete
során a hasadási termékek koncentrációja változik. Ez arra utal, hogy a
fĦtĘelemek szivárgása függ az üzemi paraméterektĘl, a kiégettségtĘl, a
teljesítmény változásokkal járó tranziensektĘl és még számos egyéb
tényezĘtĘl. A stacioner üzemben mért aktivitás-adatok és a szivárgó
fĦtĘelemek jellemzĘi, valamint az erĘmĦvi tranziensek során várható aktivitásnövekedés között szoros korreláció van. A folyamatok összetett jellege
ellenére egyértelmĦ összefüggés van egyes radioaktív izotópok primerköri
koncentrációja és a sérült fĦtĘelem jelenléte, vagy a sérült rudak száma
között.
A dolgozatban bemutatásra kerülĘ munka alapvetĘ célja egy olyan
számítási eljárás létrehozása, ami alkalmas a fĦtĘelem-szivárgás
modellezésére stacioner és tranziens körülmények között a Paksi
AtomerĘmĦben. Ennek eléréséhez azonban több közbensĘ lépésre van
szükség.
ElsĘ lépésként meg kell határozni a fĦtĘelem-szivárgás
legfontosabb folyamatait, irodalmi adatok alapján fel kell dolgozni a fĦtĘelemsérülés, a hasadási termék és hasadónyag kikerülés mechanizmusát, össze
kell vetni a stacioner és tranziens folyamatok jellemzĘit és értékelni kell a jódés nemesgáz-kibocsátás közötti eltéréseket. A következĘ lépés a létezĘ
számítási eljárások kritikai áttekintése és esetleges paksi alkalmazási
lehetĘségeinek felmérése. Végül meg kell ismerni azokat a Paksi AtomerĘmĦ
primerkörében végzett aktivitás-méréseket, amelyek feldolgozása és
kiértékelése a dolgozat egyik fĘ célkitĦzése.
A
stacioner modell
fejlesztésekor elsĘdleges szempont, hogy az eljárás a jód mellett a
nemesgázok szivárgását is tudja számolni, VVER-440 specifikus korrelációk
és adatok beépítésével. A számítások eredményei alapján becslést kell adni a
sérült rudak számára, a felületi UO2 szennyezés mennyiségére és a sérülés
nagyságára. A tranziens modellfejlesztés elsĘdleges célja a normál üzemelést
kísérĘ folyamatok, valamint a teljesítmény-növekedéssel nem járó tervezési
balesetekre jellemzĘ állapotok leírása. A számítások eredményeibĘl a
primerköri jódaktivitás idĘbeni változására és a szivárgó fĦtĘelembĘl történĘ
kibocsátás összmennyiségére kell adatokat szolgáltatni. Végül, de nem
utolsósorban a célok között szerepel – a leállási aktivitás-adatok feldolgozása
és a számítási tapasztalatok alapján – a sérült fĦtĘelemekbĘl várható
jódkibocsátás meghatározása biztonsági elemzésekhez.
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2. A FĥTėELEM SZIVÁRGÁS FOLYAMATAI
A fĦtĘelemek szivárgásához elengedhetetlen feltétel, hogy a
burkolaton olyan rés, repedés jöjjön létre, amelyen keresztül a fĦtĘelem
belsejébĘl hasadási termékek kerülhetnek ki a primerköri hĦtĘközegbe. A
hasadási termékek keletkezésének színhelye az üzemanyag-tabletta belseje,
ahonnan diffúzióval jutnak ki a burkolat és a tabletta közötti résbe. A rés
felületén egyes anyagok kirakódnak, míg mások könnyebben áthaladnak és
kilépnek a hĦtĘközegbe. Az üzemanyag-tabletta szemcsés szerkezetĦ UO2
kerámiából áll, amiben a kiégés során strukturális és kémiai változások
mennek végbe. A tablettáról leváló üzemanyag-szemcsék primerkörbe való
kijutása az aktivitásnövekedés másik fontos eleme.
Normál üzemi körülmények között egyensúly áll fenn a fĦtĘelem belsĘ
nyomása és hĦtĘközeg nyomása között, a hasadási termékek kikerülése
ilyenkor diffúzióval történik (2. ábra, baloldali kép). A tablettában keletkezĘ
izotópok kijutnak a tabletta és a burkolat közötti résbe, a tabletta belsejében
lévĘ furatba és fĦtĘelem felsĘ részét képezĘ gáztérbe. A sérülésen keresztül
üzemanyag-szemcsék is kikerülnek, amik a fĦtĘelemek felületén
megtapadnak és a bennük keletkezĘ hasadási termékek azonnal kikerülnek a
hĦtĘközegbe.
Leállási tranziensek során a fĦtĘelem belsĘ hĘmérséklete és nyomása
lecsökken és a résen ki-be áramló hĦtĘvíz a tabletták felületén található
hasadási termékek egy részét is kimossa (2. ábra, jobboldali kép). Ilyenkor
újabb hasadási termékek már nem keletkeznek, az alacsony hĘmérséklet
miatt a diffúzió a tablettából szintén leáll.

2. ábra. A fĦtĘelem szivárgás egyszerĦsített sémája
(A baloldali ábra a normál üzemi, a jobboldali a leállási körülményeket
mutatja)
Az alábbi fejezetek a burkolatsérülés, a hasadási termékek
kikerülésének és az üzemanyag-szemcsék vándorlásának lényegesebb
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jellemzĘit ismertetik, amit a tranziens folyamatok bemutatása és a szivárgó
fĦtĘelemekkel végzett kísérletek áttekintése követ.
2.1. Burkolatsérülés
A reaktorban található fĦtĘelemrudak nagyon komoly mechanikai és
termikus terhelésnek vannak kitéve, a nagysebességĦ hĦtĘközegáram
rezgéseket hozhat létre a kazettában, a burkolat belsĘ és külsĘ felületén
korróziós jelenségek léphetnek fel, a primerkörbe került szennyezĘdések
pedig mechanikailag is roncsolhatják a felületet. Ezekhez a folyamatokhoz
még gyártási hibák is társulhatnak, mindez a burkolat lokális sérülését
idézheti elĘ [4].
A fĦtĘelemsérülés módjának és mechanizmusának meghatározásához
elĘször ki kell választani a zónából a szivárgó fĦtĘelemet. Erre általában
átrakáskor van lehetĘség az ún. sipping technikával. Mivel ez a vizsgálat
megnyújtja az átrakási idĘt, nem minden erĘmĦben használják, még akkor
sem, ha nagyon valószínĦ, hogy van sérült fĦtĘelem a zónában. A szivárgó
kazetta azonosítása után a kötegbĘl ki kell választani a sérült rudat és annak
egyedi vizsgálata alapján lehet következtetni a sérülés okára. A köteg
szétszedéséhez és sérült rúd roncsolásos vizsgálatához azonban költséges
berendezések szükségesek, amik nem állnak rendelkezésre a legtöbb
erĘmĦben. Néhány fĦtĘelemgyártó szisztematikusan megvizsgálja a sérült
fĦtĘelemeket és az eredmények alapján fejleszti tovább a fĦtĘelem
kazettákat. A paksi sérült fĦtĘelemek vizsgálatához nincsenek meg a hazai
feltételek, az orosz gyártmányú VVER fĦtĘelemekkel a dimitrovgádi
kutatóintézetben végeznek ilyen vizsgálatokat.
A fĦtĘelem-burkolatát képezĘ cirkónium ötvözet sérülése rendkívül
változatos módon történhet meg, az alábbiakban egy rövid összefoglaló
következik a sérülést kiváltó okokról.
♦ Gyártási hibák miatt a friss fĦtĘelemek már a kampány elején
szivároghatnak. A burkolat lezárásához szükséges hegesztési varratok, a
záródugó hibái, vagy burkolaton található repedések a hetvenes évek
elején még az elsĘdleges okai voltak
a hasadási termékek
megjelenésének a hĦtĘközegben. Voltak olyan zónák, ahol a kazetták
10%-a tartalmazott sérült fĦtĘelemet [2]. Azóta a gyártástechnológia
tökéletesedése, valamint a fĦtĘelemek minĘségének rendszeres
ellenĘrzése szinte teljesen megszüntette a gyártási hibára visszavezethetĘ
sérülést.
♦ A tabletta és burkolat közötti mechanikai kölcsönhatás magasabb
kiégésnél jön létre, amikor bezáródik a rés és a tabletta hozzányomódik a
burkolathoz. A tabletta folyamatos duzzadása, illetve teljesítmény
változással járó tranziensek miatt a mechanikai terhelés nĘ és elvezethet
a burkolat felhasadásához. A burkolat belsĘ felületén végbemenĘ korrózió
eredményeként mikrorepedések alakulnak ki, amikbĘl továbbfejlĘdhet a
burkolat teljes vastagságát átérĘ repedés. Az angol terminológiával PCMInek (pellet-cladding mechanical interaction) hívott jelenség fellépése
teljesítményváltozással járó folyamatok során várható, amikor a tabletta
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duzzadásából eredĘ feszültségeket a burkolat nem tudja követni. Ez a
fajta sérülés elsĘsorban a forralóvizes (BWR típusú) fĦtĘelemekre
jellemzĘ, de volt rá példa az egyik kozloduji VVER-1000-es blokkon is [2].
A fĦtĘelemgyártók a mikrorepedések kialakulásának megakadályozására
a burkolat belsĘ felületét speciális réteggel vonják be, továbbá korlátozzák
a teljesítményváltozások nagyságát és gyorsaságát a mechanikai
kölcsönhatásból származó sérülések elkerülésére.
♦ A burkolat összeroppanása a hetvenes évekig okozott számos
fĦtĘelemsérülést. Azóta olyan tablettákat gyártanak, amik csak
kismértékben sĦrĦsödnek az üzemelés elsĘ szakaszában (így a kezdeti
rés alig nĘ) és növelték a fĦtĘelemek töltĘgázának nyomását. Ezért
napjainkban már alig tapasztalnak olyan sérülést a nyomottvizes
reaktorokban, amit a magas primerköri nyomásból adódó terhelés
hatására a behorpadt burkolaton képzĘdĘ repedések képeznek.
♦ A hidridképzĘdést okozhatja az urán-dioxid tabletták hidrogéntartalmú
szennyezettsége, a fĦtĘelemrúdban maradt nedvesség, vagy szerves
anyagok jelenléte is. Amíg a hidrogénfelvétel egyenletes a burkolatban,
addig általában nem kell sérüléssel számolni. Lokális hidrogénfelvétel,
hidridképzĘdés a burkolat azon részeiben alakul ki, ahol magasabb
feszültségek és alacsonyabb hĘmérsékletek vannak. A hidrogén
beépülése a fémszerkezetbe elridegíti a cirkóniumot és repedéseket idéz
elĘ. A hidridszemcsék elhelyezkedése a burkolatban merĘleges a
feszültségre és ez napkitörés jellegĦ képzĘdményt hoz létre (3. ábra) [6].
A hidridképzĘdés megakadályozására a fĦtĘelemgyárak egyrészt
csökkentették a nyitott porozitást az UO2 tablettákban – ezért a
napjainkban jellemzĘ tabletta sĦrĦség az elméleti érték 95%-a –,
valamint speciális szárítás eljárással készítik elĘ a tablettákat, a burkolatot
és a fĦtĘelemrúd egyéb részegységeit [2].

3. ábra. Napkitörés jellegĦ hidridizáció
a fĦtĘelem-burkolaton [6]. A kép a burkolat keresztmetszetét
mutatja,amiben a sötét vonalkák jelzik a hidrideket. A radiális
irányú hidridek megjelenése könnyen radiális irányú repedéshez,
és ezzel a fĦtĘelem sérüléséhez vezethet. A burkolat felsĘ
szegélyén oxidréteg látható, alul pedig a tabletta külsĘ része.
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♦ A korrózió többféle módon is elvezethet a fĦtĘelem sérüléséhez. A PWR
reaktorokban a Zircaloy burkolat vízoldali korróziója olyan jelentĘs lehet,
hogy az oxidréteg vastagsága elérheti a 100-200 µm-t is. Az oxidréteg
felrepedezése és a lokális hidridképzĘdés gyengíti a burkolatot és
repedések kialakulásához vezethet, különösen terhelésváltozással járó
tranziensek során [2]. BWR reaktoroknál elsĘsorban a lerakódással
összefüggĘ korrózió (CLIC – crud induced localised corrosion) vezet a
fĦtĘelemek korróziós sérüléséhez. Ennek kialakulása az alacsony
teljesítményĦ – például a kiégĘ mérget tartalmazó – rudakon fordul elĘ
olyan erĘmĦvekben, ahol a kondenzátorból réz kerül a hĦtĘközegbe.
VVER reaktorokban elsĘsorban a normál üzemviteltĘl eltérĘ körülmények
vezetnek korróziós jellegĦ sérüléshez. A novovoronyezsi erĘmĦ 4-es
blokkján 1986-ban a burkolathĘmérséklet 490 oC-ra emelkedett és az
utólagos vizsgálatok szerint a burkolat néhány helyén teljesen
átoxidálódott és ez sérülést idézett elĘ [2]. 1990-ben lerakódásból
származó fĦtĘelemsérülés történt a kolai 2-es blokk öt kazettájában, ahol
a hĦtĘvíz-forgalom 20-30%-os csökkenése miatt megemelkedett a
burkolat hĘmérséklete [2]. A vizsgálatok szerint a burkolaton vas- és
széntartalmú – valószínĦleg szerves eredetĦ – lerakódás volt, aminek a
vastagsága elérte az 1 mm-t a sérülések környezetében (a szélsĘ rudak
alsó távtartórácsai közelében).
♦ A burkolat kopása a fĦtĘelem felületén indul el
és a hĦtĘközegben található törmelék, vagy a
fĦtĘelemmel érintkezĘ szerkezeti elemek
mechanikai hatása okozza. Ez idĘvel elég lehet
ahhoz, hogy a burkolat teljes vastagságát
elkoptatva megnyissa az utat a hasadási
termékek kijutásához (4. ábra). A burkolat
kopása felléphet – vibráció esetén – a
távtartórácsok és a burkolat érintkezési
pontjain, amit a lokális korrózió még fel is
gyorsíthat. A távtartórács alatti sérülés okozta
néhány novovoronyezsi és Loviisa-i fĦtĘelem
szivárgását (5. ábra) és ez az egyik jellemzĘ
oka a nyugati nyomottvizes (PWR) fĦtĘelem
sérüléseknek is. A burkolat kopását a
primerkörbe került szilárd anyagok is elĘ tudják
idézni. Ezek az anyagok (pl. kisebb
kéziszerszámok, csavarok) általában a leállást
kísérĘ karbantartási munkák során kerülnek a
hĦtĘközegbe, majd az újraindulás után az
áramlás elviszi Ęket a zónába. A kazettába
bekerült törmelék fennakad a távtartórácson és
a nagysebességĦ áramlás miatt sokszor
nekiütközik a burkolatnak és elĘidézheti a
4. ábra. Sérült VVERburkolat
kilyukadását.
Ez
ellen
a
440 fĦtĘelem
fĦtĘelemgyártók speciális törmelék szĦrĘket
(a kopásos sérülést a
fejlesztettek ki, amik a kazetta alján találhatók
kazettába szorult
és megakadályozzák a nagyobb méretĦ szilárd
drótdarab hozta létre [7])
anyagok bekerülését a fĦtĘelemek közé.
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5. ábra. A távtartórács és burkolat érintkezési pontjai VVER-440
fĦtĘelemeken. A baloldali két ábra a fĦtĘelemek szokásos felületét mutatja, a
jobboldali két képen a távtartórács rezgésébĘl származó kopás látszik, ami a
szélsĘ rúdon a burkolat teljes átlyukadását eredményezte [8]
♦ Hidraulikai okok között elsĘsorban a zónában kialakuló keresztáramokat
szokták emlegetni, amik a kazettában fluktuációkat, rezgéseket hoznak
létre. Ha a kialakult rezgés frekvenciája a rúd sajátfrekvenciájával azonos,
vagy annak többszöröse, akkor a létrejövĘ rezonancia sérülést – általában
axiális irányú repedést – okozhat [2]. Ez ellen a zónaszerkezet
tökéletesítésével, illetve - a veszélyeztetett pozíciókban – a fĦtĘelemrudak
acélrudakkal való helyettesítésével védekeznek.
♦ KezelésbĘl származó hibák alatt a fĦtĘelem szállításával, a reaktorba való
ki és berakásával kapcsolatos – például hozzáütĘdésbĘl, leesésbĘl
származó - mechanikai jellegĦ sérülést szoktak érteni [2]. Ez elsĘsorban
azoknak a kazettáknak a külsĘ rúdjait érintheti, amelyek nem
rendelkeznek kazettafallal.
♦ Másodlagos hibák követhetik az elĘzĘekben felsorolt elsĘdleges
meghibásodásokat. A fĦtĘelem-burkolat-sérülése megnyitja az utat a
primerköri hĦtĘközeg elĘtt és a bejutott víz kémiai reakcióba lép a
fĦtĘelemben található anyagokkal, elĘsegíti a hidrogénképzĘdést, kimossa
a burkolat belsején, vagy a tablettán lerakódott vízben oldódó izotópokat.
Az eredeti burkolatsérülés továbbfejlĘdése elsĘsorban a hidridképzĘdés
miatt következik be [9]. A burkolatsérülés további menetében fontos
szerepet játszik az elsĘdleges sérülés mérete. Mind elméleti, mind kísérleti
úton kimutatták, hogy létezik egy olyan kritikus résméret (kb. 1
mikrométer), ami még meg be tud gyógyulni. A résen beáramló hĦtĘközeg
eloxidálhatja a rés peremét, az így kialakuló cirkónium-oxid réteg
megvastagodik és el is zárhatja a repedést. Ebben a folyamatban fontos
szerepet játszik az, hogy milyen arányban található hidrogén és oxigén a
burkolat alatti résben. Az oxigén az oxidképzĘdést, míg a hidrogén
jelenléte a hidridképzĘdést segíti elĘ. A hidrogén bizonyos helyeken
felhalmozódik a burkolatban, így magas hidridtartalmú foltok alakulnak ki.
A cirkónium ötvözet így kevésbé tud ellenállni a mechanikai terheléseknek
és a meglévĘ feszültségek hatására az eredeti sérülés továbbterjed.
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A fenti felsorolásban elsĘsorban normál üzemviteli sérülési
mechanizmusok szerepeltek. Baleseti helyzetben további sérüléstípusokkal
kell számolni – például egy hĦtĘközegvesztéses, vagy súlyos baleset során –,
de egy ilyen esemény után sokkal súlyosabb kérdések merülnek fel, mint a
fĦtĘelem szivárgása és ezért ez nem tartozik a dolgozat terjedelmébe.
A statisztikák szerint a kilencvenes években a nyomottvizes
reaktorokban a legtöbb fĦtĘelemsérülés oka a burkolat kopása volt, amit a
primerköri törmelék, vagy a távtartóráccsal való érintkezés idézett elĘ.
Forralóvizes reaktoroknál a lerakódással összefüggĘ korróziós sérülés a fĘ
oka a hermetikusság elvesztésének. Példaként a 2. és 3. táblázat amerikai
statisztikákat mutat be. Sajnos VVER reaktorokra nem tesznek közzé hasonló
számokat, de a sérült fĦtĘelemek vizsgálatáról szóló anyagok alapján
gyanítható, hogy itt is a kopás játszik fĘ szerepet.
Év
89
90
91
92
93
94
95
96
97
A sérülés oka
6
2
1
1
2
Kezelés
67
20
13
6
10
1
10
Kopás/törmelék 146 11
14
18
9
33
36
9
33
52
21
Kopás/rács
1
4
Hidridizáció
4
4
Korrózió
1
Összeroppanás
1
15
1
5
3
1
15
5
Gyártási hiba
1
Hidraulikai ok
36
36
13
9
10
Ismeretlen ok
43
58
35
61
14
3
12
3
8
Nem vizsgált
204 109 114 123 103 56
89
70
55
Összes
2. táblázat. FĦtĘelemsérülések okai amerikai PWR reaktorokban [5]

98
3
57

2
2
64

Év
89
90
91
92
93
94
95
96
97
A sérülés oka
52
5
3
3
Lerakódás
3
3
1
1
1
2
Gyártási hiba
1
2
2
2
1
PCI
2
2
17
2
6
4
2
3
Kopás/törmelék
4
3
9
7
9
2
10
1
Ismeretlen ok
57
15
24
12
16
15
4
14
8
Összes
3. táblázat. FĦtĘelemsérülések okai amerikai BWR reaktorokban [5]

98
46
1
5
1
53

2.2. Üzemanyag kikerülése a fĦtĘelembĘl
Az üzemanyag kikerülését a burkolaton keletkezett repedések teszik
lehetĘvé. A folyamatban fontos szerepet játszik a hĦtĘközeg eróziója. A
tabletta szemcsés szerkezetĦ, a szemcsehatárokon az eredetileg UO2 típusú
urán-oxid tovább oxidálódik, U3O8 illetve U4O9 típusú oxidrétegek alakulnak
ki. Ezekben az oxidokban nagyobb az oxigén részaránya, kialakulásuk
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térfogatnövekedéssel jár. A szemcsehatárok szerkezete ennek következtében
fellazul, és lehetĘvé válik a tabletta peremén található szemcsék leválása (6.
ábra). A szemcseleválás annál intenzívebb, minél tovább volt kontaktus a
hĦtĘközeg és a tabletta között.

6. ábra. Kismértékben sérült fĦtĘelem,
a burkolatsérülésen keresztül a tabletta felületének egy része távozott a
hĦtĘközegbe, a hiányzó térfogat jellemzĘ méretei: 2,0 mm hossz
és 0,15 mm mélység [11].
A fĦtĘanyag-kikerülést befolyásoló tényezĘk közül a következĘket
érdemes megemlíteni [10].:
♦ A burkolatsérülés nagysága és formája. A nagyobb lyukon több szemcse
távozik. A hĦtĘközeg áramlásának irányával megegyezĘ repedésen
keresztül erĘsebb eróziós hatás jön létre.
♦ Az üzemelési teljesítmény azért fontos tényezĘ, mert az oxidációs
folyamatok függnek az üzemanyag-tabletta hĘmérsékletétĘl.
♦ A szemcseméret nagysága miatt a friss – kis szemcseméretĦ – tabletta
jobban oxidálódik, mint a kiégett – és a magas hĘmérséklet miatt megnĘtt
szemcseméretĦ - tabletta. A peremréteg megjelenésével nagy kiégéseknél
a tabletta szélén található porózus szerkezet könnyebben oxidálódhat.
A hĦtĘközegbe kikerült fĦtĘanyag-szemcsék kirakódhatnak a
primerköri szerkezetek felületein. Ezek a szemcsék nagyon finom
szerkezetĦek az elĘzĘekben ismertetett oxidációs folyamatok miatt. A
szemcsék anyagából újabb hasadási termékek keletkeznek, ezzel
magyarázható, hogy a primerköri hĦtĘközegben olyan rövid felezési idejĦ
izotópok is kimutathatók, amelyek élettartama túl rövid lenne a fĦtĘelembĘl
való kikerüléshez is.
NagymértékĦ sérülés esetén elĘfordulhat, hogy nagyobb fĦtĘelemdarabok is kikerülnek a fĦtĘelembĘl (7. ábra). Ekkor a szétrepedezett tabletta
darabjai lazulnak ki a hĦtĘközeggel való kölcsönhatás miatt és hagyják el a
rudat.
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7. ábra. Nagymértékben sérült burkolatú fĦtĘelem,
amibĘl tabletta darabok váltak le [9]

