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6.3. ábra: a MOX vegyes-oxid üzemanyagot is felhasználó zárt üzemanyagciklus 

 

A fűtőelemciklusok átlagos becsült fajlagos költségeit foglalja össze az 6.3. táblázat. 

6.3. táblázat: Fűtőelemciklusok átlagos becsült fajlagos költségei 

költségtag egység OECD/NE

A 

(1994) 

OECD/NE

A 

(2202) 

DOE-

Gen-IV 

(2002) 

MIT 

(2003) 

Bunn 

(2003) 

BCG 

(2006) 

MARKET 

(2006) 

természetes  

urán 

$/kgU 40-50-90 20-80 20-30-80 30 40 80 190 

konverzió $/kgU 6-8-11 3-8 3-5-8 8 4-6-8 12 14 

dúsítás $/kgSW

U 

50-110-130 80-120 50-80-120 100 50-100-

150 

110 135 

UO2 fűtőelem-

gyártás 

$/kgU 200-275-

350 

200-300 200-250-

300 

275 150-250-

350 

200 - 

kiégett 

fűtőelem-tárolás 

 60-230-290 100-300 210-410-

640 

400  920 

500 

 

kiégett 

fűtőelem-

kezelés 

$/kgNF 200-840-

960 

300-600      

UO2 fűtőelem-

reprocesszálás 

$/kgNF 540-720-

720 

500-900 500-800-

1100 

1000 1000 710 

520 

 

HLW 

tárolás/kezelés 

$/kgNF 90-150-190 80-200 80-200-

310 

300 0-150-300   

MOX-fűtőelem-

gyártás 

$/kgNF 825-1100-

1375 

1000-1500 600-1100-

1750 

1500 700-1500-

2300 

  

BCG-Boston Consulting Group (BCG), OECD/NEA-OECD/NUCLEAR ENERGY AGENCY, DOE-Department Of Energy, 

BUNN-BUNN, M. et al., The Economics of Reprocessing vs. Direct Disposal of Spent Nuclear Fuel, BCSIA, Harvard 

University (2003), MIT- Masserchutes Institute of Technology, NF - nehézfém 

 

A 6.4. táblázat közelítő összefüggést mutat 100 tonna PWR-ben felhasznált 4%-ban dúsított 

fűtőelem nyersanyagigénye és hulladéka között reprocesszálás mellett és anélkül. 
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6.4. táblázat 

Közelítő összefüggés 100 tonna PWR-ben felhasznált 4%-ban dúsított fűtőelem nyersanyagigénye és 

hulladéka között  

Termék vagy folyamat  Tömeg (tonna)  

  

Uránérc (1% urán)  80 000 tonna  

Tisztított urán (0,7% U-235)  800 tonna  

Tisztítási hulladék  79 200 tonna (maradék U & Ra)  

Dúsított urán 4%, (20%), (80%)  100,    (20,       5) - tonna 800 tonna természetes U-ból  

Szegényített  urán (DU)  (0,2 – 0,3% U-235)  700,   (780,   795) - tonna DU ‘hulladékba'  

Kiégett fűtőelem (PWR - 4% dúsított)  100 tonna  

PWR kiégett fűtőelem HLW reprocesszálás nélkül – 

évente ~ 20 – 30 tonna/év hulladékba kerül.  

100 tonna (folyamatos tárolás)*  

Reprocesszált kiégett PWR-fűtőelem (100 tonna) 

kb. 30 000 MWnap/tonna kiégési szint után.  

 

Nagy aktivitású hasadási hulladék (~ 20m3).  3 tonna (üvegesített folyamatos tárolásra)  

Kinyert urán (<1% U-235)  96 tonna (visszakerül a fűtőelemciklusba)  

Kinyert plutónium  1 tonna (visszakerül a fűtőelemciklusba)  

Kimerült urán – ha később nem használják fel a 

ciklusban:  

700 tonna visszanyerhető tárolás  

Kimerült urán – ha MOX-üzemanyagként vagy 

szaporító reaktorban hasznosítják és reproceszzálják:  

700 tonna, plutóniummal vagy erősen dúsított uránnal 

keverve és elhasítva, vagy szaporító reaktorban 

felhasználva.  

Közepes aktivitású hulladék egy reaktorciklus után.  Max. 200 m3 radioaktív hulladék – egy része 

tömöríthető.  

Kis aktivitású hulladék egy reaktorciklus után. 

(összesen 800 kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladék)  

Max. 300 m3 zömében tömörített radioaktív hulladék.  

*  A kiégett fűtőelemek értékes hasadóanyag-tartalmát a jövőben fokozott mértékben ki fogják nyerni és csökken 

az újrafeldolgozás nélkül végleges tárolásra kerülő kiégett fűtőelemek mennyisége.  

 

6.1.3. Kombinált zárt üzemanyagciklus 

A harmadik típusban, a kombinált zárt fűtőelemciklusban a teljes kibányászott uránmennyiség 

hasadási energiáját hasznosítják, mert az 238U magokat szaporító reaktorban hasadóképes 239Pu-

magokká alakítják, és ezután konvencionális reaktorokban elhasítják. Az újrafeldolgozott anyagok 

használhatók tenyésztő gyorsreaktorokban, amelyeknek fűtőanyag-felhasználása közel százszor 

hatékonyabb. A jelenleg ismert uránérc-készlettel a hasadási reaktorok akár 9000 évig is üzemelhetnek 



6. Nukleáris fűtőelemciklusok. Nyitott és zárt ciklusú hasadóanyag-felhasználás 53 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

a nyitott, egyutas ciklusúak néhány száz évével szemben. Az uránérc iránti kisebb kereslet csökkenteni 

fogja a bányászat környezeti hatásait is, és enyhíti az uránérc-készletek okozta geopolitikai és 

gazdasági feszültségeket. Kombinált fűtőelemciklus tóriummal – az uránnál 3-4-szer gyakoribb 

elemmel – is megvalósítható. 

 

5. animáció 

 

6. animáció 

A nyitott, zárt és kombinált ciklusok lényegét szemléltetik az 5. és 6. hangos animációk. 

6.1.4. Továbbfejleszett kombinált zárt fűtőelemciklus 

Végül meg kell említeni egy, a jövőben fontos negyedik fűtőelemciklust is, mely a kombinált zárt 

fűtőelemciklus olyan továbbfejlesztése, ahol a keletkezett és hulladékba kerülő radioaktív izotópokat 

magreakciókkal kezelve (transzmutáció) csökkentik, vagy teljesen meg is szüntetik a radioaktív 

hulladékok keletkezését. 

Az első három üzemanyagciklus hasadóanyag-szükségletét és a keletkezett hulladékok 

mennyiségét a következő példán mutatjuk be. Egy standard 1300 MWe teljesítményű erőművi reaktor 

egy év üzemidő alatt 80%-os teljesítménytényező mellett mintegy 1 GWév elektromos energiát termel. 

Ennek során az erőmű friss üzemanyag-szükséglete és a keletkezett radioaktív hulladék mennyisége 

döntően az ún. fűtőelemciklus fejlettségétől függ. Amennyiben az erőműből kikerülő kiégett 

fűtőelemekben található, még a tömeg mintegy 95%-át kitevő urán és plutónium hasadóanyagokat 

nem választjuk el a hulladékot képező hasadási termékektől, és nem alkalmazunk szaporító 

társreaktort a 238U magok 239Pu-ként megvalósítható elhasítására, akkor évente 205 t új urán 

nyersanyag szükséges. Ebből 37 t dúsított uránt állítanak elő, és kerül be friss fűtőelemként a 

reaktorba, míg hulladékba kerül 205 t uránt, plutóniumot és hasadási termékeket tartalmazó fűtőelem. 

Ez a könnyűvizes atomerőművi üzem a fűtőelem újrafeldolgozása (reprocesszálása) nélkül. 

Amennyiben a kiégett fűtőelemekben található értékes urán és plutónium hasadóanyagokat 

reprocesszálással kinyerjük és a fűtőelemciklusban reciklizáljuk, de a 238U komponenst nem hasítjuk 

el, hanem hulladékba kerül, akkor évente 120 t természetes urán szükséges. Ebből 13 t dúsított urán 

kerül be a reaktorba, és a hulladék 107 t „szegényített urán vagy más szóval kimerült urán” (döntően 
238U magokból áll) és 1,2 t hasadási termék (összesen 108,2 t hulladék). Ez a könnyűvizes 

atomerőművi üzem a fűtőelem újrafeldolgozásával, melynek friss nyersanyagigénye 41,5%-kal, 

radioaktív hulladéka 47,2%-kal csökkent. A első üzemanyagciklust szokás egyszeri felhasználású 

vagy nyitott, a másodikat pedig zárt üzemanyagciklusnak is nevezni. 

Végül, ha a kiégett fűtőelemek értékes hasadóanyag-tartalmát reciklizáljuk és szaporító reaktorok 

segítségével a teljes uránmennyiséget elhasítjuk, akkor a könnyűvizes atomerőművi üzem 

reprocesszálással és szaporító reaktorral kombinált üzemelésének éves nyersanyagigénye csupán 1,5 t 

urán (természetes vagy szegényített) szükséges (99,27%-os nyersanyagigény-csökkentés), a radioaktív 

hulladék éves mennyisége pedig 1 t (99,51%-os hulladékmennyiség-csökkenés). Ezért az ismertetett 

három fűtőelemciklus-üzemmód közül alapvető fontosságú a harmadik ciklus szerinti üzemelés. 

Sajnos jelenleg a szaporító reaktortípus még nincs biztonságosan üzemeltethető állapotban, így 

jelenleg az egyszeri és a hasadóanyag-recirkulációs könnyűvizes reaktorokkal üzemelő üzemanyag-

ciklusok jöhetnek szóba. Környezetvédelmi szempontból a legkisebb fajlagos üzemanyag-szükségletű 

és fajlagos radioaktív hulladékot termelő üzemanyagciklus-módozatokat kell megválasztani. 

 

Az urán recirkulációja 

 

A reprocesszált fűtőelemből elválasztott urán 235U tartalma mintegy 1%. Mivel a reprocesszálásra 

leggyakrabban alkalmazott PUREX-eljárás nem távolítja el a hasadási termékek és más egyéb 
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aktinidák 100%-át, az így elválasztott urán radioaktivitása kissé magasabb, mint a természetes uráné. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) előírása szerint a reprocesszált uránban a hasadási 

termékek aktivitás-koncentrációja nem lehet 19 MBq/kg urán érték fölött. Hasonló módon az egyéb 

nem-urán alapú alfa-aktivitás-koncentráció határértéke 250 kBq/kg urán. A reaktorban az 234U izotóp 

aránya a természetes uránban lévő arány fölé növekszik. Emellett a természetes uránból hiányzó 232U 

izotóp mennyisége a 
236

Pu bomlása révén növekszik. Ezen uránizotóp bomlása során egy nagy 

gamma-energiájú radioaktív izotóp, a 208Tl keletkezik. A 235U magból neutron befogással 236U mag is 

keletkezik. 

A reprocesszálás során elválasztott uránt újrafelhasználáshoz ismét dúsítani kell, mintegy 3,5% 
235U tartalomig. Ez a dúsítás bizonyos kockázattal jár, mert a kevés maradék hasadási termék is jelen 

van a kiindulási anyagban. 

 

A továbbfejlesztett üzemanyagciklus előnyös, mert csökkenti az elhelyezésre váró nagy aktivitású 

hulladék mennyiségét az aktinidák egy részének és a hosszú felezési idejű hasadási termékek egy 

részének transzmutációs kezelése révén. A szelektálás során fejlett vizes közegű kémiai és nem-vizes 

közegű metallurgiai műveletekkel különválasztják az aktinidák egy részét és a hosszú élettartamú 

hasadási termékeket. A transzmutáció stabil atommagot vagy rövidebb élettartamú radioaktív izotópot 

eredményez. 

6.2. Nukleáris üzemanyagciklusok elválasztási technológiái 

Az amerikai atombombagyártás Manhattan-tervében a döntő kémiai elválasztási művelet a 

csapadékképzés volt, így választották el az uránt és a plutóniumot, valamint a hasadási termékeket. 

Kezdetben a bizmut-foszfátos eljárást alkalmazták, mely mint az oldhatatlan Pu(III)-foszfát és Pu(IV)-

foszfát hordozója lehetővé tette elválasztásukat az oldható uranil-foszfát komplexektől. Az eljárás 

folyamatát az 6.4. ábra mutatja. 

 

6.4. ábra: Bizmut-foszfátos eljárás 

Később a bizmut-foszfátos eljárást egy oldószer-extrakciós eljárással helyettesítették, mely 

folyamatos üzemű, távvezérelt műveletekben választotta el az uránt, a plutóniumot és a hasadási 

termékeket. A REDOX-eljárásban metil-izobutil-ketont (MIBK vagy hexon) alkalmaztak extraháló 

szerként. A hexon salétromsavas közegben bomlott, ezért ezt az eljárást a PUREX extrakciós eljárás 

kiszorította. A REDOX-eljárás folyamatát mutatja a 6.5. ábra. 