2.3. Hasadási termékek kikerülése a hĦtĘközegbe
Az atomerĘmĦvekben végbemenĘ maghasadások során hasadványok
és hasadási termékek keletkeznek az üzemanyag-tabletta belsejében.
Bizonyos elemek atomjai azonnal beépülnek az UO2 tabletta rácsába (ilyen
elem például a neodímium), míg mások nem maradnak a keletkezés helyén,
hanem tovább mozognak (például a nemesgázok, vagy az illékony jód). Az
üzemanyag-szemcsében lejátszódó diffúzió mellett a makroszkopikus
folyamatok is fontos szerepet játszanak: gázbuborékok és zárványok jönnek
létre a szemcsék felületén, illetve a szemcsék között. A transzport
mechanizmusok eredményeként a tabletta belsejében keletkezett izotópok
eljuthatnak a tabletta külsĘ felületére is.
Az UO2 szemcsék felületéhez közel végbemenĘ hasadásokból a
diffúzión kívül
két további mechanizmussal is kikerülhetnek hasadási
termékek a tablettából. Az egyik mechanizmus a közvetlen kilökĘdés, ekkor a
hasadáskor keletkezett nagyenergiájú hasadványok közvetlenül kilépnek a
kristályrácsból. A másik mechanizmus a kiütés, ekkor a hasadáskor keletkezĘ
hasadványok meglöknek a mátrixba korábban beépült és korábbi hasadásból
származó atomokat. Azok vagy azonnal kilépnek a kristályrácsból, vagy
másodlagos, harmadlagos rugalmas ütközések következnek és az utolsó
meglökött atom távozik. A közvetlen kilökĘdés és a kiütés részletes vizsgálata
azt mutatta, hogy ezek a folyamatok csak alacsony hĘmérsékleten játszanak
szerepet, a reaktor normál üzemi körülményeire jellemzĘ 1000 oC környékén
pedig a diffúzió dominál [12][13].
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A tablettában keletkezĘ hasadványok és hasadási termékek többsége
radioaktív izotóp, de keletkeznek stabil izotópok is. A nemstabil atomok
radioaktív bomlása újabb izotópokat eredményez. A többéves üzemelés
során a hosszú felezési idejĦ izotópok mennyisége folyamatosan nĘ, míg a
rövid élettartamú izotópoknál egyensúly áll be a keletkezés és a bomlás
között. A hosszú felezési idejĦ izotópok sokkal nagyobb valószínĦséggel érik
el a tabletta felületét, mint a rövid felezési idejĦek, ezért a tablettából – és a
szivárgó fĦtĘelembĘl – is nagyobb arányban kerülnek ki.
A diffúziós folyamatok részletesebb vizsgálata azt mutatja, hogy az
egyes kémiai elemek és vegyületek diffúziója a tablettában nem azonos
módon és nem azonos sebességgel játszódik le. Szivárgó fĦtĘelemmel
végzett kanadai kísérlet adatai szerint például a hosszú felezési idejĦ 131I
izotópra jellemzĘ diffúziós távolság 19 cm volt az adott körülmények között,
ugyanez a távolság 133Xe izotópra pedig 33 cm [14]. Ezért a fĦtĘelemrúdban
keletkezett 133Xe izotópok közül több jut el a sérülés helyéig, mint a 131I
izotópok közül. (Erre késĘbb – a 6.4. fejezet 37. ábráján – paksi példát is
látunk.)
A szivárgó fĦtĘelembĘl a primerkörbe kikerülĘ hasadási termékek közül
a legfontosabbak a gáznemĦ és illékony elemek, mint a xenon, kripton, jód,
cézium és tellúr [15]. A nemesgázok nagy része a fĦtĘelem legterheltebb
részén hagyja el a tablettát és a burkolat alatti résen keresztül jut el a
sérülésig és lép ki a hĦtĘközegbe. Hasonló módon játszódik le a jód
kibocsátása is, de a kémiailag aktív elem elĘször lerakódik a résben és
vegyületeket képezhet, amik nehezebben jutnak ki a primerköri vízbe [16].
A fĦtĘelem tablettában a radiális teljesítményprofil nem egyenletes, a
kiégett fĦtĘelemben – a plutónium felhalmozódás miatt – a tabletta szélén
nagyobb a maghasadások száma egységnyi térfogatban és ezért ott több
hasadási termék keletkezik, mint a tabletta belsejében.
A hasadási termékek mozgása a tablettán belül jelentĘsen felgyorsul
magas hĘmérsékleten és ennek megfelelĘen növekszik a tablettából való
kibocsátás aránya. Ennek az effektusnak egy közismert megjelenése a
hasadási gáz kibocsátási küszöb, amit haldeni kísérleti adatok alapján C.
Vitanza állapított meg. Az összefüggés megadja azt a maximális
hĘmérsékletet, ami alatt a hasadási gázok kibocsátása a tablettából nem
haladja meg az 1%-ot [17]. A kiégés növekedésével a küszöbhĘmérséklet
csökken, ami azt jelzi, hogy a kiégett tablettában végbement strukturális
változások, károsodások miatt a gázok diffúziója felgyorsul a friss tablettához
képest. A tablettán belüli diffúzió felgyorsulása és a kibocsátás növekedése
magas hĘmérsékleten nemcsak a gázokra, hanem a többi hasadási termékre
is jellemzĘ. Az üzemanyag tablettában a radiális hĘmérséklet-eloszlás
maximummal rendelkezik a tabletta középsĘ részén és monoton csökken a
tabletta széléig. Az atomerĘmĦvekben használt tabletták szélén a
hĘmérséklet 300-400 oC, míg a tabletta belsejében jóval 1000 oC felett is
lehet. Ennek megfelelĘen a hasadási termékek mozgása sem azonos
sebességĦ a tabletta keresztmetszetében, hanem sokkal intenzívebb belül.
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A sérült burkolaton keresztül bejutó hĦtĘközeg oxidálja az urándioxidot. A keletkezett oxidok hĘvezetĘképessége rosszabb, mint az eredeti
tablettáé volt. Ez ahhoz vezet, hogy a tabletta hĘmérséklete növekszik, ami
direkt módon is elĘsegíti a hasadási termékek diffúziójának felgyorsulását a
tabletta belsejében és a tablettából [10].
A hasadási termékek keletkezésének elsĘdleges helye a fĦtĘelem
tabletta belseje, de a primerköri hĦtĘközeg aktivitását nemcsak a szivárgó
fĦtĘelembĘl kikerülĘ hasadási termékek növelik, hanem radioaktív izotópok
keletkeznek a fĦtĘelemen kívül is. A korróziós termékek felaktiválódása
mellett maghasadások is végbemennek a fĦtĘelemen kívül, amik ugyanolyan
hasadási termékek létrejöttéhez vezetnek, mint a tablettában végbemenĘ
hasadások. A korróziós termékek jelentĘs aktivitást jelentenek a primerköri
hĦtĘközegben, de nem függnek össze a fĦtĘelemek állapotával, vagy
sérülésével, ezért ezzel a jelen dolgozatban nem foglalkozom. A fĦtĘelemen
kívüli maghasadásokhoz hasadóanyag jelenléte szükséges, ennek több
forrása is lehet:
• A fĦtĘelemek felületére a gyártás során kerülhet hasadóanyag
szennyezĘdés, ami a zónába helyezés után a szennyezi a primerkört.
• A sérült fĦtĘelemekbĘl hasadási termékek mellett UO2 szemcsék is
kijuthatnak, és lerakódhatnak a zóna felületén (errĘl részletesebben a 2.2
fejezetben volt szó). Üzemanyag kikerülés csak a szemcseméretet
meghaladó sérülés esetén várható. Ha ennél kisebb a lyuk mérete, akkor
csak a hasadási termékek szivárognak ki.
• A zóna átrakásakor általában csak a fĦtĘelem-kazetták egy részét cserélik
ki. Ha a reaktorban korábban sérült fĦtĘelem volt, akkor a kikerült
üzemanyag-szemcsékbĘl származó szennyezés megmaradhat azokon a
kazettákon, amik az átrakás után is a zónában maradtak.
A fĦtĘelem-burkolatát képezĘ Zr ötvözet is tartalmazhat U
szennyezĘdést. Ennek mértéke azonban olyan kicsi (5x10-6 kgU/kgZr), hogy
az ebbĘl származó hĦtĘközeg aktivitás – orosz szakértĘk szerint VVER
reaktorban 100-500 Bq/kg [18] – elhanyagolható a fĦtĘelem-szivárgásból és a
gyári szennyezĘdésbĘl származó hasadásitermék-aktivitáshoz képest.
JelentĘs eltérés van a tablettából kikerülĘ és a felületi
szennyezĘdésbĘl származó hasadási termékek izotóp-összetétele között. A
tabletta viszonylag nagy mérete miatt csak a hosszú felezési idejĦ izotópok
jutnak ki nagy arányban a hĦtĘközegbe. A burkolat felületén keletkezett
izotópok viszont gyakorlatilag azonnal a hĦtĘközegbe kerülnek, az
üzemanyag-szemcsék néhány mikronos mérete csak minimális visszatartó
hatást jelent.
2.4. Szivárgás tranziensek során
A normál üzemelés során a reaktorban található sérült fĦtĘelemek
szivárgása stacioner körülmények között állandósul. A sérülés keletkezése és
esetleges továbbfejlĘdése, megnagyobbodása; a hĦtĘvíz beáramlása a
burkolat alá és kölcsönhatása a burkolattal és a tablettával; továbbá a rés
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környezetében lévĘ hasadási termékek gyors kijutása mind
folyamat. Ha a primerköri paraméterek nem változnak és a
mennyiség is állandó, akkor egyensúly áll be a hĦtĘközeg
koncentrációjában, amit a keletkezĘ izotópok mennyisége, a
jellemzĘ szivárgás, valamint a víztisztító mĦködése határoz meg.

idĘfüggĘ
szivárgó
aktivitássérülésre

Ha a primerköri paraméterek megváltoznak, akkor az egyensúly felborul
és megváltozik a primerköri aktivitás. Erre a legjellemzĘbb példa a reaktor
leállása és újraindulása.
♦ Leállás során a burkolat és a tabletta közötti résben a hĘmérséklet a
telítési hĘmérséklet alá esik, a repedésen keresztül bekerült folyadék
folyékony halmazállapotban marad és kimossa a vízben oldódó
anyagokat. A repedésen kijutó oldott jód primerköri aktivitás növekedést
eredményez, ezt a jelenséget hívják jód spiking-nak. (Magyarul talán
pipálásnak lehetne fordítani, de mivel a magyar szaknyelvben is az angol
spiking kifejezést használjuk a jelenség megnevezésére, ezért a
dolgozatban ennél maradok.) A leálláskor bejutott víz elzárja a repedést a
gáznemĦ anyagok elĘl, ezzel nehezíti a fĦtĘelem felsĘ részében
összegyĦlt nemesgázok kijutását a primerkörbe.
♦ Újrainduláskor a teljesítmény- és hĘmérséklet-növekedést követĘen a
jódban dús víz távozik a burkolat alól és ezzel egy újabb aktivitás
növekedést eredményez a hĦtĘközegben. A rés mérete csökken, a víz
elgĘzölög. Megnyílik az út a gázok elĘtt, és a bennrekedt nemesgázok
távozása szintén aktivitás-növekedést eredményez.
A teljesítményváltozás mellett a primerköri nyomáscsökkentés is
hozzájárul a jód spiking jelenséghez. A szivárgó fĦtĘelemben normál
üzemelés során egyensúly alakul ki a belsĘ és külsĘ nyomás között. A külsĘ
nyomás lecsökkenése miatt kiáramlás indul meg a fĦtĘelembĘl, ami addig
tart, míg a nyomások ismét kiegyenlítĘdnek. A kiáramló hĦtĘközeg jelentĘs
mennyiségĦ radioaktív izotópot visz magával és ezzel megnöveli a primerköri
hĦtĘközeg aktivitását.
A tabletta hĘmérséklete a tranziensek során többszáz oC-ot is
változhat, ami termikus feszültségek megjelenésével a tablettában repedések
létrejöttéhez vezethet. A repedések mentén a szemcsék között megrekedt
hasadási termékek is kijuthatnak a hĦtĘközegbe.
Az egyes izotópok mennyiségének meghatározásával kimutatható,
hogy egész más a nemesgázok és a vízben oldódó jód kikerülése. A 8. ábra
egy olyan kísérletet mutat be, ahol a reaktor teljesítménye ciklikusan változott
és közben mérték a nemesgázok és a jód aktivitását a hĦtĘközegben. A rövid
felezési idejĦ izotópok aktivitása érzékenyebb a teljesítmény-változásokra. A
nemesgázok aktivitása növekszik a teljesítmény növekedés során, éppúgy
mint a jód izotópoké. A stabil állapotból történĘ leállás során azonban a
nemesgáz aktivitás csökken, a jód aktivitás viszont ebben az esetben is
növekszik.
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8. ábra. Hasadási termékek koncentrációjának változása
teljesítmény tranziensek során [10]
A jód spiking jelenség néhány jellemzĘ vonását az alábbiakban lehet
összefoglalni [19][20][21][22]:
♦ A jelenség reprodukálható, ha az elsĘ tranziens után ismét beállt az
egyensúlyi stacioner állapot.
♦ Az aktivitáscsúcs nagyságát befolyásolja a szivárgó fĦtĘelemek száma,
a sérülés nagysága és helye is, valamint a zónateljesítmény a
tranziens elĘtt.
♦ Spiking csak akkor lép fel, ha van szivárgó fĦtĘelem a zónában.
♦ KismértékĦ teljesítményváltozás önmagában nem mindig elég a
spiking kialakulásához: általában csak a teljesítmény legalább 40-70%ra történĘ csökkentésekor jelentkezik.
♦ A 131I aktivitáscsúcsának aránya a stacioner aktivitáshoz képest
nagyobb, mint a többi – rövid felezési idejĦ – jód izotópé.
♦ Az aktivitáscsúcs után a primerköri aktivitás csökkenését az aktív
izotópok bomlása és a víztisztító mĦködése határozza meg.
♦ A nemesgázok viselkedése jelentĘsen eltér a jódtól a spiking során.
♦ A hosszú felezési idejĦ cézium izotópok a 131I-hez hasonló
aktivitáscsúcsot mutatnak.
A jód spiking jelenség nemcsak normál üzemi tranziensek, hanem
baleseti helyzetek esetén is felléphet. JelentĘs tényezĘ lehet az aktivitáskibocsátásban, ezért a biztonsági elemzéseknél is figyelembe kell venni.

17

2.5. Szivárgó fĦtĘelemekkel végzett kísérletek
A fĦtĘelem-szivárgás kísérleti vizsgálata azért nagyon fontos, mert az
egyes részfolyamatok nagyon összetettek és azok részletes ismerete alapján
sem lehet becslést adni sérült fĦtĘelembĘl kikerülĘ aktivitásra. Az integrális
kísérletek – amiket fĦtĘelemrudakkal kutatóreaktorokban végeznek – adnak
csak igazán megbízható információkat. Ha jól definiált körülmények között
sikerül megmérni, hogy ismert kiégésĦ, ismert sérüléssel rendelkezĘ
fĦtĘelembĘl mi kerül ki a hĦtĘközegbe, akkor ezek az eredmények
használhatók az erĘmĦvi üzemvitelben is. Ilyen kutatásokra csak a világ
néhány laboratóriumában került sor, ezek közül röviden bemutatok néhányat.
A kanadai Chalk River Laboratories (CRL) kutatóintézetben szivárgó
CANDU fĦtĘelemeket helyeztek el egy reaktor speciális vizes hurkában [10].
A sérülést vagy mesterségesen – vágással, fúrással – hozták létre, vagy
pedig erĘmĦben meghibásodott a fĦtĘelemet használtak. A magas aktivitások
kezelésésre is alkalmas nehézvizes hurkot speciális grafit filterrel látták el az
urán-dioxid eltávolítására, továbbá víz- és gáztisztító mĦködött a hasadási
termékek – elsĘsorban jód és nemesgázok szĦrésére és aktivitásuk
mérésére. A kísérletek során vizsgálták a burkolat hidridizációját, az
üzemanyag kikerülést és a hasadási termékek kibocsátását stacioner és
tranziens körülmények között. A mérések szerint a sérülés méretével változik
a hasadási termékek kikerülés-keletkezés arányának (R/B) függése az λ
bomlási állandótól: kisebb méret esetén meredekebben csökken, ami a rés
visszatartó hatását jellemzi. Szisztematikus eltérést találtak a nemesgázok és
a jód R/B=f(λ) függésében is: a meredekebb jód görbe a nemesgázok
akadálytalanabb kikerülésére utal. A tranziens mérések szerint a
teljesítménycsökkentés során nĘtt a jód aktivitás, míg a nemesgáz aktivitás
változatlan maradt. A teljesítménynövelés során azonban mind a
nemesgázok, mind a jód aktivitása emelkedett. A mérések alapján a CRL
szakértĘi megfelelĘ adatbázissal rendelkeztek a CANDU reaktorok szivárgó
fĦtĘelemeinek modellezéséhez.
Franciaországban a Grenoble-i Siloë reaktorban végeztek kísérleteket
sérült fĦtĘelemekkel nyomottvizes reaktorokra jellemzĘ körülmények között
[23][24]. A fĦtĘelemek felsĘ részén 0,3-0,5 mm átmérĘjĦ lyukat fúrtak, így a
hĦtĘvíz már a besugárzás elĘtt bejutott a burkolat alá. A besugárzást
stacioner körülmények között különbözĘ teljesítmény szinteken, illetve – más
mérésekben – ciklikus teljesítményváltozással hajtották végre (9. ábra). A
mérések szerint a nemesgázok kibocsátását a hĦtĘközeg jelenléte és az
oxidációs folyamatok akár 100-szorosra is felgyorsíthatják a hasonló
körülmények között tesztelt, de hĦtĘközeg-kontaktus nélküli rudakhoz képest.
200 W/cm lineáris teljesítmény felett a nemesgázok és a halogének
kibocsátása között 10-szeres különbség volt, míg 200 W/cm alatt ez az arány
– a víz megjelenése miatt növekvĘ halogén-kibocsátás következtében –
kétszeresre csökkent. A mérések eredményeit felhasználták az erĘmĦvi
tranziensek optimalizálásához is; az optimalizálás célja a radioaktív anyagok
kibocsátásának minimalizálása volt.
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9. ábra. Jód-131 aktivitás és teljesítmény-történet
a CYFON 2 mérésben [24]
Oroszországban a dimitrovgádi VK-50-es forralóvizes reaktorban
hajtottak végre kísérleteket két olyan kazettával, amiben 3-3 szivárgó
fĦtĘelem volt. A 0,9-1,0 mm átmérĘjĦ sérülést mesterségesen hozták létre a
zóna legnagyobb teljesítményĦ magasságában. A 3-5 éves besugárzás során
a fĦtĘelemek lineáris terhelése 50-120 W/cm között változott, közben
rendszeresen mérték a hĦtĘközegben a nemesgáz és jód aktivitáskoncentrációt. A forralóvizes körülmények között tapasztalták a BWR
reaktorokra jellemzĘ magas – a PWR-ekhez képest tízszeres – 133Xe/131I
kibocsátási arányt, amit a jód izotópok nehezebb kimosódása és az
alacsonyabb hĘmérséklet magyaráz. A mérési programban nyomás- és
teljesítmény-csökkentés is szerepelt a tranziens kibocsátás vizsgálatára. A
mérési eredményeket elsĘsorban modellfejlesztés támogatására használták
fel [25].
Szivárgó VVER fĦtĘelemekkel végzett kísérletekrĘl sajnos nagyon
kevés ismerettel rendelkezünk. A szivárgó fĦtĘelemek állapotának értékelési
módszerérĘl készített szovjet útmutató [26] tartalmaz olyan adatokat –
szivárgási állandókat, a kikerült urán mennyiségét a repedés nagyságának
függvényében –, amik minden bizonnyal méréseken alapulnak. Az egyik
ignalinai RBMK blokkon 1997-ben két olyan kazettát találtak, ami szivárgott;
ezeket visszarakták és a mért aktivitásokból határozták meg a normál
üzemelés során egy sérült fĦtĘelembĘl várható jód kibocsátást, valamint a
szivárgás mértékének függését a teljesítménytĘl [27]. ElképzelhetĘ, hogy
hasonló mérésekre más – pl. VVER – erĘmĦvekben is sor került.
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Az erĘmĦvi tapasztalatok is nagyon fontosak a fĦtĘelem-szivárgás
folyamatainak jobb megértéséhez. Az erĘmĦben azonban nem ismertek a
szivárgó fĦtĘelem jellemzĘi, ezért a mérési adatok feldolgozása éppen
fordított irányú mint a kísérleteknél: a mért aktivitás-adatokból kell
meghatározni a sérült fĦtĘelem paramétereit. A Pakson mért primerköri
aktivitás-adatokról a 4. fejezetben lesz szó részletesebben.

3. A FĥTėELEM-SZIVÁRGÁS MODELLJEI
A fĦtĘelem-szivárgás folyamatait a számítási modellekben általában
három egymást követĘ – térben is különválasztott – szakaszra szokták
bontani. A hasadási termékek mozgását a
♦ a tablettán belül,
♦ a résben és a
♦ hĦtĘközegben
különbözĘ egyenletek írják le, amik tartalmazzák az egyes izotópok
keletkezésétĘl a primerkörbĘl való eltávolításukig végbemenĘ részfolyamatok
jellemzĘ paramétereit.
A hasadási termékek tablettán belüli mozgását elĘször A.H. Booth írta
le [15] az alábbi egyenlettel:

dN t
= B − λN t − divJ
dt

(1)

Az (1) egyenlet szerint egy adott izotóp lokális koncentrációjának változását
az izotóp keletkezése , bomlása valamint a mozgásához tartozó tömegáram
határozza meg. A tömegáram az izotóp-koncentráció gradiensétĘl és a D
diffúziós együtthatótól függ: J = − Dgrad ( N t ) .
Az (1) egyenletben szereplĘ paraméterek közül az izotóp keletkezését
jellemzĘ B és a bomlást meghatározó λ általában ismert paraméter, míg a
diffúziós együttható D meghatározásához kísérleti adatok szükségesek. A
diffúziós együttható függ a rácsot alkotó UO2 anyagi jellemzĘitĘl, valamint a
migráló izotópokkal való kölcsönhatásától. Mivel ez a kölcsönhatás
alapvetĘen elektromos jellegĦ, a diffúziós együttható értéke különbözĘ
elemekre eltérĘ lehet. A xenon és kripton hasonló kémiai tulajdonságai miatt a
két gázhoz tartozó diffúziós együttható közel ugyanaz az UO2 rácsban, de
jelentĘs eltérés van például a nemesgázok és a jód diffúziója között. Ezért
általában azt kell feltételezni, hogy a különbözĘ elemek eltérĘ sebességgel
mozognak a tablettában és ennek megfelelĘn a tablettából való kikerülésük is
eltérĘ mértékĦ. Egy adott elem vagy vegyület esetére azonban feltételezhetĘ,
hogy az összes izotóp azonos diffúziós együtthatóval mozog. Igaz, hogy a
diffúziós folyamatot befolyásolja az izotópok tömege is, de ez az effektus
nagyon kicsi és csak nagy tömegarányú nuklidoknál figyelhetĘ meg.
A Booth diffúziós modell nagyon leegyszerĦsíti az üzemanyag
tablettában végbemenĘ fizikai folyamatokat. A kísérleti adatok illesztésével
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elĘállított effektív diffúziós együttható nem azonos az egyes elemeknek a
tiszta UO2 rácshoz tartozó együtthatójával, hanem számos összetett
folyamatot is magába foglal. Például a hasadási gázok esetében ezek közé
tartozik az atomi diffúzió mellett a tablettán belüli buborékok keletkezése,
mozgása és összeolvadása is. Azok a mikroszkopikus paraméterek, amik
ezeket a folyamatokat meghatározzák (pl. diffúziós együttható, párolgási hĘ
stb.), ugyanazok egy adott elemre vagy vegyületre függetlenül az izotópösszetételtĘl. Ezért feltételezhetĘ, hogy – a bonyolult folyamatok ellenére – az
egyes elemek különbözĘ izotópjai ugyanolyan kibocsátási kinetikát követnek.
A Booth modell alkalmazható mikroszkopikus méretekben is, ekkor a
diffúziót külön-külön kell modellezni a tablettát alkotó szemcsékben,
pórusokban és zárványokban. A mikroszkopikus modellezéshez részletes
információkkal kell rendelkezni az egyes részfolyamatokról, ismerni kell az
egyes elemek és vegyületek diffúziós tulajdonságait a tabletta különbözĘ
helyein, számolni a tabletta oxidációjából származó hatásokkal és követni kell
a migráló anyagok közötti kémiai reakciókat, új vegyületek kialakulását.
További nehézséget jelent a tabletta szerkezetében bekövetkezett változások
és a sérült fĦtĘelem és a hĦtĘközeg közötti kölcsönhatások részletes leírása
is. Az említett problémák miatt a mikroszkopikus alapon felépített ún.
mechanisztikus modellek alkalmazása nem terjedt el a szivárgó fĦtĘelemek
modellezésében [28].
Az izotópok mozgását a résben legfeljebb a nemesgázok esetében
lehet diffúziós egyenlettel leírni [29]. A jód a tabletta és a burkolat felületén is
megtapadhat, ezért nem beszélhetünk tiszta diffúzióról. A résben található
radioaktív izotóp mennyiségét az anyagmegmaradás mérlegegyenlete írja le.
A (2) egyenlet jobb oldalán a tablettából kikerült izotópok mellett a sérülésen
az idĘközben elbomlott és a hĦtĘközegbe kijutott atomok szerepelnek.
dN r
= Rt − (λ + ε )N r
dt

(2)

A hĦtĘközegben található izotópok mennyiségét az elĘbbihez hasonló
(3) mérlegegyenlet írja le [30]. Az izotópok távozását jellemzĘ β magában
foglalja a víztisztító (vagy gáztalanító) rendszeren keresztül kivont
mennyiséget, valamint a szivárgásokkal és felületi lerakódásokkal elvitt
anyagot is. Normál üzemi körülmények között a két utóbbi tag azonban
elhanyagolható.
A hĦtĘközeg aktivitásának egy része az Rs felületi
szennyezĘdésbĘl származik.
dN h
= Rr − (λ + β )N h + Rs
dt

(3)

A normál üzemre jellemzĘ körülmények között az (1),(2),(3) egyenletek
stacioner megoldásával modellezhetĘ a fĦtĘelemek szivárgása, és a fenti
egyenleteken alapuló algoritmusok segítségével értékelhetĘk a primerköri
aktivitás-mérések. Leállások és újraindulások esetén tapasztalható
aktivitásnövekedések modellezésére kiegészítĘ összefüggésekre van
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szükség a tranziens folyamatok – például nyomásváltozás – figyelembe
vételére.
3.1. Stacioner számítási modellek az aktivitás-mérések kiértékelésére
A primerköri aktivitás-mérések adatainak feldolgozásából következtetni
lehet a zónában található sérült fĦtĘelemek számára, esetleg a sérülés
nagyságára, a sérült fĦtĘelem kiégettségére, vagy helyére a zónában. A világ
különbözĘ erĘmĦveiben elterjedt kiértékelési módszerek nem egységesek,
jelentĘs eltérések vannak például a különbözĘ VVER-440 blokkoknál használt
módszerekben is [18],[26],[37],[55]. A számítási eljárások különbözĘsége
részben magyarázható a fĦtĘelemek és az üzemeltetés eltéréseivel, de fontos
szerepet játszanak az alkalmazott mérési technikák és a kiértékelést
támogató kísérleti háttér is. Ezért nem beszélhetünk univerzálisan
használható kiértékelési módszerekrĘl; minden fĦtĘelemgyártó, üzemeltetĘ,
vagy erĘmĦ saját tapasztalataira, méréstechnikájára és fĦtĘelemes
ismereteire alapozva dolgozza ki a szükséges számítási eljárást.
3.1.1. A jelenleg használt szakértĘi rendszerek általános jellemzĘi
A sérült fĦtĘelemek számának meghatározására használt módszereket két
nagy csoportba lehet osztani [29]:
♦ a teljes aktivitás módszere és
♦ regressziós módszerek.
A teljes aktivitás módszerével a sérült fĦtĘelemek számát a mért
primerköri aktivitás és az egy szivárgó fĦtĘelemhez tartozó standard érték
arányából határozzák meg. Ennek az eljárásnak az a legnagyobb hátránya,
hogy nehezen tudja értelmezni a primerkörben található – például egy korábbi
kampány során kikerült – hasadóanyag és a sérült fĦtĘelemek együttes
hatását.
A regressziós módszerekben a mérési adatokból határozzák meg a
modell-egyenletek paramétereit és abból következtetnek a szivárgás
jellemzĘire. A felhasznált egyenletekben általában figyelembe veszik a
hĦtĘközegben található hasadóanyagot is. Itt a problémát elsĘsorban a
modell-egyenleteknek a mért adatokhoz való illesztéskor fellépĘ pontatlanság
jelentheti, ami legtöbbször a mérési adatok inkonzisztenciájára vezethetĘ
vissza (például az egyik izotóp aktivitás-koncentrációjának pontatlan értéke
okozhat ilyen gondot).
A fejezet további részében néhány mĦködĘ szakértĘi rendszer fĘbb
jellemzĘit foglalom össze. A 10. ábrán néhány kóddal végzett számítások
eredményei láthatók, ahol a sérült fĦtĘelemek száma van feltüntetve a
számítás és a megfigyelés szerint. Az ábrán látható, hogy ezeknél a
számításoknál a 100%-nál nagyobb hiba sem ritka.
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10. ábra. A sérült fĦtĘelemek különbözĘ kódok által becsült száma
a megfigyelt sérülések számának függvényében [29]
A CANDU reaktorok sérült fĦtĘelemeinek monitorozására létrehozott szakértĘi
rendszer a hĦtĘközeg-aktivitás mérésein alapul és alkalmas a sérült
fĦtĘelemek számának, a sérülés nagyságának és a hĦtĘközegben található
hasadóanyag
mennyiségének
becslésére
[10][31][32].
A
modell
kidolgozásához a Chalk River Laboratories mérési programjának eredményeit
is felhasználták, és a módszert számos erĘmĦvi esettel validálták [33]. A
mérési adatok közül a jód, xenon és kripton izotópok aktivitás-koncentrációit
használja fel egyidejĦleg és támaszkodik a nemesgáz- és jódkibocsátások
közötti kapcsolatra vonatkozó kísérleti eredményekre is (miszerint a jód
kibocsátást jellemzĘ együttható folyamatosan nĘ a sérülés nagyságával, míg
a nemesgázok esetében állandó marad). A B. Lewis által kidolgozott
számítási módszert [31] az alábbiakban részletesebben is ismertetem, mivel a
késĘbbiek bemutatott – paksi viszonyokra adaptált – modell összeállításában
támaszkodtam rá.

•

A mérési adatokból a kibocsátás-keletkezés arányt (az angol kifejezést
követve release-to-birth rate : R/B) az alábbi módon lehet meghatározni
egy adott izotópra.
m
§R·
§ λ + β · AmV
exp(λt tr )
¨ ¸ =¨
¸
© λ ¹ FY
© B ¹h

(4)

Az egységnyi idĘ alatt végbemenĘ hasadások száma a sérült rúdban (F)
legegyszerĦbben a zóna átlag alapján adható meg. Az adott izotóp
hasadási hozama (Y) korrekcióra szorul az 235U kiégése és a 239Pu
keletkezése miatt.
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•

A modell másik alapegyenletét szintén a kibocsátás-keletkezés R/B
arányra írjuk fel azzal a feltételezéssel, hogy a primerkörben megjelenĘ
aktivitás részben a tablettából a résen és a burkolat-sérülésen keresztül
kikerülĘ hasadási termékekbĘl, részben pedig a kikerült üzemanyagból
származik.

R § ε · a
=¨
H +u
¸
B ©ε +λ ¹ λ
•
•

•

(5)

Az (5) egyenletben a jobb oldali u tag a primerkörben található urán
kiülepedésekbĘl származó izotópokat írja le és belĘle reaktorfizikai
számításokkal lehet meghatározni az UO2 mennyiséget.
Az (5) egyenletben három ismeretlen szerepel : ε , a és u. A (4)
egyenletbĘl származó R/B adatok ismeretében ezek a paraméterek
meghatározhatók, ha egy kémiai elem legalább három izotópjára
megvannak az aktivitás-adatok. A három ismeretlen paraméter
meghatározása után lehetĘvé válhat az erĘmĦ üzemeltetése
szempontjából is fontos mennyiségek meghatározása. A sérült fĦtĘelemek
a
. A kifejezésben szereplĘ
száma az alábbi módon számítható : x =
3 D
D együttható meghatározására a CANDU reaktorok fĦtĘelemeinek
vizsgálata során kapott teljesítményfüggĘ összefüggést használnak.
Az ε szivárgási együttható ismeretében szintén CANDU specifikus
összefüggéssel határozzák meg a sérülés nagyságát.

A CHIRON kódot amerikai BWR és PWR erĘmĦvekben használják a sérült
fĦtĘelemek számának és a sérülés nagyságának meghatározására [34]. Az
EPRI-ben kifejlesztett program az ANS speciális munkacsoportja által javasolt
– a hasadási termék keletkezését és résbeli diffúzióját, valamint a
hĦtĘközegbe való kikerülését leíró – összefüggéseken alapul, és tekintettel
van a hĦtĘközegben található hasadóanyagra is. Az eljárás a hĦtĘközegbĘl és
a gázmintákból származó adatokból kiszámolja a hasadási termékek
kiszökési sebességét a tablettából a résbe és a résbĘl a hĦtĘközegbe,
továbbá meghatározza hĦtĘközegben lévĘ hasadóanyagból származó
aktivitást. EzekbĘl az adatokból empirikus összefüggésekkel származtatja a
kód sérült fĦtĘelem jellemzĘit. A CHIRON kódot sok amerikai erĘmĦben
használják, a számítási eredmények alapján döntenek arról, hogy szükségese a fĦtĘelemek hermetikusságának idĘigényes ellenĘrzése az átrakás során.
A DIADEME kódot francia erĘmĦvekben alkalmazzák a sérült fĦtĘelemek
számának, kiégettségének meghatározására és a sérülés nagyságának
becslésére [35]. A mért jód, nemesgáz és cézium adatok alapján be lehet
azonosítani a sérült fĦtĘelem típusát is (MOX, vagy UO2). A sérülés
nagyságára olyan összefüggést használnak, ami a sipping vizsgálatokon
alapul. A sérült fĦtĘelemek számának becslése 133Xe aktivitás alapján
történik. Ez nagy kiégéseknél – ahol a rés bezárult – már nem ad megbízható
értéket, ezért egy kiegészítĘ algoritmus a stacioner és a tranziens 131I
szivárgás arányából határozza meg a sérült fĦtĘelemek számát egy másik PROFIP nevĦ [36] - kód segítségével. A fĦtĘelem típusát a 135Xe és 85mKr
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aktivitások arányából származtatják, amik eltérĘ mennyiségben keletkeznek a
Pu és az U hasadásakor.
A CAAP (Coolant Activity Analysis Program) kódot a koreai PWR reaktorokra
fejlesztették ki, ami jód, nemesgáz és cézium aktivitás-adatokat dolgoz fel
diffúziós és kinetikai egyenletek alapján [29]. A modell becslést ad a sérült
fĦtĘelemek számára, a sérülés nagyságára (az R/B arány bomlási állandó
függésének logaritmikus skálán meghatározott meredeksége alapján), a
sérült fĦtĘelem kiégettségére (a 134Cs és 137Cs aktivitások arányából) és a
kiégettség alapján a sérült kazetta zónában elfoglalt pozíciójára is. A modell
validálására 37 olyan esetet használtak fel, amikor ultrahangos mérésekbĘl
ismert volt a sérült fĦtĘelemek száma és rendelkezésre álltak az aktivitásadatok is.
3.1.2. VVER aktivitás-mérések kiértékelésének gyakorlata
A VVER reaktorok primerköri aktivitás-adatainak feldolgozására még a
nyolcvanas évek elején született egy javaslat [26], de az egyes erĘmĦvekben
használt módszerek napjainkban jelentĘs eltérést mutatnak.
Oroszországban az eredeti ajánláshoz hasonló algortimussal rendelkezĘ
TIMS kódot használják a sérült fĦtĘelemek számának becslésére [18] . A
számítás a jód izotópok aktivitásán alapul, az izotópok egymáshoz
viszonyított aktivitásából és az egy szivárgó fĦtĘelemhez rendelt nominális
értékkel való összevetésbĘl következtetnek a sérülések számára és a felületi
szennyezĘdés nagyságára.
A cseh fejlesztésĦ PES-PEPA kódot a Bohunice-i és a Dukovany VVER-440
blokkokon használják, és tervezik a Temelin-i VVER-1000-es erĘmĦben is az
üzembehelyezését [37]. Ez a módszer a nemesgáz aktivitásokat is figyelembe
veszi és a szivárgási állandó függvényében becslést ad a sérülés nagyságára
is. Az eljárásban használt algoritmus három különbözĘ fĦtĘelemre végzi el a
számítást és kiválasztja azt, amelyikben a legközelebb vannak egymáshoz a
mért és számított aktivitások. A kód becslést ad arra is, hogy tranziensek
során milyen mértékĦ aktivitásnövekedés várható a sérült fĦtĘelemek
jelenlétében.
Lengyelországban is foglalkoztak a VVER-440 típusú reaktor szivárgó
fĦtĘelemeinek detektálásával [38]. A 88Kr aktivitás-mérésére alapuló módszer
hasznosnak bizonyult korábbi orosz adatok feldolgozására, de nem került sor
erĘmĦvi alkalmazására.
A Paksi AtomerĘmĦ primerköri aktivitás-adatainak kampányonkénti
kiértékelésére a Budapesti MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetében létrehoztak egy számítási eljárást, amely
ötvözi az amerikai EPRI (Electric Power Research Institute) és a VVER-440
erĘmĦre vonatkozó korábbi szovjet hatósági ajánlásokat.
Az eljárás
alkalmazása során minĘségi és mennyiségi kritériumokat vizsgálnak. A
minĘségi elemzés során elsĘsorban a legrövidebb és leghosszabb felezési
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idejĦ jód izotópok (134I és 131I) koncentráció-változásait kísérik figyelemmel. A
mennyiségi elemzés során az alábbi négy jellemzĘt határozzák meg:
• a sérülés típusát, ami lehet mikro- vagy makrorepedés. Ez a vizsgálat a
hosszú felezési idejĦ 131I és 133I izotópok koncentrációján alapul.
• a felületi szennyezĘdést, a rövid felezési idejĦ 134I izotóp mért aktivitása
alapján. FeltételezhetĘ, hogy ez az izotóp fĘleg a fĦtĘelem-burkolaton
kívül lerakódott hasadóanyagból származik.
• a sérült fĦtĘelemek számát. A meghatározás a 131I izotóp koncentrációja
alapján történik, a felületi szennyezĘdés hatásának figyelembe vételével.
• a sérült fĦtĘelem kiégettségét, több Cs, Pu és Cm izotóp koncentrációinak
aránya alapján.

♦ A nyolcvanas évekbĘl származó szovjet módszer öt jód izotóp
koncentrációját használja bemenĘ paraméterként. A mért adatokat
összevetik a szennyezĘdésbĘl származó aktivitással, ami a kampány
elején mért értéknek felel meg. Sérült rúd jelenlétét az jelzi, ha valamennyi
izotóp koncentrációja jóval magasabb, mint a felületi szennyezĘdésbĘl
kapott adat. A módszer két kibocsátási mechanizmust különböztet meg:
egy egyensúlyi folyamatot, amikor a hĦtĘközegbe kikerülĘ izotópok
forgalma arányos a burkolat alatt található izotópmennyiséggel, valamint
egy nemegyensúlyi esetet, amikor a tabletta és a burkolat közötti rés
bezárul és ez akadályozza a hasadási termékek kikerülését. A két esethez
különbözĘ szivárgási állandó tartozik, amelyet kísérletileg határoztak meg
VVER reaktorokra. A 135I és 134I izotópok mért aktivitásának ismeretében
eldönthetĘ, hogy melyik kibocsátási mechanizmusról van szó és
meghatározható a szivárgó fĦtĘelemek száma.
♦ Az EPRI módszer három jód izotóp (131I, 133I és 134I) aktivitás-adatainak
felhasználására épül. A 134I izotóp aktivitása csak a felületi
szennyezĘdésbĘl adódik. A hosszabb felezési idejĦ 131I és 133I izotópok
aktivitását korrigálják a felületi szennyezĘdés és a víztisztító hatásának
figyelembe vételével. A két jód izotóp korrigált aktivitás értéke arányának
ismeretében a módszer szerint eldönthetĘ, hogy mikro-, vagy
makrorepedés alakult ki. A sérült fĦtĘelemek számát pedig a 131I izotóp
korrigált aktivitás értékének és az egy sérülésre jellemzĘ (standard leak)
aktivitás-adatnak a hányadosa adja meg. Az EPRI módszerben eredetileg
használt adatok PWR reaktorokra vonatkoztak, és nagyságrendekkel
nagyobbak voltak, mint a VVER-440-re alkalmazható egy sérült fĦtĘelemre
jellemzĘ szivárgási adatok. (Ennek elsĘsorban a VVER-440 nagy
primerköri vízmennyisége, valamint viszonylag rövid és így kevesebb
hasadási terméket tartalmazó fĦtĘeleme az oka.) Az EPRI módszerben
használható, egy sérülésre jellemzĘ VVER szivárgási adatokat az orosz
módszer hátteréül szolgáló mérésekbĘl állították elĘ a BME-n.
A fenti két módszer kombinálásához illetve párhuzamos
alkalmazásához a BME Nukleáris Technikai Intézetében egy gondos
inputadat-kiválasztó eljárás is társul. Azokat a méréseket veszik csak
figyelembe, amelyek stabil üzemállapothoz tartoznak – reaktorteljesítmény és
víztisztító-adatok tekintetében –, és amelyekre stabilizálódott izotóp
koncentrációk a jellemzĘk. A kampány elején és végén is elvégzik a
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számításokat, valamint azokban az esetekben, amikor a hirtelen növekvĘ
aktivitás-mérés valószínĦsíti, hogy sérülés történt. Az elvégzett számítások a
négy paksi reaktor teljes élettartamát lefedik. A számítások helyességét az
átrakások tapasztalatai igazolták: számos jelzett esetben az átrakást
követĘen kikerült a szivárgó fĦtĘelem és a mért aktivitás lecsökkent.
A BME-n használt rendszert az utóbbi években kiegészítette az
ATOMKI által kidolgozott, stabil nemesgáz méréseken alapuló számítás [39],
valamint a jelen dolgozatban bemutatásra kerülĘ – leállási tranziensek
következményeinek elĘrejelzésére is alkalmas – módszer, ami az AEKI-ben
készült.
3.2. Spiking modellek
A tranziens jelenségeket kísérĘ aktivitás-növekedés (spiking)
számítására az irodalomban többféle módszert is találunk. Ezek eltérnek
egymástól a modellezés mélységében és annak megítélésében is, hogy
milyen körülményeket kell figyelembe venni a spiking számításakor. Az
alábbiakban három módszert mutatok be röviden.
John C. Ho egy egyszerĦ összefüggést állított fel a stacioner
szivárgás és a spiking aktivitás csúcsértéke között [40][41]. Feltételezése
szerint a stacioner szivárgáskor egyensúlyban van a fĦtĘelem külsĘ és belsĘ
nyomása, és a tranziens során ez az egyensúly felborul. A
teljesítménycsökkenés miatt a fĦtĘelem tabletta hĘmérséklete és a fĦtĘelem
belsĘ nyomása lecsökken, ezért hĦtĘvíz jut a sérülésen keresztül a burkolat
alá, ami ott elpárolog és a nyomások kiegyenlítĘdnek. SĘt, a belsĘ nyomás
magasabb is lehet, mint a külsĘ és ez hajtja az aktív izotópok kikerülését. Ho
szerint a spiking jelenség azért áll le, mert a fĦtĘelem hĘmérséklete csökken,
nem képzĘdik gĘz és nincs ami kihajtsa az aktív izotópokat. Az általa
kidolgozott összefüggés (6) csak az aktivitáscsúcs nagyságára ad becslést,
de nem modellezi a folyamat idĘbeni lefutását.
Amax = a1 A0 + a2 tQ1 + a3 (Q1 − Q2 ) 4
a

(6)

A (6) egyenletben szereplĘ paraméterek szerint az aktivitáscsúcs
nagysága (Amax) a stacioner állapothoz tartozó aktivitástól (A0), a kezdeti
teljesítménytĘl (Q1), a stacioner állapotban eltöltött idĘtĘl (t) és tranziensre
jellemzĘ teljesítménytĘl (Q2) függ. Az egyenlet jobb oldalán szereplĘ a1, a2, a3
együtthatókat a szerzĘ erĘmĦvi adatok alapján határozta meg. A felhasznált
erĘmĦvi tranziensekben valószínĦleg nem volt nyomásváltozás, ezért a (6)
összefüggés felhasználhatósága csak teljesítmény tranziensekre vonatkozik.
B.J. Lewis és munkatársai által kidolgozott modellben a hasadási
termékek – a résbĘl a hĦtĘközegbe való – kijutásának diffúziós és konvektív
mechanizmusát vették figyelembe, és feltételezték, hogy a két mechanizmus
egymástól függetlenül jön létre és a két forrásból származó aktivitás
összeadható [42][30]. További feltételezésük szerint a tranziens során a
tablettából nem kerül ki számottevĘ mennyiségĦ hasadási termék, ezért
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elegendĘnek tartották csak a résben található mennyiséget figyelembe venni,
ami kis sérülés esetén lassan, nagy sérülés esetén gyorsan távozik a
fĦtĘelembĘl. A jód lerakódását a résben (a burkolat és a tabletta felületén)
szintén elhanyagolják.
A diffúziós folyamatot leíró (7) egyenlet a résbĘl a hĦtĘközegbe való
kibocsátást számolja a résben található jód Nr0 mennyisége és a szivárgási
körülményeket jellemzĘ állandó k alapján.

Rdiff (t ) = kN r 0 exp[−(k + λ )t ]

(7)

Ha nincs nyomáskülönbség-változás a fĦtĘelemrúd és a primerkör
között, akkor csak a diffúziós folyamatnak van jelentĘsége. A konvektív tag
meghatározásánál abból indultak ki, hogy a tranziens során csökkenĘ külsĘ
nyomást követi a belsĘ nyomás csökkenése is. A fĦtĘelem belsĘ szabad
térfogatában található gáz tágulásából meghatározható a térfogatnövekedés
következtében kiszorított hĦtĘközeg mennyisége. Amennyiben a sérülés a
fĦtĘelem tetején található, akkor a rúd belsejében nincs gáz és a modell
szerint kisebb hĦtĘközeg kibocsátás és kisebb spiking várható, mint olyan
esetben, amikor a sérülés a rúd alsó, vagy középsĘ részén helyezkedik el.
A konvekciót a (8) idĘfüggĘ egyenlet írja le, a nyomáskülönbség
hatása a k0 tényezĘben jelenik meg, a sérülés helyére jellemzĘ
körülményeket pedig az f paraméterben lehet megadni.

Rkonv (t ) = k0 N r 0 exp[−(

k0
+ λ )t ]
f

(8)

A primerköri aktivitás-koncentrációk számítása a (3) egyenlet
megoldása alapján történik, ami az eddig említett két mechnizmuson kívül
számításba veszi az izotópok bomlását és a víztisztító mĦködését is, de
elhanyagolja a felületi szennyezĘdést.

dN h
= Rdiff (t ) + Rkonv (t ) − (λ + β ) N h
dt

(9)

Az elĘbbiekben leírt modell alapján hozták létre az I_CODE programot,
ami alkalmas a jód spiking jelenség idĘfüggĘ számítására. A kezdeti rés
aktivitás meghatározása egy egyensúlyi modell alapján történik, a számítás
határfeltételeit az adott tranziens jellemzĘi adják. A modell validálására 15
erĘmĦvi tranziens adatait használták fel. A bemutatott esetekben olyan
kismértékĦ kibocsátás volt tapasztalható, ami nem haladta meg a
résaktivitást.
Az EPRI részére egy olyan számítási modellt hoztak létre, amely az
erĘmĦvi adatok – normál üzemhez tartozó aktivitás, teljesítmény, víztisztító
forgalom – ismeretében képes a jód spiking nagyságának és idĘbeni
lefutásának a modellezésére [43]. Az algoritmus elsĘ lépéseként reaktorfizikai
számítással becslést adnak a jód izotópok mennyiségére a zónában. Utána
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meghatározzák a stacioner esetre jellemzĘ rés-hĦtĘközeg közötti kiszökési
állandót, ehhez felhasználják a 131I, 133I és 135I izotópok mért aktivitáskoncentrációit és figyelembe veszik az u primerköri hasadóanyag
szennyezĘdést is:

Am =

FY § xDε
·
+ uλ ¸
¨
V (λ + β ) © λ + ε
¹

(10)

A (10) egyenlet x,u,ε ismeretleneinek meghatározásához kell a három
izotóp aktivitás-koncentrációja, valamint a tabletta diffúziós együtthatója
(ennek értékét 2⋅10-8 1/s-nek fogadták el).
Feltételezték, hogy a spiking során az izotópok kijutása a tablettából a
résbe, és a résbĘl a hĦtĘközegbe egyaránt felgyorsul. A gyorsulás mértékét
egy spiking tényezĘ bevezetésével adták meg, ami a nyomás, vagy
teljesítmény-változások alapján számítható.

S=

k∆P
Pe

(11)

A (11) egyenletben szereplĘ k együttható értékét a tabletta diffúziós
együtthatóra 200-nak vették fel, a rés-hĦtĘközeg közötti szivárgási
együtthatóra pedig 250-nek.
Az EPRI algoritmussal 37 erĘmĦvi mérési spiking adatsor
utánszámítását végezték el. A számított aktvitáscsúcs a mért érték 0,14-ed
része és 5,6-szorosa között volt és számításokban korábban lépett fel, mint a
mérésekben. Egy számítási példát láthatunk a 11. ábrán.

11. ábra. Az EPRI modellel számított erĘmĦvi 131I spiking tranziens
(x – mérési pont, folytonos vonal – számítás)
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A bemutatott példákból látható, hogy a jelenleg használt spiking
modellek nem kiforrottak és az erĘmĦvi gyakorlatban való alkalmazásuk nem
általános.

3.3. Biztonsági elemzésekhez használt modellek
Az atomerĘmĦvek biztonsági elemzéseinek fontos részét képezi a
balesetek során várható - elsĘsorban a jód izotópokból származó - aktivitás
kibocsátás számítása. Ha a vizsgált folyamatban nem jön létre fĦtĘelemsérülés, akkor az elemzésekben a primerköri hĦtĘközeg normál aktivitását,
valamint a spiking jelenségbĘl származó aktivitás-növekedést kell figyelembe
venni.
Az elemzésekben használt modellek közül az egyik legegyszerĦbb az
AGNES projektben is alkalmazott – finn tapasztalatokon alapuló – állandó
spiking aktivitás bevezetése. Egy adott szivárgó fĦtĘelemszámhoz rendelt, a
fĦtĘelembĘl a hĦtĘközegbe kibocsátott jód izotópok aktivitása szükségtelenné
teszi a szivárgó fĦtĘelemekbĘl származó aktivitás számítását minden baleseti
helyzetre. A kiválasztott értéknek ugyanakkor konzervatívan elég nagynak kell
lennie ahhoz, hogy lefedje azokat az eseteket is, amikor a legnagyobb
szivárgás várható.
Az egyik legismertebb módszer az amerikai Standard Review Plan
(SRP) ajánlása [44]. Ennek megfelelĘen azt kell feltételezni, hogy a baleset
kezdetén megszĦnik a víztisztító mĦködése is és a hasadási termékek
mennyisége csak a radioaktív bomlás miatt csökken. A feltételezés szerint a
spiking során a kibocsátás sebessége az egyensúlyi érték 500-szorosára nĘ.

Rh 0 =

λ+β
VA0
λ

(12)

Rs = 500 Rh 0

(13)

Az ajánlás szerint a normál állapotra jellemzĘ aktivitás-koncentrációt
Ao=1000 µCi/kg-nak kell tekinteni, ami a PWR reaktorok primerköri
hĦtĘközegének megengedett 131I aktivitás-koncentrációja. A kibocsátás
számításához szükség van egy olyan algoritmusra, ami tudja modellezni a
stacioner szivárgást és a hĦtĘközegbe kijutott hasadási termék elkeveredését.
Statisztikai módszerekkel dolgozták fel 26 PWR reaktor 168 leállási
adatait az INEL laboratóriumban. Meghatározták a gĘzfejlesztĘ csĘtörés
során várható spiking nagyságát és javasolták, hogy az SRP ajánlás helyett
egy teljesítményfüggĘ paraméterrel becsüljék meg a várható kibocsátást
(ennek számszerĦ értéke 1,09Ci/h/MW(e) ). Az SRP ajánlás az
összehasonlítás szerint 15-szörösen konzervatív értéket ad a statisztikai
adatokból származtatott értékhez képest [45].
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12. ábra. A Prairie Island erĘmĦben 1979 október 2-án történt
gĘzfejlesztĘ csĘtörés fĘbb paraméterei, valamint a számított
és mért aktivitás-koncentrációk
(a pontok a mérési adatok, a felsĘ folytonos vonal a számított érték)
A baleseti tranziensek modellezésére történnek próbálkozások
részletesebb modellekkel is. Példaként említhetjük az elĘzĘ fejezetben
ismertetett Lewis módszert, amit gĘzfejlesztĘ csĘtörés modellezésére is
használtak [30]. A 12. ábrán a számítás eredményeit egy mért erĘmĦvi esettel
vethetjük össze. Jól látható, hogy a konzervatív számítás egy nagyságrenddel
magasabb 131I aktivitásokat eredményezett, mint a mért adatok. Az eltérés
oka a szerzĘ szerint lehet egyrészt a mérés pontatlansága, másrészt a
víztisztító és a hĦtĘközeg elfolyások hatása, amik nem lettek figyelembe véve
az elemzésben.