 

6.5. ábra: Redox eljárás 

A PUREX-eljárásban egy kedvezőbb extrahálószert, a tributil-foszfátot (TBF, angolul TBP) 

alkalmaztak a hasadóanyagok elválasztására. Az extrakciót tömény salétromsavas közegben végezték 

TBF kerozinos oldatával. Az eljárás folyamatát mutatja az 6.6. és 6.7. ábra. 
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6.6. ábra: Purex-eljárás 

 

6.7. ábra: Purex-eljárás 

A PUREX-eljárást részletesen a 10. fejezetben tárgyaljuk. A hasadóanyagok elválasztása a 

hasadási termékektől 107 fölötti dekontaminációs faktorral történik. Az extrakció után a szervetlen 

fázisban a salétromsavas oldatban maradt U és Pu mennyisége 0,1-0,2%. A vizes fázisú savas, nagy 

aktivitású hulladékoldatból (HLW) a hosszabb felezési idejű hasadási termékeket (pl. 137Cs, 90Sr) 

szelektív eljárással különválasztják. 

 

Az Európai Unióban dolgozták ki a DIAMEX-eljárást. Az eljárás nagyobb hatékonysággal 

választja el az értékes hasadóanyagokat a hasadási termékektől savas oldatokban. A bifunkciós 

diamidok hatékony extrahálószerek, mert eloxidálhatók és radiolízis- és hidrolízis-termékeik nem 

gátolják a fő folyamatokat. Extrakciós célra az N,N-dimetil-dioktil-hexil-oxietil-malonamidot 

(DMDOHEMA) alkalmazták. Bár bomlástermékei jobban oldódnak a szerves fázisban, de ezt bőven 

ellensúlyozza nagyon jó hasadóanyag-elválasztási tényezője olyan hasadási termékekkel szemben is, 

mint Mo6+, vagy Ru. Gyakorlatilag mennyiségi elválasztást biztosít a 3+, 4+ és 6+ töltésű aktinidákra. 

A szerves fázisból az U6+ és Pu4+ ionok jól leválaszthatók, de a Pd-, Tc- és Np-izotópok nem. 

 

A TRUEX-eljárásban (6.8. ábra) a cél a transzurán-elemek hatékony elválasztása volt a Purex-

eljárás savas oldatából. Az extrahálószer oktil-(fenil)-N,N-dibutil-karbamoil-metilfoszfin-oxid 

(CMPO) alkános oldata volt. A CMPO szelektíven teljes mértékben kiextrahálja a transzuránokat a 

savas oldatból és a savas oldat maradék U- és Pu-tartalmát 100–1000-szeres mértékben csökkenti. 

Ugyanakkor nem választja el a három és négy vegyértékű aktinidákat a lantanida hasadási 

termékektől. Problémát jelent, hogy agresszív elválasztási körülményeket igényel a 3+ és 4+ 

vegyértékű aktinidák visszanyerése a szerves fázisból. 
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6.8. ábra: TRUEX-eljárás 

 

A TRAMEX-eljárásban a folyékony kationcserélők, így a trialkil-aminok és tetraalkil-ammónium-

sók szerves oldatát alkalmazzák a három és négy vegyértékű aktinidák lantanidáktól és más hasadási 

terméktől való elválasztására. Az elválasztást nagy kloridkoncentrációjú (10 M LiCl) vizes oldatokban 

végzik, ezért a vizes nitrátoldatot klorid formába kell vinni. A tömény kloridoldat korróziós 

agresszivitása miatt speciális berendezés szükséges. Az osztályozó és transzmutációs rendszerek 

megkívánják az aktinidák elválasztását például TRAMEX-eljárással. 

 

A TALSPEAK-eljárásban az aktinidák és a lantanidák elválasztását végzik, mert egyes lantanidák 

nagy neutronabszorpciót mutatnak. Az eljárásban a lantanidákat választják el a három vegyértékű 

aktinidáktól savas oldatban. A három vegyértékű lantanidákat di(2-etilhexil)-foszforsavval (HDEHP) 

extrahálják ki tejsavas és dietilén-triamin-pentaecetsav vizes oldatából, míg a három vegyértékű 

aktinidák a vizes fázisban maradnak. A fordított eljárásnál pedig ez utóbbi csoport kerül szerves 

fázisba. A reextrakciót 6 mólos salétromsavas oldattal végzik. Az eljárás hátránya, hogy a szerves 

komplexképzők és pufferek radiolízis-termékei rontják a folyamat hatásfokát. 

 

Sztereospecifikus extrahálószerek 

 

A koronaéterek, kriptánok és más makrociklikus ligandumok sztereoszelektív módon képesek 

elválasztani egyes radioaktív izotópokat. Például jó szelektív elválasztás érhető el a három vegyértékű 

lantanidák és aktinidák között nitrogén- és kéntartalmú extrahálószerekkel (amidok, kéntartalmú béta-

diketonok). Különösen fontos a két hosszú élettartamú hasadási termék izotóp, a 137Cs és a 90Sr 

szelektív elválasztása. A stroncium elválasztható SREX-koronaéter oldattal savas oldatból, a CSEX-

SREX-eljárásban mindkét fontos izotóp szelektíven kiextrahálható magas dekontaminációs faktor 

mellett. Hasonló módon számos más, fontos radioaktív izotóp (aktinidák, Ln, Ac, Mo, Ru, Tc stb.) is 

elválasztható szelektív szetereospecifikus extrahálószerrel. 

 

Nem-vizes elválasztási módszerek 

 

Ezek az eljárások a sóolvadékokban az illékonyságban, a redoxi-tulajdonságokban lévő eltéréseket 

hasznosítják. Sikeres eljárás létezik az uránizotópok elválasztására, a plutóniumizotópok elektrokémiai 

elválasztására és fémbázisú fűtőelemek előállítására. Az urán izotópjai elválaszthatók például 
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gázdiffúziós eljárással, egyes béta-diketon ligandumok, az aktinida urán és plutóniumtól eltérő 

illékonyságú hexafluoro-komplexeket képeznek három vegyértékű lantanidákkal, és ez lehetővé teszi 

szelektív elválasztásukat. 