4. PAKSI PRIMERKÖRI AKTIVITÁS-MÉRÉSEK
A primerköri hĦtĘközeg aktivitását a paksi atomerĘmĦben az 1. számú
víztisztítón keresztül mérik folyamatos monitorozással a SZEJVAL
rendszerben és idĘszakosan laboratóriumi mintavételezéssel.
A folyamatos monitorozás az alábbi fĘ feladatokat látja el:
♦ a víz összes-gamma aktivitás-koncentrációjának meghatározása
dózisteljesítmény mérés alapján,
♦ nemesgáz aktivitás-koncentráció mérése, a 88Kr izotóp mérésével,
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♦ késĘ neutronok detektálása neutron-fluxus mérĘkkel,
♦ jód aktivitás-koncentráció mérése, a 132I izotóp mérésével.
Ezek a mérések elsĘsorban indikációs jelzéseknek tekinthetĘk; ha jelentĘs
mértékĦ aktivitás növekedés tapasztalható, akkor sĦrítik a laboratóriumi
mintavételeket.
A laboratóriumi mintavételezés normál üzemvitel mellett hetente
történik. Átrakás során az aktivitás-méréseket naponta többször is elvégzik.
Mintavételezésre kerül sor az ioncserélĘ elĘtt, az ioncserélĘ után és a
gáztalanító után. A víztisztító rendszer nominális forgalma ~20 t/h – így 8-10
óra alatt az egész primerköri vízmennyiség megfordul rajta keresztül –, míg a
gáztalanítón átmenĘ forgalom jellemzĘ értéke ~7 t/h. További méréseket
végeznek például a térfogatkompenzátorból vett minták alapján is. Számos
fém izotóp aktivitását egy finom mechanikai szĦrĘ elĘtt és után is mérik, így
ezek nagyság szerinti eloszlása is meghatározható. Ezeket az izotópokat a
következĘ táblázatokban LEBEG és OLDOTT index jelöli. A lebegĘ anyagok
fennakadnak a szĦrĘn, míg az oldott anyagokat a szĦrĘ után mérik. Az adott
izotóp teljes aktivitása a lebegĘ és az oldott mennyiségek összege.
A mintavételezést követĘen a hĦtĘvízben található izotópok fajlagos
aktivitását gamma-spektrometriás eljárással határozzák meg [3]. Ezek a
mérések nagyon részletes információt szolgáltatnak a hĦtĘközegben található
gammasugárzó izotópok koncentrációjáról. A 4. táblázatban látható az a több
mint negyven izotóp, ami általában meghatározásra kerül. A közvetlen mérési
adatokat korrigálják a zónából való kilépés és a mérés között eltelt idĘvel és
így meghatározzák a zónára vonatkoztatott aktivitás-koncentrációkat. A
Paksról származó adatok minden esetben a mintavételezésre korrigáltak, a
dolgozat további részében csak ilyen adatokkal találkozunk.
A hĦtĘközeg aktivitásának legjelentĘsebb részét a 16N izotóp adja, ami
a vízben található 16O gyors neutronokkal való (n,p) kölcsönhatásából
származik [46]. Mivel a 16N izotóp felezési ideje mindössze 7,1 másodperc,
hatása csak a primerkörben jelentkezik, ezért a primerkörön kívüli mérési
helyen már nem zavarja a méréseket. A hosszabb felezési idejĦ izotópok
közül a primerköri aktivitás legnagyobb részét a vízkémiai körülmények
biztosítására adagolt káliumból – és a mellette szennyezĘként mindig
jelenlevĘ nátriumból – aktivációs termékként keletkezĘ 24Na és 42K izotóp
adja. A primerkörben szintén jelenlévĘ 41Ar nem hasadási termék, hanem a
hĦtĘvízben oldott állapotú 40Ar izotóp (n,γ) és a lúgosításra használt 41K (n,p)
reakciójából származik. A primerköri vízben találhatók egyértelmĦen a
maghasadásból származó izotópok (nemesgázok, jód, cézium) és felaktivált
korróziós termékek (króm, mangán, kobalt, vas) [47]. Ezeknek az izotópoknak
a mérése lehetĘvé teszi a sérült fĦtĘelemek detektálását, illetve a korróziós
folyamatok felerĘsödésének a jelzését.
Az alábbiakban a fĦtĘelem inhermetikusság tipikus eseteirĘl lesz szó, a
jellemzĘ aktivitás értékek bemutatásával. Az alábbi eseteket nézzük meg
részletesen:
1. nincs hibás fĦtĘelem a zónában és jelentéktelen a primerköri
hasadóanyag szennyezés,
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2. csak hasadóanyag szennyezés van a primerkörben, nincs hibás
fĦtĘelem,
3. hibás fĦtĘelemek vannak a zónában,
4. aktivitásnövekedés lép fel tranziensek során,
5. aktivitásnövekedés lép fel fĦtĘelem meghibásodás miatt.
A jelen munkában nem dolgoztam fel a paksi erĘmĦ mind a négy
blokkjának összes kampányát, hanem csak illusztrálni próbáltam a jellemzĘ
eseteket a rendelkezésemre álló adatokkal [48].
4.1. Tiszta primerkör
A primerköri hĦtĘközegben mindig megtalálhatók a jód és nemesgáz
izotópok, még akkor is, ha nincs hibás fĦtĘelem a zónában és nincs
számottevĘ szennyezĘdés a primerkörben. A fĦtĘelemek gyártásakor
elkerülhetetlen, hogy a kazetták felületén ne maradjon néhány mikrogramm
hasadóanyag, ezek okozzák elsĘsorban a szennyezĘdést. Továbbá
megemlíthetĘ a Zr ötvözet U szennyezĘdése is, ami szintén egy kismértékĦ
aktivitást okozhat a hĦtĘközegben. Egészen kis jód és nemesgáz aktivitások
esetén azonban tisztának mondható a primerkör. Erre példaként a paksi
négyes blokk elsĘ három kampányát nézzük meg.
A 13. és 14. ábrán a paksi négyes blokkon mért jód és nemesgáz
aktivitás-koncentrációk láthatók 1987-1995 között. Az aktivitásváltozás követi
az átrakási leállásokat. A normál üzemi állapotokat stabil, lassan növekvĘ
aktivitás jellemzi. Minden kampányhoz más aktivitás értékek tartoznak, mivel
a zónában található töltet is különbözĘ. Az elsĘ három kampányban – amikor
új fĦtĘelemek voltak a zónában és a primerköri felületek még kevéssé
szennyezĘdtek el, mint a késĘbbiekben – a mért aktivitás is alacsony volt. A
4. táblázatban a két ábrán feltüntetett izotópok mellett a további – mérhetĘ
mennyiségben jelenlévĘ – hasadási és korróziós termékek is láthatók. Az
átlagértékek a nominális 100%-os üzemre vonatkoznak és nem szerepelnek
benne – az ábrán a leállást mutató – lecsengĘ értékek.
A 4. táblázatban láthatók a mért legnagyobb és legkisebb aktivitáskoncentrációk is. Ezek aránya a hasadási termékeknél sok esetben
meghaladja az egy nagyságrendet, a korróziós termékek, valamint a 24Na és
42
K izotópoknál pedig ennél is nagyobb arányú szórás látható. Ezeknek az
adatoknak azonban mégis viszonylag kicsi a szórásuk azokhoz az esetekhez
képest, amikor a szivárgó fĦtĘelem, vagy szennyezĘdés van a primerkörben.
A 13. ábrán látható, hogy az elsĘ három kampány alatt a 131I aktivitáskoncentráció legnagyobb és legkisebb értéke között háromszoros a
különbség, míg a további – sérült fĦtĘelemmel üzemelĘ – kapmányokban ez
az arány több mint tízszeresre nĘ.

33

Paksi 4-es blokk elsĘ három kampányában,
nominális teljesítmény esetén mért
aktivitás-koncentrációk
(1988.01.26 -1990.02.19)
Izotópok
85m

Kr
Kr
88
Kr
133
Xe
135m
Xe
135
Xe
138
Xe
131
I
132
I
133
I
134
I
135
I
134
Cs
137
Cs
138
Cs
86
Rb
88
Rb
89
Rb
110m
AgLEBEG
110m
AgOLDOTT
41
Ar
91
Sr
92
Sr
139
Ba
140
Ba
54
MnLEBEG
54
MnOLDOTT
56
MnLEBEG
59
FeLEBEG
58
CoLEBEG
58
CoOLDOTT
60
CoLEBEG
60
CoOLDOTT
51
CrLEBEG
187
WLEBEG
187
WOLDOTT
99
MoLEBEG
99
MoOLDOTT
24
Na
42
K
87

átlagos érték
[Bq/l]

legkisebb érték
[Bq/l]

legnagyobb érték
[Bq/l]

1000
2200
2300
1000
1600
4100
2700
1400
23000
13000
40000
25000
40
60
34000
1300
22000
6800
30
2700
260000
160
140
1300
80
20
80
300
30
20
360
30
250
300
50
70000
100
7000
1600000
4200000

425
959
975
169
276
1420
269
696
2610
1790
8340
4140
9
21
15100
235
2990
2270
5
197
35300
20
10
375
3
3
239
34
9
2
96
3
74
34
12
7990
99
4170
133000
21300

1690
3860
4030
6870
5100
7110
9520
2260
32100
28900
56300
35700
125
159
80700
3840
61900
24400
84
14900
653000
1230
933
2600
290
148
2540
1250
44
137
1260
105
500
1250
149
169000
112
13200
4180000
8150000

34

95

NbLEBEG
40
6
ZrLEBEG
60
11
97
ZrLEBEG
10
4
140
LaOLDOTT
2200
1850
4. táblázat. JellemzĘ aktivitás-koncentrációk tiszta zóna esetén
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196
16
67
2610
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Aktivitás-koncentráció (Bq/l)

100000

10000

1000

100

4.
10
2/1/88

6/15/89

5.

10/28/90

6.

3/11/92

7.

7/24/93

8.

12/6/94

13. ábra. A paksi négyes blokk jód aktivitás-adatai,
az ábrán feltüntetett sorszámok a kampányokat jelölik
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14. ábra. A paksi négyes blokk nemesgáz aktivitás-adatai
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4.2. Hasadóanyag szennyezés a primerkörben
A fĦtĘelemek külsĘ felületén lerakódott hasadóanyagból származó
jellemzĘ aktivitásra a szovjet ajánlások szerint az 5. táblázatban megadott
értékek a jellemzĘek [26]. A feltüntetett szennyezettség ~1 g UO2-nak felel
meg. Nagyon fontos az 5. táblázatban feltüntetett jód izotópok közötti arány:
ezek az arányok megmaradnak nagyobb szennyezettség esetén is. Az
aktivitás-koncentrációkból számított ún. kikerülés-keletkezés arány mind az öt
jód izotópra közel azonos. Ennek az a magyarázata, hogy a burkolat külsĘ
felületén keletkezĘ hasadási termékek szinte azonnal bekerülnek a
hĦtĘközegbe, és így nem lép fel különbség a hosszabb és rövidebb felezési
idejĦ izotópok között. Amennyiben az 5. táblázatban feltüntetett értékek
többszöröseit
mérik,
akkor
természetesen
arányosan
nagyobb
szennyezĘdésrĘl van szó.

Izotópok

Aktivitás-koncentráció
[Bq/l]
131
I
3400
132
I
135000
133
I
65000
134
I
305000
135
I
124000
138
Cs
224000
139
Cs
240000
89
Rb
268000
5. táblázat. Primerköri aktivitás-koncentrációk 10-9g/cm2 235U felületi
szennyezettségnél (a fĦtĘelemek teljes felülete kb. 31,7⋅106 cm2)
4.3. Szivárgó fĦtĘelem a zónában
Szivárgó fĦtĘelemmel üzemelĘ kampányokat például a 4-es blokkon a
4. kampánytól kezdĘdĘen látunk. A harmadik kampány után valószínĦleg
gyári hibás fĦtĘelem került a zónába, mivel az induláskor jelentĘsen
megnĘttek a jód (13. ábra) és nemesgáz (14. ábra) aktivitások. A 15. ábrán
nagyobb felbontásban is látható a leállás és az újraindulás során mért
jódaktivitás. A blokk hĦtĘvízében ezután jelentĘsen megnĘtt a 131I aktivitás és
a további kampányokban is magas szinten maradt. A hibás fĦtĘelem
valószínĦleg három év után került ki a zónából. Közben a hasadóanyagkikerülés miatt a zóna elszennyezĘdött. A jód izotópok közül elsĘsorban a 131I
esetében volt szignifikáns a növekedés a negyedik kampányban, a többi –
rövidebb felezési idejĦ – izotóp aktivitása csak a késĘbbiekben, a felületi
szennyezĘdés miatt nĘtt meg. A hasadási gázok esetében viszont mind a
nyolc bemutatott izotóp (14. ábra) aktivitás-koncentrációja jelentĘsen
növekedett.
A 6. táblázat második oszlopában látható a mért izotópok aktivitáskoncentrációjának átlaga a 4.-8. (1990-1995) kampányokra. A fĦtĘelemszivárgást jellemzĘ jód, xenon, kripton és cézium izotópok aktivitása egy-két
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nagyságrenddel nagyobb mint az elsĘ három kampányban. Ugyanakkor a
korróziós termékek aktivitása alig változott. Az itt feltüntetett adatokat
jellemzĘnek tekinthetjük a szivárgó fĦtĘelemmel mĦködĘ reaktorra.
A 6. táblázat utolsó három oszlopában a hetvenes évekbĘl származó
VVER adatokat tüntettem fel. A VVER átlag oszlopban a megadott adatok
0.07% (kb. 30 darab) szivárgó fĦtĘelemre vonatkoznak. A Kola-i egyes és
kettes blokk adatai a leállás elĘtti három hónap átlagát jelentik. Látható, hogy
a jód és nemesgáz aktivitások Pakson jóval kisebbek, ami kevés szivárgó
fĦtĘelem jelenlétére utal. A korróziós termékek és a nátrium aktivitása a többi
erĘmĦben is hasonló nagyságrendĦ.
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újraindulás

Aktivitás-koncentráció (Bq/l)
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15. ábra. A paksi négyes blokk jód aktivitás-adatai,
az ábra középsĘ részén a 3. kampány leállása és a 4. kampány indítása
látható
Paksi 4-es blokk 4.-8.
VVER
Kola 1
Kola 2
Izotópok
kampányában mért
átlag [49],
[50]
[50]
átlagos aktivitások,
kb. 30
~1 szivárgó fĦtĘelem
szivárgó
(1990.05.22 fĦtĘelem
1995.05.24)
[Bq/l]
[Bq/l]
[Bq/l]
[Bq/l]
85m
Kr
210000
2257000
740000
3330000
87
Kr
22000
88
Kr
170000
2997000
1110000
4070000
133
Xe
80000
88800000
10360000 77700000
135m
Xe
7600
135
Xe
110000
11100000
6660000
23680000
138
Xe
18000
131
I
29000
1702000
225700
1850000
132
I
97000
133
I
87000
4810000
1221000
5550000
134
I
150000
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135

I
130000
4440000
1073000
Cs
34000
137
Cs
42000
138
Cs
210000
86
Rb
2300
88
Rb
140000
89
Rb
25000
122
SbLEBEG
50
122
SbOLDOTT
18000
124
SbLEBEG
80
124
SbOLDOTT
600
110m
AgLEBEG
100
110m
2220
AgOLDOTT
7000
41
Ar
170000
91
Sr
200
92500
92
Sr
90
444000
139
Ba
5200
140
Ba
400
54
MnLEBEG
80
54
740
MnOLDOTT
700
56
MnLEBEG
300
59
FeLEBEG
100
370
58
CoLEBEG
140
58
296
CoOLDOTT
350
60
CoLEBEG
150
60
370
CoOLDOTT
500
51
CrLEBEG
400
187
WLEBEG
1600
187
WOLDOTT
19000
99
MoLEBEG
8
99
MoOLDOTT
7000
24
Na
870000
1850000
2183000
42
K
3400000
281000
95
NbLEBEG
200
95
NbOLDOTT
1800
95
ZrLEBEG
200
140
LaLEBEG
20
140
LaOLDOTT
1100
239
NpLEBEG
70
6. táblázat. Szivárgó fĦtĘelemmel üzemelĘ VVER-440 reaktorok
jellemzĘ aktivitás-koncentrációi

4070000

134

592000
44400

A hĦtĘközeg aktivitása nem állandó egy kampány során. Erre a 3-as
blokk 2000./2001. évi kampányának adatait hozhatjuk fel példaként. A mért
aktivitás-koncentrációk áttekintése alapján (16., 17. és 18. ábra) az alábbi
tendenciákat lehet látni:
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• A rövid felezési idejĦ jód izotópok aktivitása folyamatosan nĘtt a 2000. évi
indulástól a 2001. évi leállásig. A 131I izotóp ezzel szemben stabil ~10000
Bq/l értéket mutatott (16. ábra).
• A xenon izotópok adatai – viszonylag nagy szórással – állandó értéket
mutattak (17. ábra).
• A 134Cs és 137Cs izotópok aktivitása a reaktor indulásakor megnĘtt, majd a
stacioner üzemelés alatt folyamatosan csökkent (18. ábra).
Ezek a tények arra utaltak, hogy a kampány során a szivárgást
befolyásoló jellemzĘk is változtak, például a sérült fĦtĘelemen található lyuk
növekedhetett. A rövid felezési idejĦ jód izotópok kikerülésének felgyorsulása
arra utal, hogy kiszökésük valami miatt könnyebb lett, ezért még elbomlásuk
elĘtt ki tudtak kerülni a hĦtĘközegbe. A 8,5 napos felezési idejĦ jód-131 izotóp
eddig is – felezési idejéhez képest – gyorsan jutott ki a fĦtĘelembĘl, ezért itt
ez az effektus nem tapasztalható. A xenon sokkal könnyebben kijut a
hĦtĘközegbe, ezért a Xe szivárgást a lyukméret növekedése nem tudta
befolyásolni. A cézium-aktivitás csökkenése nehezebben magyarázható:
elképzelhetĘ, hogy ebben az esetben a legfontosabb tényezĘ a hosszabb
felezési idejĦ izotópok relatív fogyása volt a sérülés környezetében. A cézium
izotópok hosszú felezési ideje miatt nem alakul ki egyensúlyi koncentráció a
tablettában, hanem mennyiségük a kiégés során folyamatosan nĘ. Ezért
valószínĦ, hogy a sérült fĦtĘelemben kezdetben nagyobb mennyiségĦ cézium
volt, aminek kikerülését a keletkezés nem tudta kompenzálni.

Jód izotópok aktivitás-koncentrációja (Bq/l)
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16. ábra. Jód izotópok aktivitás-koncentrációjának változása
a paksi 3-as blokk 2000./2001. évi kampánya során
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Xenon izotópok aktivitás-koncentrációja (Bq/l)
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17. ábra. Xenon izotópok aktivitás-koncentrációjának
változása a paksi 3-as blokk 2000./2001. évi kampánya során
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18. ábra. Cézium izotópok aktivitás-koncentrációjának
változása a paksi 3-as blokk 2000./2001. évi kampánya során
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4.4. Tranziensek
A primerköri aktivitás-koncentráció változását nemcsak a fĦtĘelemben
végbemenĘ folyamatok, hanem a primerköri paraméterek változása is
elĘidézheti. Erre három példát mutatok be: az átrakás elĘtti leállást, a
víztisztító kikapcsolását és átmeneti leterhelést. Ezekre a esetekre azért
érdemes felhívni a figyelmet, mert csak az aktivitás-adatokra támaszkodva
téves következtetésekre lehet jutni, ha nem vesszük figyelembe a
technológiai folyamatokat. További megjegyzés, hogy a tranziensek során
csak akkor várható jelentĘs aktivitásnövekedés, ha van szivárgó fĦtĘelem a
zónában. Tiszta zóna esetén például a leállási jód spiking jelenség sem lép
fel.
4.4.1. Leállások
A leállások és újraindulások során az aktivitás-méréseket gyakrabban
végzik. Ha van szivárgó fĦtĘelem a zónában, akkor számítani kell a jód és
cézium izotópokból származó aktivitás jelentĘs – akár két nagyságrendet is
meghaladó – növekedésére. A 19. ábrán a 3-as blokk 15. kampánya utáni
leállásának 131I, 134Cs és 137Cs adatai láthatók. A görbe jellegét az egyes
technológiai folyamatok idĘrendi sorrendje determinálja, ezekrĘl az
összefüggésekrĘl a 8.1. fejezetben részletesebben is szó lesz.
A leálláskor a primerköri paraméterek és a fĦtĘelem állapotának
együttes változása idézi elĘ a jelentĘs aktivitás-növekedést. A teljesítménycsökkenéssel egyidejĦleg a tabletta lehĦl és szétrepedezik, ami megkönnyíti a
hasadási termékek kijutását. A primerköri nyomás csökkenése lehetĘvé teszi
a vízgĘz és a hasadási termékek kiáramlását a hĦtĘközegbe. A primervíz
bórsav-koncentrációjának növelése elĘsegíti a lerakódott hasadási termékek
feloldódását. MegjegyzendĘ, hogy leálláskor nemcsak a hasadási termékek,
hanem a korróziós termékek aktivitása is megnĘ a lerakódott korróziós
termékek leválása következtében.

19. ábra. A jód és cézium aktivitás a 3-as blokk 15. kampánya utáni leálláskor
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4.4.2. A víztisztító üzemelése
A víztisztító nagyon fontos szerepet játszik a primerköri aktivitáskoncentráció csökkentésében. A 20. ábrán a paksi 3-as blokk jód aktivitáskoncentrációinak változását látjuk egy olyan idĘszakban, amikor a víztisztító
nem mĦködött. A kezdeti stabilnak mondható értékek gyorsan megnĘttek,
majd a víztisztító visszakapcsolása után visszaálltak a korábbi érték közelébe.
A legnagyobb változást a leghosszabb felezési idejĦ 131I izotópnál láthatjuk: itt
a változás több mint egy nagyságrend volt. A többi izotóp esetén a bomlás
dominál az egyensúlyi koncentráció kialakulásában.
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20. ábra. A jódaktivitás a 3-as blokk 16. kampánya során
a víztisztító leállásakor
4.4.3. Leterhelés
A paksi 3-as blokkon – ahol volt szivárgó fĦtĘelem a 15. kampány alatt
– a 2001 nyarán részleges teljesítménycsökkentésre, azaz leterhelésre került
sor. A korábbi vizsgálatok azt jelezték, hogy a teljesítmény változás
önmagában is okozhat aktivitásnövekedést ezért a június 10-i leterhelés
során gyakori mintavételezésre került sor. A teljesítménycsökkentés mintegy
15%-os volt, a teljesítmény idĘbeni változását a 21. ábra mutatja. A tranziens
három óráig tartott, utána a blokk ismét nominális teljesítményen mĦködött.
A mért aktivitás-értékek nem mutattak szignifikáns változást a stabil
üzemhez képest (22. ábra). Ez a mérés megerĘsítette azt a korábbi –
leállások során szerzett – tapasztalatot, hogy a teljesítmény-változás
hozzájárulása az aktivitáscsúcshoz nem mérhetĘ össze a nyomásváltozásból
származó értékkel. Egy további fontos következtetést is le lehet vonni a
mérési eredményekbĘl, miszerint kismértékĦ leterhelések során nem kell
számottevĘ aktivitás-növekedéssel számolni.
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22. ábra. 131I aktivitás
a paksi 3-as blokk 2001 június 10-i
leterhelésekor

21. ábra. Teljesítmény-változás
a paksi 3-as blokk 2001 június 10-i
leterhelésekor

4.5. FĦtĘelem meghibásodás

Jód izotópok aktivitás-koncentációja (Bq/l)

FĦtĘelem-meghibásodást illusztrálnak a 3-as blokk 14. kampányának
jód aktivitás-mérései. A 23. ábrán jól látható, hogy a reaktorban 2000. január
végén jelentĘs 131I aktivitásnövekedést tapasztaltak, ami szivárgó fĦtĘelem
megjelenésére utalt. Az ábrán megfigyelhetĘ, hogy az izotópok aránya is
változik az üzemelés során. A 131I aktivitás-koncentrációja 1000 Bq/l érték
körül volt a sérülés létrejötte elĘtt. A fĦtĘelem inhermetikussá válását
követĘen meghaladta a 100000 Bq/l értéket – ami százszoros növekedés
jelent –, majd hetek múlva lecsökkent néhányszor 10000 Bq/l-re.