Egyes radioaktív komponensek sóolvadékos rendszerekben jól elválaszthatók. A sóolvadékos 

reaktorokban alkalmazott vegyes fluorid sóolvadékok, melyek hűtőközegek és elválasztó rendszerek 

is, valamint klorid sók eutektikus elegye a pirokémiai reprocesszáló eljárásokban jó példái ezeknek az 

eljárásoknak. A sóolvadékos-fémolvadékos elválasztó rendszerek egyik nagy előnye a sugár- és 

hőállékonyságuk. A sóátmenetes (salt transport) eljárásban uránt és plutóniumot választanak el a többi 

komponenstől, melynek lényege az, hogy az aktinida fémek átlépnek a magnézium kétféle olvadt 

800C-os ötvözete között. Az olvadt ötvözetek között oldószerként, közvetítőként ionos sóolvadék 

biztosít kapcsolatot. 

Léteznek sóolvadékos elektrokémiai elválasztási eljárások is. Például darabolt kiégett fűtőelemet 

egy anódnak kapcsolt kosárba helyezik az elektrokémiai fürdőbe, melyben 500 C-os LiCl/KCl 

sóolvadék van. Az elektrolízis megkezdése előtt oxidálószert adnak a sófürdőbe, majd állandó 

egyenáramot vezetnek át az anód és az acél-katód között, és nagyon stabil, a sóolvadékban feloldódó 

aktinida, alkáli-fém és ritkaföldfém-kloridok keletkeznek, míg más kevésbé stabil kloridvegyületek 

(Cd, Fe, Nb, Mo, nemesfémek) az anód-kosárban maradnak. Az elektrolízis áramviszonyait úgy 

szabályozzák, hogy a három vegyértékű urán a katódon fém-uránná redukálódik. Az elektrolízis 

befejezése után a katódot eltávolítják és a fém-uránt visszanyerik vákuumban történő hevítéssel. 

6.3. Transzmutáció a továbbfejlesztett üzemanyag ciklusban 

A transzmutáció a hosszú felezési idejű izotópoknak speciális reaktorokban vagy gyorsítóval hajtott 

szubkritikus (azaz önfenntartó láncreakcióra nem képes) rendszerekben történő olyan besugárzását 

jelenti, amelynek során ezek az anyagok rövidebb felezési idejű vagy stabil izotópokká alakulnak át. 

A transzmutáció alkalmazásának feltétele a továbbfejlesztett zárt üzemanyagciklus, melyben a 

hosszú felezési idejű transzuránok és hasítási termékek is kinyerésre kerülnek. A használt fűtőelemek 

urán- és plutónium‐tartalmát már ma is kis részben visszanyerjük, de a nagy felezési idejű izotópokkal 

ez idáig nem nagyon tudtak mit kezdeni (a temetésen kívül). A használt fűtőelemekben lévő elemek 

különféleképpen viselkednek az egyes sugárzásokkal, különböző energiájú neutronokkal szemben, 

tehát minőségük szerint más- és másképpen ártalmatlaníthatók. 

A hasadási termékeket neutronbefogással lehet átalakítani, melyekhez kis energiájú (termikus) 

neutronokra van szükség, megoldás: nagy neutronsűrűségű termikus reaktor. A másodlagos aktini-

dákat, transzuránok transzmutálását pedig nagy energiájú, gyors neutronokkal, ún. gyorsreaktorokban 

vagy gyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerekben lehet végezni, mivel így megakadályozható – az 

ebben az esetben nem kívánatos – neutronbefogás. 

Mivel a fűtőelemekben lévő anyagok eltérő technológiákkal ártalmatlaníthatók, ezért ezeket 

először el kell választani. Ezt a részfolyamatot, szelektív bontást particionálásnak, a két folyamatot 

együtt P/T- (particionálás és transzmutáció) technológiának nevezzük. Az elkülönítés egy sor  vizes 

kémiai és nem-vizes metallurgiai folyamatot alkalmaz a Np, Cm, Am és a hosszú felezési idejű 

hasadási termékek elválasztására. 

A transzmutáció során ezekből vagy stabil, vagy rövidebb felezési idejű radioaktív izotópok 

keletkeznek. A transzmutációban magreakciókat, így neutronbefogási, gyors-neutronos (n,2n), vagy 

neutronok által kiváltott hasadási reakciókat alkalmaznak. A folyamatot könnyűvizes (LWR) és 

gyorsreaktorok kombinálásával, vagy gyorsítóval kombinált energierősítős szubkritikus rendszerrel 

valósítják meg. Ez az üzemanyagciklus még számos technológiai és technikai problémával küszködik 

és további fejlesztést igényel. 

A nukleáris fűtőanyagciklus zárásával és a transzmutáció segítségével nemcsak a nagy aktivitású 

hulladék mennyisége, hanem a környezettől elszigetelt tárolási idő is jelentősen lecsökkenthető 

(százezer évekről néhány száz évre), ami ha nem is oldja meg, de erőteljesen mérsékli a nukleáris ipar 

jelenlegi legsúlyosabb problémáját. 

A továbbfejlesztett fűtőelemciklusban lehetőség van a zárt ciklus mellett a radioaktív hulladékok 

mennyiségének jelentős csökkentésére is. Különbözik a zárt üzemanyagciklustól, mert az urán és 

plutónium elválasztása mellett a többi aktinidát (Np, Am, Cm) és néhány hosszú élettartamú hasadási 

terméket (Tc, I) is elkülönít a hulladékból és transzmutációval átalakítja őket. 
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Néhány hosszú felezési idejű hasadási termék lehetséges transzmutációs átalakítását mutatja a 

következő 6.9. ábra. 

                                                     

 

                                                          

6.9. ábra: Technécium és jód transzmutációja 

 

Felhasznált irodalom 

Shultis, J. K., Faw, R. E., Fundamentals of Nuclear Science and Engineering, 2002, Marcel Dekker, Inc. 

J. M. Deutsch,  Update of the MIT 2003 Future of Nuclear Power Study,  2009, chapters 4., 5., 6., 7. 
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7. NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA, 

SZERELÉSE, FELHASZNÁLÁSA 

7.1. Az uránércek és feldolgozásuk fűtőelemekké 

Az urán átlagos koncentrációja a földkéregben ~0,0003%, azaz kicsiny. Magas urántartalmú ércek 

előfordulása ritka. Legtöbbször az ércek urántartalma 0,1–1%. A legnagyobb mennyiségben az urán az 

óceánok vizében fordul elő (~4.109 tonna), de igen kis koncentrációban (~3 mg/m3). A bányászható 

uránércek urántartalma általában 0,5% – 0,03% között van. A következő 7.1. táblázat mutatja a 

legfontosabb bányászatra kerülő uránérceket. 