100000

10000
131

I
I
133
I
134
I
131
I
132

1000

9/4/99

10/24/99

12/13/99

2/1/00

3/22/00

5/11/00

23. ábra. Jód aktivitások a 3-as blokk 14-ik kampánya során.
FĦtĘelem meghibásodásra utal a 2000. január végén mért
aktivitásnövekedés.
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A 23. ábrán látható szignifikáns változást csak akkor lehet várni, ha a
sérülés elĘtt alacsony volt az aktivitás-koncentráció (tiszta primerkör). Ha már
volt egy másik inhermetikus rúd a zónában, akkor hasonló arányú növekedés
nem várható. A 131I és a többi jódizotóp aktivitásának aránya is sokat változott
a sérülést követĘen. Ennek valószínĦleg az az oka, hogy a kijutás idĘben
késleltetve van és ezen idĘ alatt a rövidebb felezési idejĦek többet bomlanak,
így kevesebb tud belĘlük felhalmozódni a tabletta és a burkolat közötti
résben, ahonnan a sérülést követĘ elsĘdleges kibocsátás származik.

5. STACIONER FĥTėELEM-SZIVÁRGÁSI MODELL
KIDOLGOZÁSA
A paksi atomerĘmĦ szivárgó fĦtĘelemeinek számát a BME-n korábban
kifejlesztett – jódaktivitás-méréseken alapuló – eljárással [55] évek óta
sikeresen határozzák meg. Egy 1996-ban indított OMFB projekt keretében
felmerült, hogy a szivárgó fĦtĘelemek megjelenését mutató nemesgáz
izotópok adatainak feldolgozása további információt szolgáltathatna a sérült
fĦtĘelemek jellemzĘirĘl. KésĘbb igényként merült fel a leállási tranziensek
során megfigyelt és biztonsági elemzésekhez is szükséges jód spiking
jelenség modellezése is. Ezért egy olyan módszer kidolgozása látszott
célszerĦnek, ami stacioner körülmények között egyaránt kezeli a jód és
nemesgáz aktivitásokat, és amely továbbfejleszthetĘ tranziens modellezésre
is.
A 3.1. fejezetben ismertetett stacioner módszerek közül a B.J.Lewis és
munkatársai által a CANDU reaktorokra kidolgozott – majd az EPRI-ben
könnyĦvizes erĘmĦvekre használt CHIRON kódba is beépített – módszer
felelt meg leginkább ezeknek a feltételeknek. A módszer feldolgozását
elĘsegítette, hogy a publikációkban nagyon részletesen dokumentálták a
számítási algoritmust. Az eljárást azonban számos részletében módosítani
kellett, mert CANDU specifikus összefüggéseket tartalmazott, amiket nem
lehetett közvetlenül alkalmazni a VVER-440 fĦtĘelemekre.
5.1. A modell alapegyenletei és fĘ jellemzĘi
A stacioner szivárgási modell fĘ jellemzĘi az alábbi pontokban foglalhatók
össze:
• a hasadási termékek diffúzió útján terjednek a tablettában,
• a tablettából való kilépés egyéb mechanizmusai (pl. direkt kilépés,
kilökĘdés) elhanyagolhatóak,
• a hasadási termékek kikerülése a tabletta és a burkolat közötti résbĘl
arányos az ott felhalmozódott hasadási termék mennyiségével,
• a vizsgált izotópok felezési ideje elég rövid ahhoz, hogy egyensúlyi
koncentrációk alakuljanak ki,
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•

a
primerköri
hĦtĘközegben
található
szennyezĘdést
finom
szemcseméretĦ üzemanyag alkotja, ezért a benne keletkezĘ hasadási
termékek azonnal megjelennek a hĦtĘközegben.
• a modell átlagos zónajellemzĘket használ, ezért nem tartalmaz olyan
összefüggést, ami a sérülés helyére, a sérült fĦtĘelem kiégettségére, vagy
lokális teljesítményére utalna.
• a modell alapvetĘen a 2. ábrán bemutatott stacioner szivárgási sémát
modellezi, amikor nem záródott be a rés a tabletta és a burkolat között. A
rés bezáródásakor két esetet kell megkülönböztetni.
• Az egyik esetben a bezáródás és a sérülés helye megegyezik, ekkor a
modell a hĦtĘközeggel közvetlenül érintkezĘ tablettafelületet
szennyezĘdésnek kezeli.
• A másik esetben a rés bezáródása és a sérülés nem egy helyen van,
ekkor a sérülésen keresztül csak a fĦtĘelem nem elzáródott részébĘl
van kikerülés a hĦtĘközegbe.
Mindkét esetben – az alacsonyabb kikerülési arány miatt – a sérült
fĦtĘelemek számának alulbecslésére lehet számítani.
A fenti követelményeknek megfelelĘen a modell az (1), (2) és (3)
differenciál-egyenletekre épül.
A fĦtĘelem tablettákra felírt diffúziós egyenlet (1) stacioner megoldása
rövid felezési idejĦ izotópok esetén a szakirodalomból [11][14] jól ismert
Booth diffúzióra egyszerĦsödik (14).
D'
§ R·
¨ ¸ =3
λ
© B ¹t

(14)

Meg kell jegyezni, hogy az itt szereplĘ ún. effektív diffúziós együttható
D’ dimenziója 1/s, míg a (1) egyenletben szereplĘ D együtthatóé m2/s. A két
együttható közötti kapcsolatot az urán-dioxid szemcsemérettel, vagy a
szemcsék térfogatának és felületének arányával szokták jellemezni [53]. A
(14) Booth egyenletben szereplĘ effektív diffúziós együtthatót kísérleti úton
határozzák meg, értéke nem azonos az UO2 szemcsére jellemzĘ értékkel,
hanem magába foglalja a tablettán belül végbemenĘ egyéb transzport
folyamatokat is (pl. gázbuborékok mozgása).
Felhasználva, hogy a hĦtĘközegbe történĘ kibocsátás arányos a
résben található izotópok mennyiségével (15) – és az arányossági tényezĘ a
szivárgási együttható ε – a résre felírt anyagmegmaradási egyenlet (2)
stacioner megoldása rövid felezési idejĦ izotópokra a (16) összefüggéshez
vezet [12]:

Rh = εN r
3ε
§ R·
¨ ¸ =
© B ¹h λ + ε

(15)
D'

(16)

λ
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A (16) egyenlet egyetlen szivárgó fĦtĘelemre vonatkozik. Amennyiben
több szivárgó fĦtĘelem is van akkor az egyenlet jobb oldalát meg kell szorozni
a sérült rudak számával x, továbbá – annak érdekében, hogy az R/B arány
összevethetĘ legyen a teljes zónára vontakoztatott mérési adattal – el kell
osztani a zónában található rudak számával n. Az fĦtĘelembĘl származó
kibocsátáshoz hozzá kell adni a felületi szennyezĘdésbĘl származó
mennyiséget (u) is. Így kapjuk meg az általános összefüggést a primerköri
hĦtĘközegbe való kibocsátás-keletkezés arányra:
3 xε
D'
§ R·
=
+u
¨ ¸
© B ¹ h n(λ + ε ) λ

(17)

Ez az egyenlet szinte teljesen megegyezik a (4) egyenlettel, az
egyetlen lényeges eltérés, hogy a (17) egyenletben nem szerepel a
leányelemek keletkezését és mozgását figyelembe vevĘ ún. prekurzív
diffúziós faktor (H). ElĘzetes számítások azt mutatták, hogy ennek a
tényezĘnek nincs számottevĘ hatása az esetek többségében – a faktor értéke
ugyanis 1,00-1,39 között van. Ez alól csak a 132I izotóp a kivétel az 5,96-os
értékkel [14]. A korrekciót alkalmazva azonban a 132I keletkezés-kibocsátás
aránya nem követte azt a tendenciát, amit a többi jód izotóp mutatott a
bomlási állandó függvényében.
A primerköri vízbe való kibocsátás-keletkezés arányra a (3) egyenlet
stacioner megoldásából is kapunk egy összefüggést, amiben megjelenik a
mért primerköri aktivitás-koncetráció Am is:
m

§R·
§ λ + β · AmV
¨ ¸ =¨
¸
© B ¹ h © λ ¹ FY

(18)

Az alkalmazandó regressziós módszerben a (18) szerint számított
mérési adatokból származó R/B arányokat kell a (17) egyenlettel közelíteni.
Az illesztési paraméterek értékébĘl lehet következtetni a sérült fĦtĘelemek
számára, a sérülés nagyságára és a felületi szennyezettség mértékére. A (17)
egyenletet a jód és a nemesgáz izotópokra (19) és (20) szerint lehet felírni.
A (19) és (20) egyenletrendszerben 3-3 ismeretlen szerepel, ezért 3-3
izotóp adatainak felhasználása is elegendĘ a megoldáshoz. Általában több
adat áll rendelkezésre, ezért az illesztéskor ezeket is figyelembe lehet venni.
Az egyik lehetĘség az egyenletrendszer megoldására három izotóp
kiválasztása, ekkor a számításokkal pontosan vissza lehet kapni a mért
értékeket. A másik lehetĘség az összes értékelhetĘ adat felhasználása, ekkor
a számított görbe csak közelíti a mért adatokat. A számítási eljárás
kidolgozásakor az utóbbi eset tĦnt használhatóbbnak, mert így felhasználható
az összes mérési információ.
A két egyenletrendszerbĘl számított sérült fĦtĘelemszám (x) és a
felületi szennyezettséget jellemzĘ u paraméter szerencsés esetben
egymáshoz közeli értéket ad a jód és a nemesgáz adatok alapján. Elvileg a
(19) és (20) egyenletrendszer összevonható lenne egy négy ismeretlenes
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egyenletrendszerré is, amiben x és u ugyanaz a jódra és nemesgázokra. A
mérési adatok szórása miatt azonban ez a próbaszámítások alapján nem tĦnt
célszerĦ eljárásnak.
Egyenletrendszer a jód izotópokra:
'

3xI ε I
DI
§R·
=
+ uI
¨ ¸
© B ¹ h ,131I n(λ131 I + ε I ) λ131 I
'

3xI ε I
DI
§R·
=
+ uI
¨ ¸
© B ¹ h ,132I n(λ132 I + ε I ) λ132 I
'

3xI ε I
DI
§ R·
=
+ uI
¨ ¸
© B ¹ h ,133I n(λ133 I + ε I ) λ133 I

(19)

'

3xI ε I
DI
§ R·
=
+ uI
¨ ¸
© B ¹ h ,134I n(λ134 I + ε I ) λ134 I
'

3xI ε I
DI
§ R·
=
+ uI
¨ ¸
© B ¹ h ,135I n(λ135 I + ε I ) λ135 I

Egyenletrendszer a nemesgáz (kripton és xenon) izotópokra:
'

3 x ng ε ng
Dng
§ R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,85 mKr n(λ 85 m Kr + ε ng ) λ 85 m Kr
'

Dng
3 xng ε ng
§R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,87Kr n(λ 87 Kr + ε ng ) λ 87 Kr
'

Dng
3 xng ε ng
§R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,88Kr n(λ 88 Kr + ε ng ) λ 88 Kr
'

Dng
3 xng ε ng
§ R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,133Xe n(λ133 Xe + ε ng ) λ133 Xe
'

Dng
3 xng ε ng
§R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,133 mXe n(λ133 m Xe + ε ng ) λ133 m Xe
'

Dng
3 xng ε ng
§R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,135Xe n(λ135 Xe + ε ng ) λ135 Xe
'

Dng
3 xng ε ng
§R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,135 mXe n(λ135 m Xe + ε ng ) λ135 m Xe
'

Dng
3 xng ε ng
§ R·
=
+ u ng
¨ ¸
© B ¹ h ,138Xe n(λ138 Xe + ε ng ) λ 138 Xe
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(20)

5.2. Numerikus módszer az egyenletrendszerek megoldására
A jód és nemesgáz izotópokra felírt egyenletrendszerek nem
lineárisak. A bennük szereplĘ ismeretlenek ε ,x és u egymással szorzatot,
illetve törtet képeznek. A szokásos illesztĘ eljárások itt nem alkalmazhatók,
ezért az ismeretlen paraméterek meghatározására egy iteratív szimplex
módszert [51] alkalmaztam.
Az eljárás lényege a következĘképen foglalható össze. A három
ismeretlen változó valamilyen kezdeti értékeivel (ε0, x0 és u0) definiálunk a
háromdimenziós térben egy pontot (p10). Minden változóhoz egy lépésközt
rendelünk és további három pontot határozunk meg az egyes
ismeretlenekhez tartozó lépésközök cserélgetésével az alábbiak szerint.

p10 (ε 0 ; x0 ; u0 ) ,

p 20 (ε 0 + h∆ε ; x0 + g∆x; 0 + g∆u ) ,

p30 (ε 0 + g∆ε ; x0 + h∆x; u0 + g∆u ) és

p40 (ε 0 + g∆ε ; x0 + g∆x; u 0 + h∆u ) ahol g =

4

és h =

1

. Az így kapott négy
3 2
3 2
pont egy tetraéder csúcsait határozza meg. Definiálunk egy célfüggvényt, és
annak értékeit mind a négy pontban meghatározzuk. A legkedvezĘtlenebb
értékhez tartozó pontot eldobjuk, és egy újabb pontot határozunk meg. Ez a
pont úgy áll elĘ, hogy az eldobott pontot tükrözzük a szemközti háromszög
síkjára. Az új pont és a megmaradt három ismét egy tetraéder csúcsait
definiálja. A következĘ lépésben megismételjük az elsĘ tetraéderrel végzett
mĦveleteket. Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy a tetraéder a számítás
során “elgurul” a tetszĘlegesen kiválasztott helyrĘl az optimum értékek
tartományába.
A jelen probléma megoldásához az adott elem izotópjaira mért és
számított
R/B
értékek
különbségének
négyzetösszegébĘl
2

ª§ R · m § R · s º
¦ «¨© B ¸¹ − ¨© B ¸¹ » számított
»
h
h¼
¬«

minimum

bizonyult

a

legmegfelelĘbb

célfüggvénynek.
A numerikus eljárás során minden száz lépés elteltével statisztikailag
kiértékelésre kerül az optimumfüggvény változása. Szükség esetén növelni,
vagy csökkenteni kell a lépésközt. Amennyiben a képzeletbeli tetraéder egy
belsĘ pontja körül forog körbe, szintén csökken a lépésköz. A lokális
minimumok elkerülésérĘl a kellĘen nagy kezdeti lépésköz gondoskodik, amit
a számítási tapasztalatok alapján sikerült beállítani. Ezek a megoldások
biztosítják, hogy a végeredménytĘl egészen távoli kezdeti értékekkel is
gyorsan és megfelelĘ pontossággal jussunk el a keresett paraméterek
értékeinek meghatározásához.
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5.3. A számítás fĘ lépései
A számítás elsĘ lépéseként az erĘmĦvi mérésekbĘl származó és térfogatra
kivetített (Bq/l mértékegységben megadott) aktivitás-adatokból kell
meghatározni a továbbiakban szükséges kibocsátás-keletkezés R/B arányt. A
(18) összefüggés az adott izotóp ismert atomi jellemzĘi és mért aktivitáskoncentrációja mellett figyelembe veszi a víztisztító hatását, a primerköri víz
térfogatát és a reaktor teljesítményéhez tartozó hasadások számát. Ez az
összefüggés minden izotópra felírható, példaként a 131I izotópot látjuk:

§ λ131 + β I
§ R·
=¨ I
¨ ¸
© B ¹ h ,131I ¨© λ131 I

· AmV
¸
¸ FY131
I
¹

(21)

A (21) kifejezésben a mért erĘmĦvi adatok mellett az egyes izotópok
magfizikai jellemzĘi is szerepelnek, ezek értéke a 7. táblázatban látható.

Izotóp

Hasadási hozam
Y [%]

Bomlási állandó
λ [1/s]
235

U

239

Pu

131

I
9,98e-7
2,88
3,85
I
8,37e-5
4,30
5,39
133
I
9,26e-6
6,70
6,93
134
I
2,20e-4
7,71
7,27
135
I
2,91e-5
6,30
6,45
85m
Kr
4,30e-5
1,30
0,566
87
Kr
1,52e-4
2,52
0,987
88
Kr
6,78e-5
3,55
1,32
133
Xe
1,53e-6
6,70
6,98
133m
Xe
3,66e-6
0,190
0,233
135
Xe
2,12e-5
6,54
7,60
138
Xe
8,18e-4
6,42
5,12
135m
Xe
7,40e-4
1,16
1,69
7. táblázat A számított izotópok bomlási állandói és hasadási részarányuk
132

Az 235U fogyása és a 239Pu keletkezése miatt az egyes izotópok
hasadáskor keletkezĘ mennyisége (Y) korrekcióra szorul a két izotóp
mennyiségének megfelelĘen.
239

Y 235 w 235 + Y0 w 239
Y= 0
w 235 + w 239

(22)

Reaktorfizikai számítások [52] szerint a paksi zónában két átrakás között a 8.
táblázat szerint változik az 235U és a 239Pu mennyisége:
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Reaktorban töltött idĘ
w235 [g/kgU]
w239 [g/kgU]
0 nap
21,7
3,5
100 nap
18,8
4,5
200 nap
16,0
5,0
300 nap
13,8
5,5
8. táblázat. A paksi zónában két átrakás között,
egyensúlyi zónára jellemzĘ hasadóanyag-koncentrációk [52]
A hasadások száma a zónában (F) a termikus terljesítmény alapján
adható meg. A paksi reaktorok 1375 MW teljesítményhez 4,29x1019 hasadás
tartozik.
A víztisztító és a gáztalanító hatását számító β értéke a primerköri
vízmennyiség és a víztisztító illetve gáztalanító forgalom arányából
számítható: β I = Gv /(3600Vρ ) , β ng = Gg /(3600Vρ ) , ha 100%-os hatásfokot
tételezünk fel.
A számítás második lépése a (19) és (20) egyenletrendszer megoldása
és az egyenletekben szerepelĘ ε ,x és u paraméterek meghatározása különkülön a jódra és a nemesgázokra.
A stacioner számítás utolsó lépése a szivárgás alábbi jellemzĘinek
meghatározása:
♦ a sérült fĦtĘelemek száma (x),
♦ a sérülés mérete (E),
♦ a felületi szennyezettség (u).
5.4. A sérült fĦtĘelemek számának meghatározása
A sérült fĦtĘelemek számának becsléséhez elĘször a (17) egyenletben
szereplĘ D` effektív diffúziós együttható értékét kellett megadni. Haldeni
mérések adatai szerint a D diffúziós együttható értéke a paksi zónára jellemzĘ
700-800 oC tablettahĘmérséklet-tartományban a jódra 5⋅10-23- 10-22 m2/s, míg
a nemesgázokra 2,5⋅10-22 - 5⋅10-22 m2/s [53]. Az említett értékek és a VVER
fĦtĘelemekre jellemzĘ 8-20 µm szemcseméret alapján az effektív diffúziós
együtthatók alábbi értékei kerültek a jód és nemezgáz izotópokra a modellbe:
D`I=10-12 és D`ng= 2⋅10-11 1/s. A Booth megoldás szerint a D diffúziós
együtthatóból a D’ effektív diffúziós együtthatót a szemcsesugár négyzetével
való osztással lehet megkapni. A fenti adatok alapján számított értékek
átlagai kerültek be a modellbe.
A modellben egy-egy állandó effektív diffúziós együttható szerepel a
jódra és a nemesgázokra, ezek értéke a nominális teljesítményen üzemelĘ
átlagos paksi fĦtĘelemre vonatkozik. Az állandó D` használata mellett két
indok is szólt. Egyrészt az egyes fĦtĘelemek között elvileg különbséget
lehetne tenni ennek az együtthatónak a megadásakor, de ehhez elĘre tudni
kellene, hogy milyen teljesítményĦ és kiégettségĦ fĦtĘelem hibásodott meg.
Másrészt az egyes kazetták teljesítménye és kiégése közötti eltérés kb. egy
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kettes faktorral tudná befolyásolni az eredményeket, ami összevethetĘ az
ilyen típusú módszerek pontosságával.
Sérült fĦtĘelemek száma
Blokk

IdĘpont

NTI
Jód
Nemesgáz
számítás
számítás
számítás
szerint
szerint
szerint
2
2000.03.10
0,03
0,0
0,0
3
2000.05.19
1,5
1,5
0,78
3
2000.05.20
1,04
0,97
0,78
3
2000.06.18
1,2
1,4
2,3
3
2000.07.28
0,66
0,61
0,53
4
2000.05.19
0,02
0,02
0,0
9. táblázat. A sérült fĦtĘelemek száma 2000 évi paksi adatok alapján
Az effektív diffúziós együtthatók megadása után elĘször olyan esetek
modellezését volt célszerĦ elvégezni, ahol ismert volt a sérült fĦtĘelemek
száma. A 2000 elsĘ félévi paksi mérések és az NTI számítási módszerének
eredményei szerint nem volt szivárgó fĦtĘelem a 2-es és 4-es blokkon, és
nagy valószínĦséggel egy hibás fĦtĘelem szivárgott a 3-as blokkon. A fenti
adatok felhasználásával nagyon jó egyezést sikerült elérni a jód izotópokon
alapuló korábbi NTI eredmények és a jelen számítások között (9.táblázat). A
nemesgázok esetében nagyobb volt az eltérés a 3-as blokki eredményekben,
de a sérült fĦtĘelemek számának becslésében ez a pontosság elfogadható.
5.5. A sérülés méretének meghatározása
A szivárgási állandó nagysága egyértelmĦ kapcsolatban van a
fĦtĘelemen keletkezett rés nagyságával. VVER fĦtĘelemekrĘl a szakirodalom
nem ismertet olyan méréseket, ahol különbözĘ – ismert méretĦ – sérüléssel
rendelkezĘ fĦtĘelemeket teszteltek volna hasonló módon, mint például a
korábban ismertetett CRL kísérletekben. A nyolcvanas évek elején kidolgozott
szovjet fĦtĘelem-állapot értékelési módszer [26] azonban tartalmaz olyan
adatokat, amik alapján lehetĘvé vált egy egyszerĦ összefüggés
meghatározása a sérülés mérete és a szivárgási állandó között (10. táblázat).
Sérülés típusa

KikerülĘ üzemanyag
mennyisége
[g]
0,192-0,726
1-10

Szivárgási együttható
[1/s]

1 mm átmérĘjĦ nyílás
10-5-10-4
5-10 mm átmérĘjĦ
10-4-10-3
nyílás
10-100
>10-3
(20÷50 mm)⋅5mm-es
törés vagy repedés
10. táblázat. VVER fĦtĘelemek sérülésekor várható üzemanyag-kibocsátás és
szivárgási állandó a sérülés nagyságának függvényében [26]
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A 10. táblázat adataira támaszkodva, valamint kihasználva, hogy az ép
fĦtĘelem nem szivárog, az alábbi összefüggést sikerült meghatározni:
E = 75000 ε , ahol a sérülés mérete mm2-ben, a szivárgási együttható pedig
1/s-ban van megadva (24. ábra).

100

2

Sérülés mérete (mm )

10

1

0.1

0.01

1E-3
1E-6

1E-5

1E-4

Szivárgási együttható

1E-3

0.01

(1/s)

24. ábra. Összefüggés meghatározása a sérülés mérete
és a jód szivárgási együttható között (a téglalapok a 10. táblázatban szereplĘ
tartományoknak felelnek meg).
5.6. A felületi szennyezettség számítása
A primerköri felületi szennyezettség számítására a (19)
egyenletrendszer megoldása után kerülhet sor. Az ismert u változó értékének
ismeretében meghatározható a szennyezĘdésbĘl származó aktivitáskoncentráció As és a szennyezĘdésben végbemenĘ hasadások száma Fs az
alábbi összefüggések szerint:

uFYλ
(λ + β )V
Fs = uF
As =

(23)
(24)

Ha feltételezzük, hogy a fĦtĘelemek belsejében és a szennyezĘdésben
ugyanolyan gyakorisággal mennek végbe a maghasadások, akkor a
szennyezettséget jelentĘ UO2 mennyisége egyszerĦen adódik a zónában
végbemenĘ hasadások, a zónában található tabletták össztömege és az
imént meghatározott Fs változó ismertében.
2
mUO
=
s

Fs UO2
mz
F

(25)

A zónában található UO2 tömege kazettánként 126 fĦtĘelemmel, 349
2
kazettával és rudanként 1080 g üzemanyaggal számolva mUO
= közel 48 t.
z
A 4.2. fejezetben megadott felületi szennyezettséget jellemzĘ
adatokból számított kibocsátás-keletkezés arányok értékei közel azonosak az
öt számított izotópra. Ez jelzi, hogy a hasadás eredményeként keletkezett
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Kibocsátás-keletkezés arány R/B

izotópok azonnal megjelennek a hĦtĘközegben. A 25. ábrán láthatóak a
mérésbĘl származó pontok és az illesztett görbe. Az illesztést követĘen a u
paraméterbĘl (23) és (24) szerint számított UO2 szennyezĘdés 0,94 g, ami
nagyon jó egyezésnek tekinthetĘ az eredeti szovjet ajánlások 1 g-os
tömegével [26].