7.1. táblázat: Uránérc-ásványok 

Urán ásvány kémiai összetétel 

Uraninit UO2  

Davidit (Fe, Ce, La, Y, U, Ca, Zr, Th) (Ti, Fe, Cr, V)3(O,OH) 

Brannerit (U,Ca,Fe,Th,Y)3Ti5O16 

Carnotit K2(UO2)2(VO4) 2-3H2O 

Tyuyaminit Ca (UO2)2(VO4) · 5-8 H2O 

Autunit Ca (UO2)2(PO4)2
 
· 10-12 H2O 

Torbernit Cu (UO2)2(PO4)2· 8-12 H2O 

Uranofan Ca (UO2)2
 
SiO3(OH)2· 5H2O 

 

Az urántartalmú érceket leggyakrabban felszíni vagy felszín közeli bányákban bányásszák, de 

előfordulnak mélyművelésű bányák is. A pécsi uránbányákban brannerit tartalmú (~0,1% urán 

tartalmú) ércet bányásztak mélyműveléssel. A bányászat során rendkívül fontos a vágatok megfelelő 

szellőztetése, mert az urán bomlása során fejlődő radioaktív radon (222Rn) és bomlástermékei 

tüdőrákot okozhatnak. Egyes bányákban távirányítású berendezésekkel fejtenek. 

A világ uránérc-készleteinek zöme Afrikában, Ausztráliában, Észak-Amerikában és 

Oroszországban található. 

A bányászott urántartalmú ércekből uránkoncentrátumokat állítanak elő. Ennek lépései: 

 A bányászott érc aprítása, törése 1 mm szemcseméret alá, 

 Fizikai dúsítás (flotációval vagy az aktivitás, illetve mágneses tulajdonságok alapján). 

 Vegyi kezelés. Ennek lényege, hogy az érc komponenseit oldatba viszik, leggyakrabban 

kénsavval (urán-szulfát-komplex keletkezik), ritkábban nátrium-karbonáttal (urán-karbonát-

komplex keletkezik). A feltárás során gyakran adagolnak oxidálószert (MnO2) is a feltáró 

oldatba, hogy a keletkező vanádium- és vasvegyületeket oxidálva, azok az oldhatatlan U4+ 

vegyületeket oldható U6+ vegyületekké oxidálják.  Ezt követően a feltáró oldatból az urán-

vegyületet anioncserélő oszlopon megkötik, majd a megkötött uránvegyületet az oszlopról 

leeluálják és az elúciós oldatból ammóniával ammónium-diuranát formában kicsapják. Az 

uránvegyület elválasztása történhet folyadékextrakciós eljárással is, itt kerozinban oldott 

tributil-foszáttal (TBF) extrahálják ki az urán vegyületét (a TBF tömény salétromsavas 

oldatban komplexet képez az uránvegyülettel), majd az elválasztott szerves fázisban lévő 

uránvegyületet híg salétromsavas oldattal összerázva a komplex megbomlik, és az urán-

vegyület átmegy a vizes fázisba. A fontosabb reakciók: 

 

Urán oxidációja 

 

2Fe2+ + MnO2 + 4H+ → 2Fe3+ + Mn2+ + 2H2O 

2VO2+ + MnO2 → 2VO2
+ + Mn2+ 

UO2 + 2Fe3+ → UO2
2+ + 2Fe2+ 

UO2 + 2VO2
+ + 4H+ → UO2

2+ + 2VO2+ + 2H2O 
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Savas feltárás 

 

UO3 + H2SO4 → UO2SO4 + H2O 

UO2SO4 ↔ UO2
2+ + SO4

2- 

UO2
2+ + 3SO4 ↔ [UO2(SO4)3]

4- 

UO2
2+

 + 2SO4
2-

 ↔ [UO2(SO4)2]
2-

 

 

Lúgos feltárás 

 

UO2 + 1/2O2 + 3Na2CO3 + H2O → Na4UO2(CO3)3 + 2NaOH 

2Na4UO2(CO3)3 + 6NaOH → Na2U2O7 + 3H2O +6Na2CO3  

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O 

(NH4)4UO2(CO3)3 → 4NH3 + 3CO2 + UO3∙+ 2O . 

 

Az előállított uranil-vegyületeket a fűtőelemgyártás előtt további tisztításnak vetik alá a mellettük 

található neutron-mérgek (neutron-elnyelő, neutron-fogyasztó vegyületek, B, Cd) eltávolítására. A 

tisztítást tributil-foszfáttal (TBF, angolul TBP) végzett szerves extrakcióval valósítják meg. A TBF-

vegyülettel végzett szerves extrakciós elválasztást részletesen a kiégett fűtőelem hasadóanyag-

tartalmának kinyerésénél, a reprocesszálással foglalkozó 6. és 10. fejezetekben tárgyaljuk. A folyamat 

során a tömény salétromsavas oldatból az urán komplexként a szerves fázisba kerül, míg a szennyezők 

a savas-vizes fázisban maradnak. Az elválasztott szerves fázist híg salétromsavas oldattal összerázva, 

a komplex megbomlik és az urán újra vizes fázisba kerül. A híg vizes oldatot ezután bepárlással 

töményítik, majd levegőátáramlással hevítve az uranil-nitrát elbomlik, urán-trioxid és salétromsavas 

gőzök keletkeznek. A folyamatot a 7.1. ábra mutatja. 

 

7.1. ábra: Az urán tisztítása 

Az uranilvegyületekből összefoglalóan a következő séma szerint állítanak elő UO2 oxidot, izotóp 

dúsításra UF6 gázt vagy fém uránt. 
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Egy újabb bányászati eljárás az ún. in-situ leaching, vagyis helyben való kioldás, mely során a 

kioldó oldatot (gyakran szén-dioxidot és oxigént tartalmazó vizes oldat) sajtolnak le az uránérc 

tartalmú rétegbe, és az U4+-et U6+-tá oxidálják, és urán nátrium-uranil-karbonátként mobilizálódik, és 

oldatba kerül: 

 2UO2+O22UO3  

 UO3+2NaHCO3Na2UO2(CO3)2+H2O.  

Ezután a felszínre kerülő urántartalmú oldatból az uránvegyületet klorid formájú anioncserélő 

gyantaoszlopon megkötik: 

 Na2UO2(CO3)2+2RCl R2UO2(CO3)2+2NaCl.  