1E -7

131

133

I

1 35

I

I

13 2

I

134

I

1E -8
1 E -6

1E -5

1 E -4
-1

B o m lá si á lla n d ó (s )

25. ábra. A felületi szennyezettségre jellemzĘ R/B(λ) függés.
Az ábrán a 4.2 fejezetben ismertetett jód aktivitásokból számított R/B értékek
szerepelnek, valamint az illesztett görbe.
A jód izotópok adatainak feldolgozása alapján végzett számítások
eredményei jó egyezést mutattak a korábbi NTI számításokkal. Erre
példaként az elĘzĘ fejezetben bemutatott 6 esetre számított eredmények
láthatók a 11. táblázatban. A nemesgáz-adatokból származó eredmények
alábecslést mutatnak a szennyezĘ urán mennyiségére.
Primerkörbe kikerült urán tömege [g]
Blokk

IdĘpont

NTI
Jód
Nemesgáz
számítás
számítás
számítás
szerint
szerint
szerint
2
2000.03.10
0,06
0,05
0,01
3
2000.05.19
0,64
0,62
0,0
3
2000.05.20
0,77
0,73
0,03
3
2000.06.18
0,87
0,84
0,08
3
2000.07.28
1,2
1,1
0,33
4
2000.05.19
0,1
0,08
0,02
11. táblázat. Számított urán szennyezés 2000 évi paksi adatok alapján

6. A STACIONER MODELL ALKALMAZÁSA
Az elĘbbiekben ismertetett modell alapján készült el a RING (Release
of Iodine and NobleGases) számítógépes program elsĘ változata 1998-ban
[54]. Azóta számos alkalmazásra került sor, a következĘ alfejezetekben
ezekbĘl mutatok be néhányat.
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6.1. Stabil esetek számítása
A 4. fejezetben bemutatott paksi aktivitás-adatokból láthattuk, hogy
stabil üzem esetén sem állandóak a mért jód és nemesgáz aktivitáskoncentrációk. Mivel a számítási módszer stacioner állapotot tételez fel,
megbízható eredmények is csak állandósult paraméterek mellett várhatók.
A BME NTI által kifejlesztett számítási algoritmussal rendszeresen
elvégzik a paksi blokkokon a sérült fĦtĘelemek számának becslését. Ezekhez
a számításokhoz olyan adatokat használnak fel, amik stabil állapotot
tükröznek, azaz több egymást követĘ mintavételezésnél nincs nagy eltérés a
mért aktivitás-koncentrációkban.
A BME NTI módszere (3.1.2. fejezet) és a RING program (5. fejezet)
ugyanazokat a mért jódaktivitás-koncentrációkat használja a sérült rudak
számának és a felületi szennyezés meghatározására. A RING a nemesgáz
adatok alapján is tud becslést adni ezekre a paraméterekre. A két módszer
között jelentĘs modellezési különbségek vannak: a BME NTI – a 3.1.1. fejezet
terminológiája szerint – a teljes aktivitás módszerével dolgozik, míg a RING
regressziós módszert használ. A BME NTI módszerének alkalmazásához
standard – kísérletileg meghatározott – adatokra van szükség a szivárgó
fĦtĘelemrĘl az adott erĘmĦvi blokkra jellemzĘ körülmények között. Az
algoritmus a standard és a mért adatok összehasonlításán alapul. A RING
használatához nem szükségesek ilyen adatok, mivel a program a szivárgási
folyamatot részletesen számítja a tablettán belül, a fĦtĘelem belsejében és
hĦtĘközegben.
Egy korábbi együttmĦködés keretében összehasonlítottuk az NTI és a
RING számítások eredményeit ugyanazokra az esetekre [3]. Ehhez az NTI-n
használt stabil állapotú jód adatokat vettük alapul. A paksi 3-as blokk elsĘ 16
kampányának (1986-2001) adatait tételesen a 12. táblázatban látjuk, ahol az
egyes mérési idĘpontokhoz tartozó felületi szennyezés és a hibás rudak
száma szerepel a RING kóddal és az NTI-n végzett számítások eredményei
alapján. Mindkét módszer jól jelezte az egyes kampányokban a hibás
fĦtĘelemek jelenlétét, vagy hiányát: egy kampányon belül egyértelmĦen
eldönthetĘ, hogy volt-e meghibásodott fĦtĘelem, vagy nem. Továbbá mindkét
módszer közel ugyanazt a hibaszámot adta egy kampányon belül a
feldolgozott 3-6 idĘpontra. A sérült fĦtĘelemek száma természetesen egész
szám, ennek megfelelĘen a 12. táblázatban szereplĘ értékeket a kerekítés
szabályainak megfelelĘen kell értelmezni: 0,5 alatt nem számolunk sérült
fĦtĘelemmel, ennél nagyobb érték esetén viszont igen.
Kampány

Dátum

1
1
1
1

12/15/86
12/28/86
1/12/87
4/21/87

235

U felületi 235U felületi Hibás rudak Hibás rudak
száma
száma
szennyezés szennyezés
RING
NTI
[g/cm2]
NTI [g/cm2]
8,3E-11
7,8E-11
0,0
0,0
6,9E-11
6,9E-11
0,0
0,0
7,4E-11
7,3E-11
0,0
0,0
9,6E-11
8,0E-11
0,0
0,0
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1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9

6/29/87
8/10/87
2/8/88
2/22/88
3/7/88
7/11/88
7/25/88
8/8/88
10/17/88
10/31/88
11/15/88
6/12/89
6/26/89
7/10/89
11/6/89
11/6/89
11/13/89
6/25/90
7/2/90
7/9/90
9/25/90
10/1/90
10/11/90
6/24/91
7/1/91
7/8/91
10/3/91
10/7/91
10/14/91
6/8/92
6/15/92
6/22/92
9/28/92
10/5/92
10/12/92
6/2/93
6/7/93
6/14/93
1/3/94
1/10/94
1/17/94
6/13/94
6/20/94
6/27/94
7/4/94
9/12/94
9/19/94

7,7E-11
9,3E-11
2,6E-11
8,4E-11
1,4E-10
8,3E-11
6,7E-11
8,6E-11
1,1E-10
1,2E-10
1,2E-10
1,7E-10
1,5E-10
1,5E-10
1,2E-09
1,5E-09
1,7E-09
8,7E-09
8,1E-09
8,0E-09
6,3E-09
6,5E-09
6,9E-09
1,1E-08
1,1E-08
1,0E-08
1,8E-08
6,3E-09
5,9E-09
7,5E-09
7,4E-09
7,5E-09
3,0E-09
2,4E-09
2,3E-09
2,1E-09
3,1E-09
2,9E-09
7,1E-10
6,4E-10
6,6E-10
8,1E-10
7,5E-10
7,9E-10
7,9E-10
2,9E-10
3,0E-10

1,2E-10
5,5E-11
8,7E-11
6,3E-11
1,1E-10
7,4E-11
8,4E-11
9,2E-11
1,2E-10
1,1E-10
1,1E-10
1,8E-10
1,4E-10
1,6E-10
1,3E-09
1,4E-09
1,5E-09
7,7E-09
7,5E-09
6,9E-09
5,7E-09
5,8E-09
6,5E-09
7,9E-09
8,5E-09
7,3E-09
4,6E-09
5,1E-09
4,2E-09
6,4E-09
5,7E-09
6,1E-09
3,8E-09
2,1E-09
2,0E-09
1,8E-09
2,6E-09
2,4E-09
6,4E-10
5,5E-10
5,8E-10
7,0E-10
6,3E-10
6,8E-10
7,1E-10
2,6E-10
2,5E-10
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0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
2,8
2,8
2,4
3,5
3,3
3,6
4,1
4,6
3,2
3,5
3,2
3,1
1,5
1,3
1,4
1,8
1,8
1,8
0,7
0,5
0,5
0,5
0,8
0,6
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
2,8
2,7
2,6
3,9
3,6
4,1
4,8
5,3
3,7
4,4
3,8
3,9
2,0
1,1
1,5
1,6
1,7
1,6
0,1
0,4
0,4
0,5
0,8
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1

9
9/27/94
3,0E-10
2,7E-10
0,1
0,1
9
7/3/95
4,1E-10
3,5E-10
0,1
0,1
9
7/10/95
4,1E-10
3,4E-10
0,1
0,1
9
7/18/95
4,2E-10
3,5E-10
0,1
0,1
10
9/4/95
2,1E-10
1,7E-10
0,2
0,3
10
9/11/95
2,1E-10
1,6E-10
0,2
0,3
10
9/18/95
2,2E-10
1,8E-10
0,2
0,3
10
5/28/96
2,5E-10
2,4E-10
0,5
0,6
10
6/3/96
2,3E-10
2,2E-10
0,5
0,6
10
6/10/96
2,3E-10
2,3E-10
0,6
0,6
11
5/21/97
1,2E-10
2,0E-10
2,7
2,3
11
5/22/97
1,0E-10
1,8E-10
2,3
1,9
11
5/26/97
1,3E-10
1,6E-10
1,1
1,1
12
9/22/97
1,7E-10
1,2E-10
0,1
0,2
12
9/30/97
1,1E-10
1,0E-10
0,5
0,5
12
10/6/97
1,2E-10
1,2E-10
0,9
0,8
12
6/22/98
2,7E-10
2,2E-10
0,2
0,3
12
6/29/98
2,8E-10
2,2E-10
0,2
0,3
12
7/6/98
2,6E-10
2,1E-10
0,2
0,3
13
8/13/99
2,6E-10
2,5E-10
0,2
0,2
13
8/13/99
2,3E-10
1,9E-10
0,2
0,2
13
8/13/99
2,5E-10
2,2E-10
0,1
0,2
14
7/10/00
9,4E-10
8,3E-10
0,6
0,7
14
7/17/00
9,3E-10
8,1E-10
0,7
0,8
14
7/24/00
9,9E-10
9,0E-10
0,8
0,8
15
9/7/00
7,5E-10
7,0E-10
0,8
0,9
15
9/11/00
7,5E-10
6,5E-10
0,7
0,8
15
9/14/00
7,5E-10
6,7E-10
0,7
0,8
15
7/12/01
2,2E-09
1,9E-09
0,6
0,6
15
7/16/01
2,1E-09
1,9E-09
0,7
0,7
15
7/19/01
2,2E-09
1,9E-09
0,8
0,8
16
10/4/01
9,5E-10
1,0E-09
0,2
0,1
16
10/8/01
8,3E-10
1,1E-09
0,3
0,2
16
10/11/01
1,3E-09
1,2E-09
0,4
0,4
16
11/19/01
1,5E-09
1,3E-09
0,4
0,5
16
11/26/01
1,6E-09
1,2E-09
0,4
0,4
16
12/5/01
1,5E-09
1,2E-09
0,4
0,4
12. táblázat. A 3-as blokk 1.-16. kampányainak stabil állapotaira számított
eredmények, valamint azok összehasonlítása az NTI eredményeivel.
A két módszer eredményeinek összehasonlítása nagyon jó egyezést
mutat. A 26. és 27. ábrán a sérült rudak és a felületi szennyezés számított
értékei láthatók. A két bemutatott paraméter a 12. táblázatban található 88
esetben mindig egymáshoz közeli értékeket adott annak ellenére, hogy a két
módszer merĘben más eljáráson alapul.
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Sérült rudak száma (RING számítás)
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26. ábra. A paksi 3-as blokk elsĘ 16 kampányára becsült sérült
fĦtĘelemek száma RING és NTI számítások szerint
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2

U szennyezés (RING számítás) (g/cm )

1.00E-008

8.00E-009
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4.00E-009
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8.00E-009
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2

U szennyezés (BME NTI számítás) (g/cm )

27. ábra A paksi 3-as blokk elsĘ 16 kampányára becsült 235U szennyezés
RING és NTI számítások szerint
A 12. táblázatban bemutatott eredmények és a mérési adatok
összevetése egyértelmĦ korrelációt mutat a 131I aktivitás és a sérült
fĦtĘelemek száma között (28. ábra). A két adat közötti kapcsolat egy lineáris
összefüggéssel jellemezhetĘ, amiben 22000 Bq/l 131I aktivitás-koncentráció
tartozik egy sérült fĦtĘelemhez. Az átlagos értékhez képest +50% szórás
elsĘsorban a felületi szennyezéssel magyarázható, ami nem feltétlenül függ
össze hibás fĦtĘelem jelenlétével az adott kampányban, hanem származhat
korábbi kampányból is.
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28. ábra 131I aktivitás-koncentráció függése a sérült rudak számától
6.2. Többéves üzem folyamatos kiértékelése
Az elĘzĘ fejezetben láttuk, hogy gondos mérésiadat-szelekcióval
kiválaszthatóak azok az esetek, amik stabil állapotot jellemeznek. Az ezekre
vonatkozó számítási eredmények is stabilak, egy kampányon belül
gyakorlatilag ugyanazt a sérült fĦtĘelem számot kapjuk.
A számítási eljárás kidolgozásakor felmerült egy esetleges késĘbbi online alkalmazás lehetĘsége is, ezért érdekesnek tĦnt annak vizsgálata, hogy
elĘzetes szelekció nélküli nyers adatokkal milyen eredményeket ad a modell.
Az alábbi számítások a paksi négyes blokk elsĘ nyolc kampányára – a 4.1. és
4.2. fejezetekben bemutatott adatok alapján – készültek.
A 29. és 30. ábrán a sérült fĦtĘelemek száma látható a jód és a
nemesgáz számítások szerint, a 31. ábra pedig a pedig a primerköri
hĦtĘközegbe kikerült UO2 mennyiséget mutatja. Mind a jód, mind a nemesgáz
számítások egyértelmĦen mutatták, hogy a 4-es blokk elsĘ három
kampányában nem volt szivárgó fĦtĘelem a zónában. A 4. és 5. és 8.
kampány eredményei szivárgó fĦtĘelemek jelenlétére utalnak, míg a 6. és 7.
kampányban a nemesgáz számítások szerint nagy valószínĦséggel nem volt
hibás fĦtĘelem. (Ugyanakor a jódszámítás nem zárta ki sérült fĦtĘelem
jelenlétét a 6. kampányban.) A felületi szennyezettség viszont a 6. és 7.
kampányban volt a legnagyobb, ami az 5. kampányból származhatott.
A szivárgó fĦtĘelemek száma egy kampányon belül nem volt állandó,
ami azzal magyarázható, hogy nem mindig alakult ki stacioner szivárgás (13.
és 14. ábra). A kapott eredmények szórásának jellege hasonló a mért adatok
szórásához.
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5.0

Sérült rudak száma (jód számítás szerint)

8. kampány
4.5

4. és 5.
kampány

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

6. és 7.
kampány

1.5
1.0

1., 2. és 3.
kampány

0.5
0.0
2/1/88

6/15/89

10/28/90

3/11/92

7/24/93

12/6/94

29. ábra. Sérült rudak száma a paksi 4-es blokk
elsĘ nyolc kampányában (jód számítás)

Sérült rudak száma (nemesgáz számítás szerint)

2.0

4. és 5.
kampány

1.5

8. kampány

1.0

6. és 7.
kampány

0.5

1., 2. és 3.
kampány
0.0
2/1/88

6/15/89

10/28/90

3/11/92

7/24/93

12/6/94

30. ábra. Sérült rudak száma a paksi 4-es blokk
elsĘ nyolc kampányában (nemesgáz számítás)
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2.00

6. és 7.
kampány

UO2 mennyiség a primerkörben [g]

1.75
1.50

8. kampány
1.25

4. és 5.
kampány

1.00
0.75
0.50

1., 2. és 3.
kampány

0.25
0.00
2/1/88

6/15/89

10/28/90

3/11/92

7/24/93

12/6/94

31. ábra. Felületi szennyezettség a paksi 4-es blokk
elsĘ nyolc kampányában
6.3. Szivárgási folyamatok egy kampányon belül
A szivárgási folyamatok egy kampányon belüli változásáról is érdekes
információkat szolgáltatnak a számítások. Ezt a paksi 3-as blokk 15.
kampány – a 4.3. fejezet végén már bemutatott – adatainak felhasználásával
szeretném illusztrálni. A 16. ábrán látható jód aktivitásokból számított
kikerülés-keletkezés arányok eltérĘ jelleget mutatnak a kampány elején és
végén: a kampány végére megnĘtt a rövid felezési idejĦ izotópok részaránya
a hosszú felezési idejĦekhez képest. Az utóbbi esetben az R/B arányok az
egyes izotópokra egymáshoz közel vannak (32. ábra). Ilyen jelleget akkor
látunk, ha a hĦtĘközeg aktivitásában a felületi szennyezĘdésbĘl származó
kibocsátás jelentĘs.
Mind a jód, mind a nemesgáz számítások egyértelmĦen mutatták a
hibás fĦtĘelem jelenlétét (33. ábra) a kampány elejétĘl. A 2001. áprilisi
idĘszakban a sérült rudak száma 0,5 alá csökkent, ami arra utalt, mintha nem
lenne hibás rúd a zónában. A felületi szennyezés folyamatosan növekedett a
kampány során, a kezdeti ~0,7 g UO2 a kampány végére ~2,2 g-ra nĘtt. A 34.
ábrán látható, hogy áprilisban megakadt a felületi szennyezés növekedése is,
ekkor átmenetileg valószínĦleg nem történt üzemanyag-kibocsátás. Ezt
támasztják alá a sérülés méretére vonatkozó eredmények (35. ábra), ahol azt
látjuk, hogy a kampány elején egy kb. 2 mm2 nagyságú rés keletkezett,
aminek a mérete folyamatosan csökkent, majd áprilisban átmenetileg ~0 mm2
közelében maradt, a kampány végén pedig egy ~0,8 mm2-es sérülést látunk
ismét.
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Kibocsátás-keletkezés arány

1E-7

2001/06/10

2000/09/18

1E-8
1E-6

1E-5

1E-4

Bomlási állandó

(1/s)

32. ábra. Jód izotópok kibocsátás-keletkezés aránya a 3-as blokk 15.
kampányának elején és végén (az ábrán a mérésbĘl származó értékeket
diszkrét pontok jelölik, a folytonos vonal pedig az illesztett függvény)
A számítás szerint tehát a kampány elején egy viszonylag nagy rés
keletkezett, amin keresztül üzemanyag-szemcsék is kikerültek a
hĦtĘközegbe. IdĘvel a sérülés mérete lecsökkent és megállt a kibocsátás a
sérült rúdból, majd ismét kinyílt a rés és folytatódott a kibocsátás. Az
elzáródás mechanizmusáról közvetlen információk nem állnak rendelkezésre,
de feltételezhetĘ, hogy a tablettából leszakadó szemcséknek, darabkáknak a
sérülés helye felé való mozgásával függött össze.
Jód számítás
Nemesgáz számítás

2.0

Sérült rudak száma

1.5

1.0

0.5

0.0

8/20/00

9/30/00

11/10/00

12/21/00

1/31/01

3/13/01

4/23/01

6/3/01

33. ábra. A sérült fĦtĘelemek száma a 3-as blokk 15. kampányában
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UO2 mennyiség a primerkörben (g)

2.5

2.0

1.5

1.0
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8/20/00

9/30/00

11/10/00

12/21/00

1/31/01

3/13/01

4/23/01

6/3/01

34. ábra. Felületi szennyezés a 3-as blokk 15. kampányában
3.0

2

A sérülés nagysága (mm )

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
8/20/00

9/30/00

11/10/00

12/21/00

1/31/01

3/13/01

4/23/01

6/3/01

35. ábra. A sérülés nagysága a 3-as blokk 15. kampányában

6.4. Nemesgáz-számítások

elsĘ

A xenon és kripton izotópok adatainak feldolgozása már a módszer
alkalmazásaikor rámutatott egy érdekes anomáliára, amirĘl a
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késĘbbiekben kiderült, hogy szisztematikus eltérésrĘl van szó a két
nemesgáz aktivitás-koncentrációi között. A xenon és kripton kémiai
viselkedésében, a fĦtĘelemekbĘl való kikerülésük mechanizmusában a
szakirodalom szerint nincs számottevĘ eltérés, ezért is számol az elĘzĘekben
bemutatott számítási módszer ugyanazon paraméterekkel (pl. D’ és ε) a két
elemre. A mért adatokból számolt R/B arányokra a legtöbb esetben azonban
nem sikerült közös függvényt illeszteni. A szisztematikus eltérés a 36. ábrán
jól látható, a xenon és kripton izotópok egész más meredekségĦ egyenesekre
illeszthetĘek. Nagyságrendi különbség van például az egymáshoz közeli
felezési idĘvel rendelkezĘ 135Xe és 85mKr között. Tovább bonyolítja a képet,
hogy a nemesgáz izotópok közül a legtöbbnek kisebb az R/B értéke, mint a
hasonló bomlási állandóval rendelkezĘ jód izotópoknak. Ez azt jelentené,
hogy a nemesgázok kikerülése nehezebb, mint a jód izotópoké, ami szintén
ellentmond a korábbi ismereteknek.

Kibocsátás-keletkezés arány

A probléma kezelésére a (20) egyenletrendszer két részre bontása volt
a legkézenfekvĘbb megoldás. Ezáltal lehetĘvé vált a xenon és kripton
izotópok feldolgozása külön-külön.
Az elĘzĘ fejezetekben bemutatott
számításokban nemesgáz eredményként mindig a xenonból származó
értékek szerepeltek.

Jód
Kripton
Xenon

85m

Kr

1E-7

131

I

133

Xe

88

Kr

135

88

I

Kr

132

I

133

I

1E-8

134

I

135

Xe

135m

Xe

87

Kr

138

Xe

1E-9
1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

Bomlási állandó (1/s)
36. ábra. Paksi 4-es blokk 1992 évi nemesgáz és jód aktivitás
koncentrációiból számolt kibocsátás-keletkezés arány a bomlási állandó
függvényében
1999-tĘl a BME NTI és az ATOMKI részvételével olyan új mérési
technikát alkalmaztak a paksi hĦtĘközegben található nemesgáz
mennyiségének mérésére, aminek használatakor a mintavételezés során zárt
tartályba gyĦjtötték a vizsgálandó anyagot. Az új eljárás megakadályozta a
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nemesgázok megszökését a mintavételezés és a gamma-spektrometriás
elemzés között. A korábbi mérési eredményekben tapasztalt anomáliát
valószínĦleg a Xe és Kr eltérĘ abszorpciós tulajdonságai okozták [55]: a
xenon nagyobb mértékben távozott a nyitott mintavételezĘ tartályban található
hĦtĘközegbĘl, mint a kripton.
Az új módszerrel kapott mérési eredmények már jól leírhatóak egy
közös függvénnyel a xenon és kripton izotópokra. SĘt a jód izotópokhoz
képest általában nagyobb R/B arányokat kapunk hasonló felezési idejĦ
izotópokra (37. ábra). A 13. táblázatban a 3-as blokkon az új módszerrel
végzett nemesgáz adatok alapján számolt sérült fĦtĘelemszám, valamint a
primerköri UO2 mennyiség látható, összehasonlítva a jód adatokkal. Mindkét
módszer jelezte a hibás fĦtĘelemek jelenlétét, és hasonló értéket adott a
primerköri UO2 mennyiségére. Ennek megfelelĘen – számos külföldi
reaktorhoz hasonlóan – a fĦtĘelem-szivárgás jellemzĘi meghatározhatóak a
nemesgáz adatok alapján a paksi VVER-440 reaktorokban is.

Kibocsátás-keletkezés arány
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Jód
Kripton
Xenon

Xe

1E-7
133m
131

I

Xe

85m

Kr
88

133 135

I Xe135I

Kr

132

87

I

1E-8

Kr
135m

138

1E-6

1E-5

1E-4

Xe

Xe

1E-3

Bomlási állandó (1/s)

37. ábra. Paksi 3-as blokk 2000 július 28-i nemesgáz és jód aktivitás
koncentrációiból számolt kibocsátás-keletkezés arány a bomlási állandó
függvényében
Az említett új gázmérésre csak ritkán kerül sor, a rendszeres mérések
a szokásos módon történnek, így a mért adatok között szerepelhet mind a két
módszerbĘl származó adat. Ezért a RING programban egy elĘzetes becslés
készül arról, hogy kezelhetĘ-e a két nemesgáz egy függvénnyel, vagy sem.
Ezután a nemesgáz adatok kiértékelése vagy közösen, vagy külön-külön
történik a xenon és kripton izotópokra.
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UO2
mennyiség a
primerkörben
nemesgáz
számítás
szerint
[g]
[g]
2000/03/11
3,5
0,5
0,54
1,04
2000/03/11
3,5
0,4
0,54
1,16
2000/03/11
3,5
0,3
0,54
1,06
2000/05/20
1,6
0,8
0,72
0,33
2000/06/18
1,0
2,9
0,69
0,51
2000/06/18
1,0
2,6
0,69
0,49
2000/07/28
0,6
0,5
1,30
0,54
13. táblázat A paksi 3-as blokkon új technológiával végzett gázmérések
adataival végrehajtott számítások eredményei
Dátum

Sérült rudak
száma jód
számítás
szerint

Sérült rudak
száma
nemesgáz
számítás
szerint

UO2
mennyiség a
primerkörben
jód számítás
szerint

6.5. A stacioner résaktivitás meghatározása
A tranziens fĦtĘelem-szivárgási modellekben (ezekrĘl a 3.2. és 3.3.
fejezetben korábban már volt szó) sokszor szerepel a stacioner résaktivitás,
amit egyes szerzĘk a tranziens során várható legnagyobb kibocsátásnak
tekintenek. Annak eldöntésére, hogy a Paksi AtomerĘmĦben is alkalmazhatóe ez a megközelítés elĘször a stacioner számítások segítségével meg kellett
határozni a résaktivitást, ami – a 6. fejezet elĘzĘ alfejezeteiben bemutatott
paraméterektĘl eltérĘen – nem tartozik feltétlenül a sérült fĦtĘelem jellemzĘi
közé.
Stacioner állapotban a hĦtĘközegben, a burkolat és tabletta közötti
résben és a tablettában található aktivitás állandó a rövid felezési idejĦ
izotópokra. A hĦtĘközegben az egyensúlyi koncentrációt a fĦtĘelembĘl
történĘ szivárgás, a szennyezĘdésbĘl származó aktivitás, a víztisztítón
keresztül eltávolított aktivitás, valamint az izotópok radioaktív bomlása hozza
létre. A stacioner állapotokra meghatározott szivárgási adatok alapján
meghatározható a szivárgó fĦtĘelemhez tartozó résaktivitás:

qr =

( Ah − As )V (λ + β )
xε

(26)

A 38. ábrán paksi mérési adatok alapján számított 131I aktivitást látunk
a szivárgási állandó függvényében. A szivárgási állandó növekedésével a
résaktivitás csökken, vagyis a nagyobb mértékben szivárgó fĦtĘelemhez
kisebb mennyiség tartozik. Ez érthetĘ is, hiszen a stacioner résaktivitás
kialakulásában a szivárgás fontos szerepet játszik.
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I stacioner résaktivitás (Bq)
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0.0
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5.0x10
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-5

1.5x10

-5

2.0x10

-5

2.5x10

-5

3.0x10

Szivárgási együttható (1/s)

38. ábra. Egy szivárgó fĦtĘelemhez tartozó stacioner résaktivitás
a szivárgási együttható függvényében paksi mérési adatok alapján
A sérült fĦtĘelemek résaktivitásának meghatározásához nem
szükséges a fĦtĘelemek elĘéletének, vagy kiégettségének ismerete, hanem
egyértelmĦen meghatározható a primerköri aktivitás-koncentrációk alapján. A
számítások sikeréhez azonban szükséges, hogy stabil, hosszúidejĦ
egyensúlyi állapotból származó adatok kerüljenek felhasználásra.
Az ép fĦtĘelemre jellemzĘ résaktivitást a Booth egyenletbĘl (14)
kaphatjuk meg. Az összefüggés a keletkezett és kibocsátott izotópok
részarányát adja meg (14. táblázat). Az eltérĘ bomlási állandójú izotópok
eltérĘ mennyiségben kerülnek ki. A 131I izotópra kapott 0,3% kibocsátásból és
az egyensúlyi zónában található 2⋅1024 atomból [52], akkor egy ép fĦtĘelemre
1,3⋅1011 Bq értéket kapunk, ami a 38. ábrán megegyezik a szivárgó
fĦtĘelemekkel végzett számítási sorozat határértékével. A 131I izotópra
számított érték (0,3%) jól egyezik más – kísérleti eredményeken alapuló –
forrásokból származó 0,25%-os [56] kibocsátási értékkel is.
izotóp

kibocsátott izotópok
részaránya R/B [%]
131
I
0,30
132
I
0,027
133
I
0,099
134
I
0,020
135
I
0,056
14. táblázat. Jód izotópok részaránya a résben ép fĦtĘelemekben
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7. TRANZIENS FĥTėELEM-SZIVÁRGÁSI MODELL
KIDOLGOZÁSA
A paksi fĦtĘelemek szivárgásának számítására tranziens körülmények
között korábban nem állt rendelkezésre modell. Az erĘmĦvi tranziensek elsĘsorban a leálláskor tapasztalható jód spiking – értelmezése és
elĘrejelzése mellett a biztonsági elemzésekhez is hasznosnak látszott egy új
modell kidolgozása. Tranziens szivárgási modell csak néhány létezik
külföldön is, VVER erĘmĦvekre pedig csak nagyon egyszerĦ feltevések
alapján készültek a spiking jellegĦ becslések.
A 3.2. fejezetben ismertetett három spiking modell tapasztalatai
természetesen fontos információt jelentettek, de sajnos a paksi
alkalmazásoknál nem voltak közvetlenül felhasználhatóak. A Ho modell nem
adott információt a kibocsátás idĘben lefolyásáról, ennél részletesebb leírás
látszott szükségesnek. A Lewis modell sokkal részletesebb – a szerzĘ cikkei
a stacioner modell kidolgozásánál is hasznos támpontot jelentettek -, de a
modell egyik legfontosabb feltétele, miszerint a tranziens során csak a
stacioner résaktivitás távozik a hĦtĘközegbe, nem teljesül, ha többnapos
paksi leállást próbálunk modellezni. Ekkor ugyanis a stacioner résaktivitás
többszöröse is távozhat a fĦtĘelembĘl. A harmadik modell, amit az EPRI-ben
fejlesztettek ki, nem korlátozza a kibocsátást, hanem egy stacioner modellel
úgy számol mintha végtelen mennyiségĦ aktivitás lenne a fĦtĘelemben, ami
nem követi a rövid felezési idejĦ izotópok elfogyását. Az utóbbi két modellel
történt próbálkozások alapján sikerült körvonalazni azt az eljárást, ami a paksi
leállási folyamatok számítására is alkalmasnak bizonyult.
A modellfejlesztés célkitĦzései között nem szerepelt olyan folyamatok
modellezése, amikor a tabletta jelentĘs felmelegedése és a hasadási
termékek intenzív kibocsátása várható. Ilyen például a reaktivitás- és súlyos
baleset. Az elsĘdleges cél a normál üzemelést kísérĘ folyamatok, valamint a
teljesítmény-növekedéssel nem járó tervezési balesetekre jellemzĘ állapotok
leírása volt.
7.1. A modell alapegyenletei és fĘ jellemzĘi
A tranziens folyamatok modellezésekor különbséget kell tenni két
kikerülési mechanizmus között:
• Magas tabletta-hĘmérséklet esetén a résben gĘz halmazállapotú
hĦtĘközeg van, ekkor csak a diffúziós mechanizmus teszi lehetĘvé az
aktivitás kikerülést a hĦtĘközegbe. A tranziens résaktivitást ebben az
esetben a tranziens folyamat elejéhez tartozó stacioner résaktivitás (6.5.
fejezet) és tranziens folyamat alatti – a tablettából diffúziós
mechanizmussal történĘ – kikerülés együttesen jelenti.
• Alacsony tabletta-hĘmérséklet esetén víz tölti ki a rést és az aktivitáskibocsátás a hĦtĘközeg ki-be áramlásán keresztül elsĘsorban
konvekcióval jön létre. Ekkor nemcsak a stacioner résaktivitással, hanem
a tabletta szemcséinek felületén található izotópok vízbe történĘ
beoldódásával és hĦtĘközegbe történĘ kikerülésével is számolni kell. Ez
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az utóbbi aktivitás nem elhanyagolható, egyes adatok szerint az
izotópleltár 5%-a is lehet [57]. Ebben az esetben a stacioner résaktivitás
és a felületekrĘl boldódott aktivitás összegét kell tranziens résaktivitásnak
tekinteni.
A két eset közötti átmenet alacsony teljesítményen várható, a jelen modellben
ez a határ 100 MW zónateljesítménynek felel meg. Ez azt jelenti, hogy csak
maradványhĘ-fejlĘdés esetén vesszük figyelembe a második ún. öblítéses
mechanizmust.
A felületi szennyezĘdésbĘl származó aktivitásra is hasonló
feltételezéssel élünk a modellben: maradványhĘ esetén már nem kell
számolni a szennyezĘdésben képzĘdĘ hasadási termékekkel. A modellben
tranziens körülmények között nincs hasadóanyag kibocsátás a fĦtĘelembĘl.
A nemesgáz és a jód izotópok tranziens körülmények között eltérĘen
viselkednek, ennek részletei a 2.4. fejezetben találhatók. A modellfejlesztés
elsĘsorban a normál üzemi állapotból induló folyamatokra koncentrálódott,
ahol – tablettahĘmérséklet-emelkedés nélkül – nincs jellemzĘ nemesgázkibocsátás. Ezért a tranziens modell terjedelmébe csak a jódkibocsátás került
be.
A tranziens szivárgási modell differenciálegyenletei nem különböznek a
stacioner modell számára is használt és a 3. fejezetben bemutatott (1), (2) és
(3) egyenletektĘl. Azok megoldása természetesen eltér a stacioner esettĘl.
A tablettából történĘ kibocsátásról feltételezhetĘ, hogy megszĦnik a
maradványhĘ tartományban, egyrészt a keletkezés leállása, másrészt az
alacsony hĘmérséklet miatt. Normál teljesítményhez közeli állapotok esetén
pedig stacioner körülmények állnak fenn. Ezek miatt a tablettában lejátszódó
diffúzió tranziens modelljére nem volt szükség: a tablettából származó
kibocsátás vagy nulla, vagy pedig a stacioner számítással meghatározható
érték.
A tranziens résaktivitás számítása a tranziens modell legkritikusabb
pontja. A tranziensek során végbemenĘ összetett folyamatok részletes
modellezése helyett meglehetĘsen egyszerĦ feltételezések elfogadása
vezetett használható eredményre. Normál teljesítményhez közeli esetekben a
résben található aktivitás állandó, maradványhĘ esetén pedig leáll a
keletkezés és a tranziens résaktivitás exponenciálisan csökken:
q r = q r ,0 e − λt

(27)

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a résbĘl a hĦtĘközegbe szivárgó aktivitás
pótlódik, vagy a tablettából diffúzióval, vagy pedig a tabletta és a burkolat
felületérĘl vizes oldódással.
A modell legfontosabb feltételezése, hogy a tranziens során a
szivárgás különbözĘ folyamatok miatt felgyorsul, ezért az ε szivárgási
együttható nem konstans, hanem a zónateljesítmény, a bórsavkoncentráció
és a primerköri nyomás függvénye:
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•

a zónateljesítmény csökkenésével csökken a fĦtĘelem belsĘ nyomása,
ezért hĦtĘközeg áramlik be burkolat alá, ami felmelegedve kiáramlik és
kiviszi a résben és a tablettán található izotópok egy részét,
• a bórsavkoncentráció emelkedésével intenzívebbé válik a szemcséken
található jód beoldódása a hĦtĘközegbe,
• a primerköri nyomás változása miatt ki-be áramlások indulnak meg
szivárgó fĦtĘelem és a primerkör között, így konvekció útján a
hĦtĘközegbe oldott jódizotópok kijutása felerĘsödik.
A három tényezĘ egymástól függetlenül is létre tudja hozni a stacioner
állapottól eltérĘ kibocsátást. Ezért az alábbi összefüggést használtam a
szivárgási állandó korrekciós tényezĘjére:

S = 1 + a1

∆cbor
∆Qz
∆P
+ a2 nom + a3 nom
nom
P
cbor
Qz

(28)

ami egy adott idĘpontban az említett három paraméter ismeretében megadja
a stacioner és a pillanatnyi tranziens szivárgási együttható arányát:

ε (t ) = ε st S (t )

(29)

A hĦtĘközeg aktivitásának idĘbeni változását a résbĘl származó
szivárgás, a szennyezĘdéshez tartozó aktivitás, a víztisztító mĦködése és a
radioaktív bomlás határozza meg (30). MaradványhĘ esetén a
szennyezĘdésbĘl származó aktivitás nulla, mivel nem keletkeznek újabb
hasadási termékek. A tranziens modell használja a stacioner számítás
eredményeibĘl meghatározott stacioner szivárgási együtthatót (ε), a sérült
rudak számát (x) és szennyezĘdésbĘl származó aktivitás-koncentráció (As). A
számítás egymást követĘ ∆t idĘlépések sorozatából áll, aminek
eredményeként meghatározásra kerül a hĦtĘközeg pillanatnyi aktivitáskoncentrációja (Ah) és a fĦtĘelembĘl történt integrális kibocsátás (qtot).

Ahn+1 =

1 n
[ Ah V + xε n+1qrn+1∆t + AsV∆t (1 − e −( λ + β ) ∆t )]e −( λ + β ) ∆t
V
qtot = ¦ xε n qrn ∆t

(30)
(31)

k

A modellben a kibocsátott aktivitás azonnal elkeveredik a teljes
primerköri térfogatban.
7.2. A modell paramétereinek meghatározása
A 7.1. fejezetben ismertetett tranziens modell három paramétert
tartalmaz, amik nem határozhatóak meg egyszerĦ feltevések, vagy modellek
alapján. Ezek a (28) összefüggés a1, a2 és a3 paraméterei. Ezeknek a
meghatározására a számítógépes modell kidolgozása után, – mérési
adatokkal történĘ összehasonlításon alapuló – próbaszámítások elvégzésével
volt lehetĘség. A próbaszámítások paksi leállási tranziensekre készültek,
ezeket részletesebben a 8.1. fejezetben ismertetem.
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A leállás során a teljesítménycsökkentést, a felbórozást és a
nyomáscsökkentést egymás után hajtják végre a kampány végén. Ezt
szemlélteti a 39. ábra, ahol a primerköri nyomás és a bórsavkoncentráció
látható a paksi 3-as blokk 14. kampánya utáni leálláskor. A tranziens ÜV-1
mĦködéssel indul, ezt követi a felbórozás, majd a nyomáscsökkentés elĘbb
csak ~20 bar-ra és végül a tartályfedél nyitása elĘtt atmoszférikus nyomásra.
(A leállás a valóságban ennél sokkal több technológia lépésbĘl áll, de jelen
modellezés szempontjából ezek a legfontosabb események.) Az idĘbeni
különbség lehetĘséget ad az egyes folyamatok önálló hatásának az
értékelésére is.
Próbaszámítások sorozatának elvégzése után sikerült azokat az
együtthatókat meghatározni, amelyek a mérési adatokkal a legjobb egyezést
adták. A korrekciós együttható alábbi formája szerepel a további
számításokban:

S = 1 + 1000

∆c
∆Qz
∆P
+ 150000
+ 100 bor
1375
125
12

(32)

A számítások állandó 1 perces idĘlépéssel készültek, elsĘsorban ezért
szerepel az ábrák idĘtengelyén perces mértékegység a további fejezetekben
is. A korrekciós tényezĘ mérési adatokon alapul, amikben zavaró
pontatlanságok is felléphetnek. Ezért a tényezĘ pillanatnyi értéke helyett egy
20 perces szĦrésbĘl származó átlag szerepel. Ez a megoldás összhangban
van azzal a tapasztalattal, hogy a szivárgás nem szĦnik meg azonnal a
pillanatnyi paraméter-változások elmúlásával, hanem bizonyos idĘ kell a
lecsengéshez és az új egyensúly beállásához.

39. ábra. Primerköri nyomás és bórsav koncentráció
változás a 3-as blokk 14. kampánya után leállás során
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8. A TRANZIENS MODELL ALKALMAZÁSA
A stacioner számításokhoz kifejlesztett RING program egy tranziens
modullal bĘvült. Ez egyszerĦvé teszi a stacioner eredmények felhasználását a
tranziens kiinduló adataihoz. Az alábbi fejezetekben a RING program bĘvített
változatával végzett tranziens számításokból [58][59][60] mutatok be
néhányat.
8.1. Leállások szivárgó fĦtĘelemmel
A tranziens szivárgási modell fejlesztése 1999-ben kezdĘdött. Akkor
egyetlen olyan adatsor állt rendelkezésre, ami használható információt
szolgáltatott a szivárgó fĦtĘelemek viselkedésérĘl erĘmĦvi tranziensek során:
ez a 3-as blokk 13. kampánya utáni leállás volt. A számítási algoritmus az
évek folyamán némileg módosult az elsĘ változathoz képest, a jelen
dolgozatban a legutolsó változattal végzett számítások eredményei
szerepelnek. Az utóbbi években a BME NTI és a PA Rt munkatársainak
segítségével további öt olyan leállási tranziens adatait is sikerült
összegyĦjteni és feldolgozni, ahol volt szivárgó fĦtĘelem a zónában és ezért
fellépett a jód spiking jelenség. Az itt bemutatott 6 eset az alábbi:
I.
2-es blokk 14. kampány utáni leállás
II.
3-as blokk 12. kampány utáni leállás
III.
3-as blokk 13. kampány utáni leállás
IV.
3-as blokk 14. kampány utáni leállás
V.
3-as blokk 15. kampány utáni leállás
VI.
3-as blokk 16. kampánya során évközi leállás.
A számításokhoz szükséges input adatok összeállításakor az ÜV-1
mĦködés lett a kezdeti idĘpont, a három mért paraméter (nyomás,
teljesítmény és bórsav-koncentráció) pedig perces felbontásban került
bevitelre. A stacioner számításhoz szükséges stabil üzemi aktivitás-adatok a
leállás elĘtti mérésekbĘl származtak.
A leállások ugyanazon lépésekbĘl állnak, de azok idĘzítése nem
teljesen egyforma. Az alábbi táblázatban a 6 eset – a számítás szempontjából
fontos – adatai vannak összefoglalva. Látható, hogy több órás különbségek is
vannak az egyes lépések között és eltérések vannak pl. a nyomáscsökkentés
idĘtartamában is.
A számítások a leállás elĘtti stacioner állapot számításával kezdĘdtek,
ennek eredményeként sikerült meghatározni a stabil állapot jellemzĘit (16.
táblázat). Mind a hat esetben egy szivárgó fĦtĘelemet jelzett a leállás elĘtti
aktivitás-mérések kiértékelése. A szivárgási állandók között egy nagyságrend
különbség volt, és jelentĘs eltérés adódott a felületi szennyezés nagyságára
is az egyes esetekben.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI
ÜV-1 idĘpontja
0
0
0
0
0
0
Felbórozás kezdete
150
25
175
175
275
100
Felbórozás vége
325
325
325
360
425
325
Nyomáscsökkentés 20
550
1050
450
700
500
450
bar-ra indul
Nyomáscsökkentés 20 1100
1800
1000
1200
800
750
bar-ra befejezĘdik
Nyomáscsökkentés
*
3300
*
2850
2350
2000
atmoszférára indul
Nyomáscsökkentés
*
3600
*
3100
2500
2200
atmoszférára
befejezĘdik
15. táblázat. A leállások legfontosabb eseményeinek idĘpontjai
(a táblázatban szereplĘ adatok percben vannak megadva, a *-gal jelölt
események 5000 perc után történtek, és a jelen elemzésekben nem
szerepelnek)
I.
II.
III.
Mért 131I aktivitás [Bq/l]
6573
4400
4083
-5
Szivárgási állandó [1/s]
10-5
4⋅10-6 10
UO2 szennyezés [g]
0,03
0,20
0,18
Sérülés mérete [mm2]
0,31
1,02
0,69
16. táblázat. A leállások elĘtti stabil állapot jellemzĘi

IV.
13350
2⋅10-5
0,83
1,27

V.
14900
2⋅10-6
1,61
0,14

VI
18160
7⋅10-6
1,21
0,57

A stacioner számítások után, a mért leállási adatok felhasználásával
indulhattak a tranziens számítások. Az eredmények általában jól visszaadták
a mérésekben tapasztalt akár két nagyságrendnyi aktivitás-koncentráció
növekedést is. Az aktivitáscsúcs idĘpontja a 20 bar-os nyomáscsökkentés
idejére esett, mind a mérések, mind a számítások szerint. Ez arra utal, hogy
a leállási spiking-ban a nyomás-változásé a fĘ szerep, míg a teljesítménycsökkenés és a felbórozás hatása – ami ugyancsak megfigyelhetĘ a mérések
szerint – kb. egy nagyságrenddel kisebb. A hat esetre a mért és számított 131I
aktivitás-koncentrációt a 40.-45. ábra mutatja, a 44. ábrán a leállás fĘ
technológiai lépései is láthatók. Az egyes esetek számítására az alábbi
megjegyzések tehetĘk:
I.

A felbórozáskor csak kismértékĦ aktivitás-kibocsátás történt a mérés
szerint, a számítás ezt túlbecsülte. Jó egyezés tapasztalható az
aktivitáscsúcs nagyságában és idĘpontjában (40. ábra).

II.

A felbórozás során nagyobb mértékĦ kibocsátás történt, ezt a számítás
alábecsülte. A számítás szerinti elsĘ csúcs jól egyezett a mérési
adatokkal. A számítás szerint 3500 perc után valószínĦleg volt egy
második csúcs is (a nyomás atmoszférára csökkentésekor), de ebbĘl a
periódusból nincsenek mérési adatok (41. ábra).

III.

A felbórozáshoz kapcsolódó aktivitás-növekedésre nagyon jó becslést
adott a számítás, ugyancsak jó az aktivitáscsúcs ideje és nagysága
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(42. ábra). Ugyanakkor a csúcs után a számításban lassabb a
lecsengés, hamarabb befejezĘdik, mint a mérés szerint.
IV.

A felbórozás hatását kissé túlbecsülte a számítás. A két
nyomáscsökkentéshez tartozó csúcsok viszont jó egyezést mutatnak a
mért adatokkal. A két csúcs között átmenetben viszonylag
kismértékben csökkent csak az aktivitás-koncentráció, ami a mérések
szerinti nyomás-oszcillációkkal magyarázható (43. ábra).

V.

A felbórozás hatását, valamint a két aktivitáscsúcsot sikerült jól
reprodukálni a számításokban. Az elsĘ csúcs után egy ideig nem
történt intenzív kibocsátás, ezért a számított görbe – a víztisztító
hatásának és a radioaktív bomlásnak megfelelĘen – a mérési
adatokhoz hasonlóan meredeken csökkent. (44. ábra).

VI.

A számítás összességében jól adta vissza a mérési adatokat, viszont a
második számított csúcsot nem tükrözték a mérések (45. ábra). Az
elsĘ csúcs után a számításban – a nyomás oszcillációk miatt –
korábban indult meg a kibocsátás, mint a mérés szerint.

40. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 2-es blokk 14.
kampánya után leállás során
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41. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 3-as blokk 12.
kampánya után leállás során

42. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 3-as blokk 13.
kampánya után leállás során
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43. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 3-as blokk 14.
kampánya után leállás során

44. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 3-as blokk 15.
kampánya után leállás során
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45. ábra. Számított és mért 131I aktivitás-koncentráció a 3-as blokk 16.
kampánya során évközi leálláskor
A leállási tranziensek számítására nemcsak utólag, hanem több
esetben – amikor a normál üzemi adatokból látható volt, hogy van hibás elem
a zónában – a leállás elĘtt is sor került [60]. Az adott blokki stacioner mérési
adatokból induló számításokhoz feltételezni kellett egy leállási menetrendet is,
amit a korábbi elemzések tapasztalatai alapján lehetett megadni. Az így
készített elĘrejelzések meglepĘen jó becslést adtak az aktivitáscsúcs idejére
és nagyságára.
8.2. Leterhelés
A 4.4.3. fejezetben bemutatott 3-as blokki részleges leterhelés
szimulálására is alkalmas a tranziens modell, hiszen a szivárgási együttható
korrekciós tényezĘje tartalmaz teljesítményfüggĘ tagot is. A számításhoz a
21. ábrán bemutatott teljesítménygörbét vettem figyelembe. A bórsavkoncentráció és a primerköri nyomás – ezek a modellben szereplĘ további
tényezĘk – változatlanok maradtak a nominális üzemi értéken.
A számítás jelezte az aktivitás-növekedést a leterhelés ideje alatt, de
értéke meglehetĘsen kicsi, mindössze 7% volt. A mért értékek szórása ennél
gyakorlatilag nagyobb (46. ábra). A modell tehát jól mutatta, hogy ilyen
mértékĦ teljesítmény-változás nem jár jelentĘs kibocsátással a szivárgó
fĦtĘelembĘl.
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46. ábra. Mért és számított 131I aktivitás-koncentrációk 3-as blokki leterhelés
során
8.3. Víztisztító kikapcsolása
A 3-as blokki víztisztító ideiglenes kikapcsolását a 16. kampány során
röviden bemutattam a 4.4.2. fejezetben. A primerköri aktivitás-növekedés
ebben az esetben nem a fĦtĘelembĘl történĘ szivárgás intenzívebbé válása
miatt lépett fel, hanem azért, mert megszĦnt a jódizotópok elvitele a szĦrĘn
keresztül.
A számításban elĘször a kikapcsolás elĘtti állapotokból származó
mérési adatok alapján meghatároztam a szivárgási állandót és a tranziens
számítás egyéb kezdeti paramétereit. A 47. ábrán bemutatott számítás 60
napot fedett le. Közben a fĦtĘelem paraméterei – elsĘsorban a fĦtĘelembĘl
származó szivárgás – állandó volt. A szivárgást befolyásoló primerköri
paraméterek is változatlanok maradtak a szimulált idĘtartam alatt. A tranziens
számításban az egyetlen változó paraméter a víztisztító forgalom volt, aminek
értéke a kikapcsolás elĘtt és a visszakapcsolás után 20 t/h, kikapcsolt
állapotban – két hét idĘtartamig – pedig nulla.
Mind a mérési, mind a számítási eredmények jól mutatják, hogy a
kikapcsolt állapothoz tartozó egyensúlyi állapot nem állt be a hosszú felezési
idejĦ 131I-ra a kikapcsolás ideje alatt. Ugyanakkor a rövid felezési idejĦ
izotópok (erre példaként a 47. ábrán a 133I szerepel) egyensúlyi
koncentrációja hamar kialakult.
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A víztisztító visszaindítása után a korábbi aktivitás-koncentrációkhoz
közeli értékeket mértek. A mért és számított koncentrációk nagyon gyorsan
csökkentek le – a 131I esetében egy nagyságrendet – és hamar beálltak a
normál víztisztító üzemeléshez tartozó értékek.