Az uránvegyületet nátrium-klorid-nátrium-karbonát-oldattal leeluálják az ioncserélőről, majd 

savval a karbonátokat elbontják, és az így nyert kloridokat peroxiddal kezelve oxid-csapadékká 

alakítják: 

 R2UO2(CO3)2+2NaCl+Na2CO3Na4UO2(CO3)3+2RCl  

 Na4UO2(CO3)3+6HClUO2Cl2+4NaCl+3CO2+3H2O  

vagy 

 Na2UO2(CO3)2+4HClUO2Cl2+2NaCl+2H2O  

 UO2Cl2+H2O2+xH2OUO4xH2O+2HCl.  

Végül szűrés és vákuumszárítás után nyerik az U3O8 urán-oxidot, az ún. „sárga port”.  A 

kitermelés felhagyása után a fúrt lyukakat átöblítik, redukálószerrel (hidrogén vagy etanol) mossák és 

lezárják. A redukálószer hatására a rétegben lévő mobilizált (U6+) urán újra oldhatatlan U4+ uránná 

redukálódik. Az in-situ kioldás sémáját és a „sárga port” mutatják a következő 7.2. és 7.3. ábrák. 

 

7.2. ábra: In-situ uránkioldás 
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7.3. ábra: Sárga por 

Az Angliában kifejlesztett Magnox üzemanyag fém uránrúd magnéziumötvözet tokozással (innen 

kapta a nevét). A Magnox-fűtőelem előállításának folyamatait foglalják össze a következő 7.4. és 7.5. 

ábrák. 

 
7.4. ábra: Urán-tetrafluorid előállítása 

               

                 

 

7.5. ábra: Magnox-fűtőelem gyártása 
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Az urán-tetrafluoridot magnézium forgáccsal 650 C-on fém uránná redukálják és rúddá öntik, 

magnézium ötvözetű csőbe tokozzák és különféle vizsgálatoknak vetik alá. 

A könnyűvizes reaktorokban általánosan alkalmazott urán-dioxid- (UO2) fűtőelem előállítása a 

következő lépéseket tartalmazza. Először a Magnox-fűtőelemek gyártásánál már ismertetett urán-

tetrafluoridot állítják elő. A gyártás során először a tisztított urán-trioxidot (UO3) hidrogénnel végzett 

redukcióval urán-dioxiddá (UO2), majd hidrofluorozással urán-tetrafluoriddá (UF4) és végül urán-

hexafluoriddá (UF6) alakítják. Erre azért van szükség, mert az üzemelő reaktorok zömét adó könnyű-

vizes reaktorok (LWR – Light Water Reactors) nem képesek a 0,72% 235U tartalmú természetes urán-

ból készült fűtőelemekkel fenntartani a láncreakciót, mert a könnyűvíz neutronelnyelése ezt nem teszi 

lehetővé. Ezért az ilyen reaktorokban 235U-ra enyhén dúsított (1,5–5%) urán-dioxid-pasztillákat alkal-

maznak. Az izotópdúsítás pedig legkönnyebben az urán gáz halmazállapotú vegyületével, az urán-

hexafluoriddal (UF6) végezhető el. Az urán-hexafluorid-gázzá történő átalakítást, konverziót 

leggyakrabban száraz hidrofluorizációval vagy nedves folyadékextrakciós eljárással végzik (lásd kö-

vetkező 7.6. ábra). 

 

7.6. ábra: Az U3O8 konverziója urán-hexafluoriddá (UF6) száraz és nedves hidrofluorizálással  

A gáz halmazállapotú urán-hexafluorid-vegyületen végzik el az izotópdúsítást, melynek során a 

dúsítóba belépő 0,71% 235U izotóptartalma a kilépő dúsított urán gázáramban 1,4–5%-ra nő, és a 

kilépő másik, 235U izotópban szegényített vagy pontosabban kimerült gázáramban 0,1–0,4%-ra 

csökken. Az alkalmazott izotópdúsító eljárások: 

 

1. Gázdiffúziós dúsítás 

Ennek lényege, hogy az UF6 gázmolekulák porózus 

kerámiaalagút falain diffundálnak át, és a könnyebb 

izotópot tartalmazó gázmolekulák „előre sietnek”, míg a 

nehezebb komponens „hátramarad” (7.7. ábra). Hosszú, 

több száz méter hosszú alagútrendszert alkalmaznak a 

gázdiffúziós dúsításhoz. 

 

7.7. ábra: A gázdiffúziós eljárás alapelve 

 

2. Centrifugás izotópdúsítás  

Lényege, hogy a centrifuga közepébe bevezetett gázáramból a centrifugális erő hatására a 

nehezebb frakció a köpenynél, a könnyebb pedig a centrifuga belsejében dúsul fel és onnan 

leszívatható (7.8. ábra). Több száz centrifugát kapcsolnak sorba. 



64 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

 
7.8. ábra: A centrifugás izotópdúsítás 

3. Atomgőzös lézeres izotóp dúsítás  

Lényege, hogy a lézersugár szelektív módon gerjeszti az 235U könnyebb magokat és UV-sugárzás 

hatására ionizálódnak, és az így keletkezett 235U ionok Faraday-cellával összegyűjthetők. 

Az urán-oxid-alapú fűtőelemgyártás következő lépésében a 235U izotópra dúsított (szoba-

hőmérsékleten szilárd)  UF6 gázt UO2 urán-oxiddá alakítják. Ennek lépései: 

 Az UF6 gázt vízrétegen buborékoltatják át, miközben UO2F2 vegyület keletkezik. 

 Az UO2F2 vegyületet ammóniaoldathoz adva ammónium-diuranát ((NH4)2U2O2) ülepedik ki. 

 Az (NH4)2U2O2 vegyületet hevítve U3O8 urán-oxid keletkezik. 

 Ezután az urán-oxidot hidrogénnel UO2 urán-dioxiddá redukálják. 

 Az urán-dioxidot finom porrá őrlik és szerves kötőanyaggal (polivinil-alkohol) összekeverik. 

 Az így kapott port tablettázzák és hőkezeléssel szinterelik. A szinterelést hidrogén at-

moszférában 1650 C-on 24 óráig végzik. 

 A pasztillák végső átmérőjét (~10 mm) csiszolással érik el. A pasztillák fedlapjait tölcsér-

szerűen bemélyítik és az éleket 45-ban levágják. A csiszolás csökkenti a sugárzás hatására 

bekövetkező mechanikai kölcsönhatásokat. 

A gyártás fontosabb lépéseit mutatja a 7.9. ábra. 

 
7.9. ábra: Urán-oxid alapú fűtőelem-pasztillák gyártása 
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Tipikus UO2 fűtőelem-pasztillákat mutat a következő 7.10. ábra. 

 

7.10. ábra: Urán-dioxid fűtőelem-pasztillák 

Átlagos anyagmérleg szerint 50000 tonna kibányászott uránércből 200 tonna sárga por (U3O8) 

készíthető. Ebből 25 tonna dúsított uránium-oxid (UO2) állítható elő, melyből UF6 gáz készíthető. 

Minden tonna UF6 gázból ~130 kg dúsított (~3,6% 235U) és 870 kg kimerült (~0,2% 235U) gáz 

kelekezik. A dúsított frakcióból urán-oxid (UO2) por készül, melyből fűtőelem-pasztillát készítenek és 

cirkóniumötvözet csövekbe töltik. 

 

Vegyes-oxid- (MOX Mixed Oxide) fűtőelemek előállítása 

 

A kiégett fűtőelemet feldolgozó, reprocesszáló üzemek egyik terméke az elválasztott plutónium 

mesterséges hasadóanyag, mely könnyűvizes reaktorokban elhasítható. Ugyancsak energia nyerhető az 

atomhatalmak szétszerelésre kerülő atombombáinak plutóniumtöltetéből is. A plutónium felhaszná-

lásával készíthető vegyes-oxid (MOX) alapú 3–7% PuO2 hasadóanyagot tartalmazó az izotópdúsítóból 

származó kimerült urán-oxid- (UO2) fűtőelem. Az így készített MOX-fűtőelem-köteget a könnyűvizes 

reaktorokban 1/3 arányban alkalmazzák a szokványos urán-oxid alapú fűtőelemkötegekkel. Francia-

országban több mint 20 reaktor használ MOX-tartalmú fűtőelemeket. Az USA-ban a szétszerelt 

plutóniumtöltetű atombombák anyagából gyártanak MOX-fűtőelemeket (7.11. ábra). Természetesen 

az atomfegyverekből származó plutóniumban sokkal magasabb a hasadóképes 239Pu aránya (>95%), 

mint a reprocesszálásból származó plutóniumban (55–60%). 

 

7.11. ábra: MOX-fűtőelemek gyártása szétszerelt plutóniumbomba töltetéből 
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Fűtőelem-készítés 

 

A tablettákból fűtőelemrudakat (pálcákat) készítenek oly módon, hogy cirkónium-alapú 

(99%Zr+1%Nb) ötvözetből készült csőbe töltik, az utolsó tabletta után alumínium-oxid-pasztillát 

helyeznek el, és a tablettákat rugóval szorítják össze. A rugó által elfoglalt gáztér kompenzációs 

gáztérként szolgál a gáz halmazállapotú hasadási termékek számára és a hőtágulás kiegyenlítésére. 

Végül 68–136 bar nyomású héliumgázzal megtöltik és gáztömören lehegesztik. 

A fűtőelemrudakat (pálcákat) négy- vagy VVER-reaktorok esetén hatszögletű keretekkel fogják 

össze szigorú geometriai elrendezésben fűtőelemkötegekké, melyek a reaktorok aktív, hasadóképes  

töltetének alapegységei. Ezt a folyamatot mutatja a következő 7.12. ábra. 

 

7.12. ábra: Nyugati PWR-reaktor fűtőeleme és fűtőelemkötege 

A fűtőelem-készítés lépéseit foglalják össze a 7.13.–7.16. ábrák. 

 

7.13. ábra: Uránkonverzió 
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7.14. ábra: Fűtőelem-pasztillák előállítása 

 

7.15. ábra: Fűtőelemrudak (pálcák) előállítása 
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7.16. ábra: Fűtőelemkötegek előállítása 

 

 

7.17. ábra: A világ<40 US$/kg költségigényű bizonyított uránkészletének termelők szerinti megoszlása 

2006-ig és előrejelzések 
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2006-ban közel 40000 tonna volt az éves urántermelés, melyben ausztrál bányák 19%-ban, 

kanadai bányák 25%-ban, kazakisztáni bányák 13%-ban, namíbiai bányák 8%-ban, nigeri bányák 9%-

ban, oroszországi bányák 8%-ban, USA-bányák 5%-ban és üzbég bányák 6%-ban részesedtek. 

2009-es termelési adatok szerint a világ atomerőműveiben üzemelő blokkok száma 442, 

elektromos teljesítményük 377222 MWe, a termelt villamos energia 2560 TWh volt, és fűtőelem-

igényük uránban kifejezve 68646 t volt. Az uránban kifejezett éves fűtőelem-termelés 50772 t volt. 

2010-ben 1 kg urán-oxid alapú fűtőelem átlagos költsége 2555 US$ volt, ezen belül az ehhez 

szükséges 8,9 kg U3O8 ára 1028 US$, a belőle származó 7,3 kg urán dúsításának ára pedig 1197 US$ 

volt. Ebből a hasadóanyagból 45000 MWnap/t kiégési szintnél 360 MWh energia nyerhető és ebből 

0,71 cent/kWh fajlagos ár adódott. A 7.17. ábrán a <40 US$/kg költségigényű bizonyított urán-

készletek termelők szerinti megoszlását mutatja a múltban (2006-ig) és a jövőre kivetítve. Az ábrából 

jól látszik, hogy az 1980-as évek nagy termelői háttérbe szorultak, és Ausztrália, Kanada és 

Kazahsztán vette át a szerepüket. Az ábrából az is látszik, hogy a reaktorok növekvő uránigényét egyre 

inkább csak a drágábban kitermelhető uránkészletekből lehet biztosítani. 

 

Felhasznált irodalom 

P. A. Baisden, G. R. Choppin, RADIOCHEMISTRY AND NUCLEAR CHEMISTRY – Nuclear Waste Management 

and the Nuclear Fuel Cycle, 2008, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) 
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8. ATOMREAKTOROK ÜZEMELÉSÉNEK JELLEMZŐI, 

VÍZÜZEMEK 

A könnyűvizes atomerőművek termikus hatásfokai nem érik el a fosszilis tüzelőanyagú erőművek 36–39%-os 

hatásfokát. Ennek oka, hogy pl. a nyomottvizes atomerőműveknél egyszeri átömlésű (once through) 

gőzfejlesztő mellett csak kis mértékű 17–34 C-os túlhevítés érhető el. Az U-csöves recirkulációs gőz-

fejlesztővel ellátott PWR-ek és a BWR-ek esetén pedig még túlhevítés sincs. Így az elérhető hatásfok 

ezeknél az erőműveknél maximum 32-33%, mert nagyobb a hőveszteség a kondenzátor hűtővize felé.  