47. ábra. Jód aktivitás-koncentráció változása a víztisztító leállásakor
8.4. FĦtĘelem-meghibásodás modellezése
Az elĘzĘ fejezetekben olyan tranziens folyamatokról volt szó, ahol csak
a primerköri paraméterek változtak és a sérült fĦtĘelem állapota stabilnak volt
tekinthetĘ. A pimerköri hĦtĘközeg aktivitás-koncentrációjának változásával
azonban akkor is találkozhatunk, ha – változatlan primerköri körülmények
mellett – a fĦtĘelemben mennek végbe jelentĘs változások, például az
eredetileg sértetlen fĦtĘelem burkolatán sérülés jön létre.
A fĦtĘelemek meghibásodásának normál üzemi körülmények között –
mint azt a 2.1. fejezetben részletesen bemutattam – számos oka és
mechanizmusa lehet, amire általában a szivárgó fĦtĘelem kirakása után sem
derül fény. Ezért a fĦtĘelemek normál üzemi sérülésének mechanisztikus
modellezésére nem sok lehetĘség van. A paksi 3-as blokkon 2000. elején
megfigyelt – és a 4.5. fejezetben bemutatott – meghibásodás utólagos
számítása a tranziens szivárgási modellel azonban nem tĦnt megoldhatatlan
feladatnak.
A sérülés létrejötte elĘtt minimális szennyezés volt a primerkörben, ami
kismértékĦ UO2 felületi szennyezettségre utalt. A meghibásodási tranziens
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végén beállt – stabilnak tekinthetĘ – állapot stacioner modellel történĘ
kiértékelésébĘl pedig meghatározhatóak voltak a sérülés jellemzĘi. Az utóbbi
stacioner számítás eredményei 3 szivárgó fĦtĘelem jelenlétére utaltak, a
szivárgási állandó pedig 10-5 1/s volt (az egyes rudak között a modell nem tud
különbséget tenni). A mérési adatok alapján meg lehetett állapítani, hogy a
teljes sérülés nem azonnal jött létre, hanem folytonosan alakult ki kb. 2 hét
alatt.
A számítások elvégzéséhez két fontos feltételezést kellett tenni:
• A sérülés az említett 2 hét alatt folytonosan jön létre.
• A tranziens résaktivitás a sérülési folyamat során folyamatosan csökken
az ép fĦtĘelemre jellemzĘ kezdeti értékrĘl a szivárgó fĦtĘelem stacioner
résaktivitását jellemzĘ végleges értékig.
A fenti két feltétel megadta a tranziens számítás határfeltételeit, amit a 48.
ábrán látunk. A tranziens végére beállnak a stabil állapothoz tartozó
paraméterek.

48. ábra. A tranziens résaktivitás és a szivárgási együttható
változása a fĦtĘelem sérülése során (3-as blokk 2000. január-február)
A tranziens számítás eredményeként kapott aktivitás-koncentrációk
közül kettĘt látunk a 49. ábrán a 131I és a132I izotópokét. A számított
eredmények nemcsak a meghibásodás elĘtti és utáni állapotokban mért
aktivitás-koncentrációkat adták vissza jól, hanem jó egyezést mutattak az
aktivitáscsúcs nagyságával és a tranziens idĘbeni lefutásával is.
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49. ábra. A jódizotópok aktivitás-koncentrációjának változása
fĦtĘelem-sérülés során (3-as blokk 2000. január-február)

9. AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA BIZTONSÁGI
ELEMZÉSEKBEN
A szivárgó fĦtĘelemek modellezésének tapasztalatai és eredményei
kétféle módon is hasznosíthatók a biztonsági elemzésekben. Egyrészt a
feldolgozott leállási tranziensek kiértékelésével konzervatív felsĘ korlátot lehet
adni a balesetekben a szivárgó fĦtĘelemekbĘl várható kibocsátásra. Másrészt
a tranziens szivárgási modell lehetĘvé teszi nemcsak a mért erĘmĦvi
tranziensek számítását, hanem baleseti helyzetek szimulálását is [61].
9.1. Várható kibocsátás konzervatív becslése
A normál üzemi leállások és a hĦtĘközegvesztéses (LOCA típusú)
balesetek között számos hasonlóság van. Mindkét esetben gyorsan
lecsökken a zónateljesítmény az ÜV-1 mĦködés következtében. A primerköri
nyomás is lecsökken, a leálláskor operátori beavatkozások, a balesetben
pedig a hĦtĘközeg kiáramlása miatt. A leálláskor a felbórozás ugyancsak
operátori beavatkozásra történik meg, a balesetben errĘl az üzemzavari
hĦtĘrendszer mĦködése gondoskodik. Tehát látható, hogy a sérült
fĦtĘelembĘl történĘ szivárgás külsĘ körülményei azonos tendenciákat
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mutatnak, ugyanakkor eltérés várható az egyes primerköri paraméterek
értékében és az események idĘzítésében.
A leállási tranziensek több napig tartanak, közben lehetĘség van arra,
hogy ne csak a résaktivitás kerüljön ki a hĦtĘközegbe, hanem a tabletta
szemcséinek felületérĘl is kimosódjanak hasadási termékek. A fĦtĘelemben
található hasadási termékeknek az a hányada, ami potenciálisan ki tud jönni a
hĦtĘközegbe, nagy valószínĦséggel ilyenkor ki is kerül. Ezért a leállási
tranziensekbĘl meghatározott összaktivitás konzervatív felsĘ korlátnak
tekinthetĘ a sérült fĦtĘelembĘl a reaktor leállása után várható kibocsátásra.
(MegjegyzendĘ, hogy teljesítménynöveléssel járó RIA, ATWS folyamatokban
vagy zónasérülésre vezetĘ súlyos balesetekben a tabletta felmelegedése
miatt jelentĘs további kibocsátás várható, ezekre természetesen nem
alkalmazhatóak a leállási tapasztalatok.)
A 8.1. fejezetben bemutatott hat leállási eset mért adataiból – a
radioaktív bomlás és a víztisztító hatásának figyelembe vételével –
egyszerĦen meghatározható a teljes kibocsátás:

[

qtot = ¦V A k − A k −1e −( λ + β )(t
k

k

−t k −1 )

]

(33)

Az alábbi táblázat adataiból látható, hogy a mért aktivitáscsúcs alapján is
lehetne egy becslést adni a teljes kibocsátásra, de a rendelkezésre álló
mérési pontok (33) szerinti kiértékelése pontosabb értéket ad, mivel a csúcs
elĘtti és utáni kibocsátásokat is figyelembe veszi.
Kibocsátás a
Mért 131I aktivitáskoncentráció
mért aktivitások
Leállás
maximum [Bq/l]
alapján [Bq]
I.
513370
1,0⋅1011
II.
330250
1,4⋅1011
III.
269840
0,5⋅1011
IV.
890900
3,3⋅1011
V.
1010000
2,9⋅1011
VI.
462000
1,1⋅1011
17. táblázat. 131I kibocsátás 6 leállási tranziens során
A hat vizsgált esetben a primerkörbe kikerült 131I aktivitás 0,5⋅1011 és
3,3⋅1011Bq között változott (17. táblázat) és megállapítható, hogy az egy
fĦtĘelemre vonatkozó kibocsátás a spiking során 131I izotópra 3,4⋅1011 Bq
érték alatt maradt. A többi jód izotóp elhanyagolható a biztonsági
elemzésekben a rövid felezési idĘk miatt. A spiking során várható teljes
kibocsátást megkapjuk, ha a fenti értéket megszorozzuk a szivárgó
fĦtĘelemek számával, ami – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelĘen a
megengedett szivárgó fĦtĘelemek számára 0,2%-ot [18] elfogadva – 88
fĦtĘelemet jelent. Az így kapott kibocsátás értéke 3⋅1013 Bq.
Az AGNES projekt idején a biztonsági elemzésekben a spiking
számítás finn adatok alapján történt. A finnországi VVER-440 reaktorok
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üzmeltetĘje megadta öt jód izotóp esetére a spiking aktivitást, ezek között a
131
I izotóp 3⋅1013 Bq értékkel szerepelt, amihez 50 szivárgó fĦtĘelemet
rendeltek.
A javasolt módosítás tehát nem változtatta meg a korábbi kibocsátási
értéket, és az alábbi elĘnyökkel rendelkezik:
• paksi mért adatok konzervatív kiértékelésén alapul,
• a spiking-hoz a nemzetközileg elfogadott 0,2% szivárgó fĦtĘelemet rendeli
hozzá.
A mért adatok azt mutatták, hogy a jód mellett a cézium aktivitása is
jelentĘsen megnĘ a primerköri vízben spiking esetén (19. ábra), de a
céziumcsúcs abszolút értékben elmarad a jódtól. A 134Cs és 137Cs izotópok
közel azonos aktivitás-koncentrációkat mutattak. A céziumkibocsátást – a
cézium szivárgás részletes modellezése nélkül – a jód- és céziumcsúcs
arányának felhasználásával lehet viszonylag egyszerĦen megbecsülni. A
vizsgált leállási esetekben a 131I/ 134Cs és a 131I/ 137Cs arány 3-11 között
változott. A legnagyobb cézium aktivitásra durván azt lehet mondani, hogy
harmada a jódnak így a két izotópra külön-külön 1,1⋅1011Bq javasolható egy
fĦtĘelembĘl származó kibocsátásra spiking jellegĦ balesetek során (18.
táblázat).
Várható legnagyobb kibocsátás
Izotóp
[Bq]
131
I
3,4⋅1011
134
Cs
1,1⋅1011
134
Cs
1,1⋅1011
18. táblázat. Jód és cézium kibocsátás egy sérült fĦtĘelembĘl

9.2. Baleseti tranziensek részletes számítása
A 9.1 fejezetben javasolt konzervatív módszer általában elég a
biztonsági elemzésekben a kibocsátás becslésére és nincs szükség a
jelenlegi gyakorlatban részletesebb elemzésekre. Ugyanakkor a 7. és 8.
fejezetben
bemutatott
tranziens
szivárgási
modell
potenciálisan
felhasználható a baleseti folyamatok modellezésére is. A tranziens modell
ilyen jellegĦ alkalmazása elsĘsorban a kibocsátás idĘbeni lefutásáról ad
többletinformációt.
A modell 7. fejezetben leírt korlátai miatt csak olyan folyamatok
szimulációja jöhet szóba, amik nem járnak tablettahĘmérséklet-növekedéssel.
Azaz a zónasérüléssel járó súlyos balesetek, valamint a reaktivitás-balesetek
számítására nem alkalmas a modell, de használható a többi – például
hĦtĘközegvesztéses – tervezési baleset elemzésére.
Egy leállási tranziens példáján látható (50. ábra), hogy a tranziens
számítás szerinti kibocsátás fölötte van a mérési pontok alapján számított
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kibocsátásnak. Hasonló tendenciát mutat a többi öt esetben is a mérésbĘl
származtatott és a szimulációs eredmények összehasonlítása: a számítási
modell felülbecsli a kibocsátást, ezért megfelelĘen konzervatív ahhoz, hogy
biztonsági elemzésekben is használni lehessen.
További konzervativizmust jelent, hogy a tranziens modell-paraméterek
meghatározása lassú leállási tranziensek alapján történt. A baleseti
tranziensek általában gyorsabbak. A modell szerint a legdominánsabb
kibocsátás a nyomásváltozást kíséri, a megfelelĘ együttható a (29)
összefüggés második tagjában a nyomásváltozásra vonatkozik. Gyors
nyomásváltozásra nem állnak rendelkezésre a leállási mérésekhez hasonló
mérési adatok, de feltételezhetĘ, hogy a gyorsabb nyomáscsökkenés miatt
kevesebb idĘ jut a hasadási termékek kimosódására. Ez azt jelenti, hogy
ugyanakkora nyomásváltozás valószínĦleg kisebb kibocsátást eredményez a
gyors tranziensek esetén, mint a lassú leálláskor, ezért a számítási eljárás
konzervatívnak tekinthetĘ.

50. ábra. Teljes 131I kibocsátás a 2-es blokk 14. kampánya utáni
leálláskor a mért adatok és a tranziens modell alapján
A kibocsátás meghatározásához tranziensek során az szükséges,
hogy termohidraulikai számításokból rendelkezésre álljanak a szivárgási
modell által használt paraméterek a folyamat idejére.
Ebben a fejezetben három baleset számításának eredményeit
mutatom be. A baleseti folyamatok rendszerszintĦ modellezése a paksi
teljesléptékĦ szimulátor szoftverével készültek az AEKI-ben [62]. A három
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eset nyomás és teljesítmény görbéit az 51. ábra mutatja. A balesetek fĘ
jellemzĘi az alábbiak:
• 200% LOCA (Loss of Coolant Accident – hĦtĘközegvesztéses baleset) –
teljes keresztmetszetĦ törés a primerköri csĘvezetékben. A primerköri
nyomás szinte azonnal leesik a folyamat elején az ÜV-1 mĦködéssel
egyidĘben.
• GĘzfejlesztĘ szivárgás – egy hĘátadó csĘ törése a gĘzfejlesztĘben. Az
ÜV-1 mĦködés a kezdeti esemény után csak 12 perccel következik be.
Átmeneti nyomáscsökkenés után a nagynyomású zóna üzemzavari
hĦtĘrendszere képes kompenzálni a primerkörbĘl elfolyó mennyiséget és
a nyomás megnĘ.
• GĘzfejlesztĘ kollektor fedél felnyílás. A folyamat itt is azonnali ÜV-1-gyel
és gyors nyomáscsökkenéssel indul, amit szekunderkör és a
hidroakkumulátorok mĦködése fog vissza.

51. ábra. Primerköri nyomás és zónateljesítmény
a három számított balesetben
A számításokban feltételeztem, hogy fĦtĘelemsérülés nem jön létre a
baleset során, hanem csak az eredetileg is szivárgó fĦtĘelemekbĘl van
kibocsátás. A szivárgó fĦtĘelem jellemzĘi a számításban megegyeznek a
korábban bemutatott V. eset kiinduló állapotával (ebben az esetben volt a
legnagyobb mért aktivitáscsúcs).
A hĦtĘközeg mennyiségét mind a három esetben állandónak
tekintettem, hogy a számított aktivitás-koncentráció könnyebben értelmezhetĘ
legyen (a valóságban a hĦtĘközeg jelentĘs része elhagyja a primerkört, és
helyét a vészhĦtĘrendszerek által betáplált víz foglalja el). Ezért az alábbi
táblázatban feltüntetett értékek nagyobb koncentrációkat jelentenek, de az
integrális kibocsátást ez nem befolyásolja.
Látható, hogy az aktivitáscsúcs a leállási esetekhez hasonló nagyságú
(52. ábra és 19. táblázat). A három esetben az aktivitás-koncentráció
maximuma 50-80 perc alatt jön létre és a teljes 131I kibocsátás is hasonló a
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leállási adatokhoz. EzekbĘl a számításokból látható, hogy a számított teljes
kibocsátás a 9.1. fejezetben ismertetett kibocsátási korlát (3,4 ⋅1011 Bq)
közelében van. A tranziens számítás kiegészítĘ információt szolgáltat a
kibocsátás idĘbeni lefolyásáról, bár ez gyors tranziensek esetén valószínĦleg
csak alig befolyásolja a környezeti hatásokat.

52. ábra. 131I kibocsátás a fĦtĘelembĘl a három számított balesetben
200% LOCA

GF szivárgás

max. 131I aktivitás0,16 ⋅106
1,24 ⋅106
koncentráció [Bq/l]
max. 131I aktivitás50
80
koncentráció idĘpontja [min]
131
I kibocsátás a
0,60 ⋅1011
2,96 ⋅1011
fĦtĘelembĘl [Bq]
19. táblázat. A számított baleseti tranziensek fĘ jellemzĘi

GF kollektor
1,03 ⋅106
80
2,73 ⋅1011

Azokban az esetekben, amikor a baleseti tranziens során a fĦtĘelemek
megsérülnek (ez várható például 200% LOCA során), a sérülés idĘpontjának
ismeretében lehet figyelembe venni az eredetileg ép rudakból származó
kibocsátást.
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10. ÖSSZEFOGLALÁS

Az inhermetikus fĦtĘelemek szivárgása számos – önmagában is
bonyolult – részfolyamatból áll. Az inhermetikusságot okozó burkolatsérülés
sokféle mechanizmussal jöhet létre. Napjainkban a leggyakoribb ok a burkolat
kopása, amit a primerkörbe került törmelék, vagy a távtartórács meglazulása
idéz elĘ. A sérülésen keresztül a tablettában keletkezett hasadási termékek
kijutnak
a
hĦtĘközegbe.
Nagyobb
méretĦ
sérülés
esetén
üzemanyagszemcsék is kikerülhetnek, amik – a burkolat külsĘ felületén
megtapadva – a hasadási termékek egy másik forrását jelentik. A hasadási
termékek eltérĘ módon kerülnek ki a fĦtĘelembĘl stacioner és tranziens
állapotban: az elĘbbi esetben diffúziós, a második esetben pedig hĦtĘközeg
ki-be áramlásával összefüggĘ konvekciós jellegĦ mechanizmus dominál.
A fĦtĘelem-szivárgás részfolyamatairól és a sérült rúd integrális
viselkedésérĘl meglehetĘsen kevés kísérleti tapasztalat áll rendelkezésre. Ez
fokozottan így van a VVER fĦtĘelemekre és ezért nagyon lényegesek az
inhermetikus fĦtĘelemekkel szerzett erĘmĦvi tapasztalatok. A primerköri
aktivitás-mérések feldolgozásával, kiértékelésével következtetéseket lehet
levonni arra, hogy van-e szivárgó fĦtĘelem a zónában, vagy a mért aktivitás
csak a felületi szennyezĘdésben található hasadóanyagból származik.
További információkat lehet levonni a sérülés nagyságára, a sérült rudak
számára és a hasadóanyag szennyezés mennyiségére vonatkozóan.
Tranziens jelenségek során a kikerülés dinamikájáról kaphatunk képet mért
adatokból, és ennek alapján meg lehet becsülni, hogy hasonló esetekben
milyen kibocsátás várható.

A jelen dolgozat fĘ témája a fĦtĘelem-szivárgás modellezése volt, az
alábbi új eredmények kerültek bemutatásra:
1) Új számítógépes eljárást dolgoztam ki a stacioner fĦtĘelem-szivárgás
modellezésére és meghatároztam a modell Paksi AtomerĘmĦre
jellemzĘ paramétereit.
A paksi aktivitás-mérések kiértékelésére eddig használt módszerekhez
képest az algoritmus több elĘnnyel, újdonsággal is rendelkezik. A stacioner
modell egységesen kezeli a jód és nemesgáz izotópokat és VVER-440
specifikus összefüggést használ a sérülés nagyságának becslésére. A mért
adatokból származtatott kikerülés-kibocsátás arány és a modell által becsült
arány illesztése numerikus közelítéssel történik. A modell részletes leírása a
dolgozat 5. fejezetében található, a számítás eljárás fĘ lépéseit az 1.
appendix mutatja be.
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2) A stacioner fĦtĘelem-szivárgási modellt sikerrel alkalmaztam a Paksi
AtomerĘmĦ primerköri jód és nemesgáz aktivitás-mérései alapján a
sérült fĦtĘelemek jellemzĘinek meghatározására.
A számítások elsĘ sorozata bemutatta, hogy jó egyezés van a jelen
modell és a BME NTI eljárás eredményei között. Ezen túlmenĘen a stacioner
modell alkalmasnak bizonyult egy blokk többéves üzemelése alatt
végbemenĘ folyamatok kiértékelésére, valamint egy kampány ideje alatt
történt jelenségek modellezésére is. A nemesgáz számítások demonstrálták,
hogy a xenon és kripton adatok alapján is detektálható a sérült fĦtĘelem
megjelenése a zónában, ugyanakkor felhívták a figyelmet egy – a nemesgáz
mérésekben tapasztalható – anomáliára. A számítások eredményeibĘl
meghatározható a sérült és az ép fĦtĘelemekre jellemzĘ résaktivitás is.
EzekrĘl a számításokról a 6. fejezetben számoltam be.
3) Új számítógépes eljárást dolgoztam ki a tranziens fĦtĘelem-szivárgás
modellezésére és meghatároztam a modell Paksi AtomerĘmĦre
jellemzĘ paramétereit.
A modell kidolgozásakor rámutattam, hogy a leállási tranziensek során
a stacioner résaktivitásnál nagyobb kibocsátás várható. Ezért a modellben fel
kellett tételezni, hogy a tranziens során a kezdeti résaktivitáson kívül a
tabletták felületén található izotópok egy része is kimosódik a primerkörbe. A
nyomás-,
teljesítmény-,
és
bórsavkoncentráció-függĘ
paraméterek
meghatározásához paksi leállási adatokat használtam fel. A modell részletes
leírása a 7. fejezetben található, a számítás eljárás fĘ lépéseit a 2. appendix
mutatja be.
4) A tranziens fĦtĘelem-szivárgási modellt sikerrel alkalmaztam a Paksi
AtomerĘmĦ leállási tranzienseinek számítására és a 131I
aktivitáscsúcs nagyságának és idĘpontjának becslésére.
Tranziens számításokat végeztem hat olyan paksi leállási folyamatra,
amikor volt szivárgó fĦtĘelem a zónában. Néhány esetben elĘzetes
számításokra is sor került, amik jól jelezték az aktivitáscsúcs nagyságát és
idĘpontját. A modellel további tranziens folyamatok számítását is bemutatom
a dolgozat 8. fejezetében, ezek között van egy leterheléses, egy víztisztító
kikapcsolásos és egy fĦtĘelem meghibásodásos eset.
5) A Paksi AtomerĘmĦbĘl származó mérések és a tranziens fĦtĘelemszivárgási modell felhasználásával meghatároztam az egy szivárgó
fĦtĘelembĘl várható legnagyobb 131I kibocsátást tranziensek során.
A feldolgozott hat leállási tranziens alapján 3,4⋅1011 Bq-re becsülhetĘ
az egy szivárgó fĦtĘelembĘl származó 131I kibocsátás tranziensek során. Ez
több mint kétszerese az ép fĦtĘelemhez tartozó stacioner résaktivitásnak. A
paksi biztonsági elemzésekben jelenleg ennek az értéknek az alapján történik
a jódkibocsátás konzervatív becslése.
Hasonló adatokat sikerült
134
137
Cs és
Cs izotópokra is. A részletes adatok a 9.1.
meghatározni a
fejezetben láthatók.
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6) A tranziens fĦtĘelem-szivárgási modell segítségével becslést adtam
a várható 131I kibocsátásra és a hĦtĘközegbe történĘ kikerülés
idĘbeni lefolyására több baleseti helyzetben.
Három baleseti tranziens – 200% LOCA, gĘzfejlesztĘ csĘtörés és
gĘzfejlesztĘ kollektorfedél felnyílás – számításával demonstráltam a 9.2.
fejezetben, hogy a kidolgozott tranziens modell használható a kibocsátás
idĘbeni szimulálására baleseti helyzetekben.
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JELÖLÉSEK
a
A
B
c
D
D’
f
E
F
g
G
h
H
J
k
m
N
p
P
q
Q
R
S
t
u
V
w
Y
x

λ
ρ

együttható
aktivitás-koncentráció [Bq/l]
a keletkezés mennyisége [atom/s]
koncentráció [g/kg]
diffúziós együttható [m2/s]
effektív diffúziós együttható [1/s]
sérülésre jellemzĘ paraméter
a sérülés mérete [mm2]
hasadások száma a zónában [hasadás/s]
paraméter a szimplex módszerben
forgalom [t/h]
paraméter a szimplex módszerben
prekurzív diffúziós faktor
lokális tömegáram [atom/cm2s]
együttható
tömeg [kg]
atomok száma
a szimplex csúcsa
nyomás [bar]
aktivitás [Bq]
teljesítmény [MW]
a kibocsátás mennyisége [atom/s]
tranziens folyamatra jellemzĘ együttható
idĘ [s]
felületi szennyezĘdéshez tartozó kibocsátás-keletkezés arány
a primerkör térfogata [l]
hasadóanyag tartalom [g/kgU]
az adott izotóp hasadási hozama [atom/hasadás]
a sérült fĦtĘelemek száma
az ioncserélĘk tisztítási állandója [1/s]
szivárgási együttható [1/s]
bomlási állandó [1/s]
sĦrĦség [kg/m3]

0
diff
e
h
konv
m
r
s
st
t
tot
tr
z

alsó indexek
kezdeti idĘpont
diffúzió
elĘzĘ
hĦtĘközeg
konvekció
mért
rés a tabletta és a burkolat között
szennyezettség a primerkörben
stacioner
tabletta
teljes
a zóna és a mérési hely közötti transzport
zóna

β
ε
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felsĘ indexek
k
m
n
nom
s
UO2

mért pont indexe
mért
számítási lépés indexe
nominális
számított
urán-dioxid

1. APPENDIX

A stacioner fĦtĘelem-szivárgási modell fĘ lépései

Input adatok:
• mért jód, xenon és
kripton aktivitáskoncentrációk,
• víztisztító és
gáztalanító forgalom

1. A kibocsátáskeletkezés arány
meghatározása a
mérési adatokból

2. A jód
modellegyenletek
illesztése a mért
pontokra

3. A nemesgáz
modellegyenletek
illesztése a mért
pontokra

4. A sérült fĦtĘelemek
jellemzĘ adatainak
meghatározása a
modellegyenletek
paramétereibĘl

Eredmények:
• a sérült fĦtĘelemek
száma
• a sérülés mérete
• az UO2 felületi
szennyezés mennyisége
• stacioner résaktivitás
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2. APPENDIX
A tranziens fĦtĘelem-szivárgási modell fĘ lépései
Input adatok:
• a sérült fĦtĘelemek
száma
• a sérülés mérete
• az UO2 felületi
szennyezés
mennyisége
• stacioner résaktivitás
• stacioner szivárgási
együttható

1. A tranziens folyamat
kezdeti paramétereinek
meghatározása a
stacioner számítás
alapján

2. A pillanatnyi
tranziens résaktivitás
meghatározása

Hartárfeltételek:
• a primerköri nyomás,
zónateljesítmény és
bórsav-koncentráció
pillanatnyi értéke

3. A pillanatnyi
szivárgási állandó
meghatározása

4. A kibocsátott
jódaktivitás és a
hĦtĘközeg aktivitáskoncentrációjának
számítása az adott
idĘlépésre

5. A 2., 3. és 4. lépés
megismétlése a
következĘ idĘlépésekre
a folyamat végéig

Eredmények:
• a hĦtĘközeg
jódaktivitásának idĘbeni
változása
• a sérült fĦtĘelembĘl
kibocsátott teljes
jódaktivitás a folyamat
során
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