A jelenleg üzemelő erőművi atomreaktorok üzemelését a két legfontosabb reaktortípus, a 

nyomottvizes (Pressurized Water Reactor - PWR, Vada-Vadjanüj Energeticseszkij Reaktor - VVER) 

és a forralóvizes (Boiling Water Reactor - BWR) működésén mutatjuk be. 

8.1. PWR nyomottvizes reaktorok üzemelése 

Egy nyugati gyártmányú PWR tipikusan 100 tonna hasadóanyagot tartalmaz, döntően urán-oxid (UO2) 

formában. Az urán-oxid-tablettákat leggyakrabban cirkónium-nióbium-ötvözetből készült csövekben 

helyezik el. A gáztömör csöveket négyszögletű, vagy a VVER-reaktorok esetén hatszögletű fűtő-

elemkötegekbe foglalják. A PWR-erőművek 18–24 hónapot üzemelnek, majd a fűtőelemek átrakása, 

részbeni kirakása és pótlása következik. Az átrakás során a fűtőelemek körülbelül egyharmada kikerül 

az aktív zónából és ugyanannyi friss fűtőelem kerül a helyükbe. A kikerülő fűtőelemeket a reaktor 

környékén elhelyezkedő, vízzel telt hűtőmedencébe helyezik „hűtés” céljából. A hűtés során cél 

nemcsak a bomlások során fejlődött hő elvezetése, hanem a rövidebb élettartamú radioaktív izotópok 

elbomlásának biztosítása is. 

A fűtőelemeket tartalmazó aktív zóna a reaktortartályban helyezkedik el. A tartály hajlított acélle-

mezekből vagy kovácsolt övekből hegesztéssel készül, és alul és felül domború kupolával zárul. A 

fűtőelemek átrakása során a reaktortartály fedelét leszerelik. A reaktivitást döntően a szabályozó ru-

dakkal szabályozzák. A szabályozó rudak többek között bórt tartalmaznak, mely neutronelnyelő tulaj-

donságokkal rendelkezik. A rudak kiemelésével és besüllyesztésével szabályozzák a láncreakciót fenn-

tartó neutronok számát. A szabályozó rudakat hosszú, vékony fémrudak kötik össze a tartály fölött 

elhelyezkedő, szabályozó rudakat meghajtó mechanizmussal. Leálláskor a szabályozó rudakat néhány 

másodperc alatt teljesen besüllyesztik az aktív zónába a láncreakció azonnali leállítása céljából (8.1. ábra). 

 

8.1. ábra: PWR-reaktortartály az aktív zónával és szabályozó rudakkal 

Az aktív zónán átáramló primerköri vízben bórsavat is oldanak, és az oldott bórsav koncentrá-

ciójának változtatásával végzik a reaktivitás finom szabályozását. A PWR reaktortartályához 2-4 

hűtőkör (a VVER-440 reaktornál 6) kapcsolódik a hasadás során keletkezett hő elszállítása céljából. 

Minden egyes hurok tartalmaz egy gőzfejlesztőt (hőcserélőt), egy keringető szivattyút és csővezeték 

rendszert. A reaktortartály és a gőzfejlesztő közötti csőszakaszt szokás meleg ágnak (hot leg), a gőz-

fejlesztőtől a reaktortartályba vezető, lehűlt hűtőközeget tartalmazó csőszakaszt pedig hideg ágnak 
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(cold leg) nevezni. Az aktív zónán átáramló hűtőközeg 295–326 C-ra melegszik, de a hűtővíz a ma-

gas nyomás miatt (120–160 bar) nem forr fel (ezért nevezik nyomottvizes reaktornak). A forró primer-

köri víz hőtartalmának egy részét a gőzfejlesztőben átadja a szekunder vízkörnek, miközben 267–291 C-ra 

hűl le (8.2. ábra). 

 

8.2. ábra: PWR-reaktor primer köre térfogat-kompenzátor nélkül 

A hűtőkörök (hurkok) egyike tartalmazza a megfelelő primerköri nyomást biztosító térfogat-

kompenzátort vagy térfogat-kiegyenlítőt. Ez egy vízzel részlegesen töltött fémhenger, és a forró ághoz 

csatlakozik. A kiegyenlítő alsó részében elektromos fűtőszálak helyezkednek el. Ha a nyomás 

növelése a cél, a fűtőszálakat bekapcsolják. A hideg ágból egy csővezeték vezet a kiegyenlítőbe, 

melyből „hideg” víz permetezhető a kiegyenlítő vizébe, lecsökkentve annak hőmérsékletét és így a 

primerköri nyomást is. Emellett a kiegyenlítő térfogatot biztosít a melegebb víz hőtágulására és a 

lehűlt víz összehúzódására (térfogat-kompenzátor) (8.3. ábra). 

 

8.3. ábra: PWR-reaktor primer köre térfogat-kompenzátorral 
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A térfogat-kompenzátort a túlnyomás okozta sérüléstől egy biztonsági szeleppel összekötött 

leürítő tartállyal védik. Túl nagy nyomás esetén a biztonsági szelep kinyit, és a forró folyadék egy 

része a leürítő tartályba kerül. Megfelelő nyomás elérése után a szelep bezár (8.4. ábra). 

 

A tartályból származó levegőbuborékok fedél alatti összegyűlésének elkerülésére egy csővezeték-

rendszert építettek ki, mely a hideg ághoz csatlakozik (8.5. ábra). 

 
 

8.4. ábra: PWR-reaktor primer köre leürítő 

tartállyal 

 

8.5. ábra: PWR-reaktor primer köre reaktorfej-

szellőzővel 

A reaktortartályhoz kapcsolódó berendezések és szerelvények együttesen alkotják a PWR-reaktor 

primer körét. A legtöbb PWR esetén a primer kört teljes mértékben egy biztonsági tartályba, az ún. 

konténmentbe zárják. A konténment 1,5–1,8 m vastag vasbeton fallal rendelkezik az alapnál, és 0,46–

0,91 m a falvastagság a kupolánál. Egy primerköri csőtörés esetén jelentős hőenergia szabadul fel, és a 

felszabaduló gőz révén megnő a konténmentben a nyomás. A falvastagságot úgy tervezték, hogy nagy 

valószínűséggel ellenálljon az ilyen esetben kialakuló nyomásnövekedésnek, és visszatartsa a 

kiszabaduló illékony radioaktív izotópokat (8.6. ábra). 

 

A gőzfejlesztőben a primerköri víz többlet-hőtartalmát a hőcserélő másik oldalán áramló 

szekunderköri hűtővíz veszi át, miközben részben elgőzölög. A szekunderköri fő tápvíz-szivattyú a 

kondenzátor forróvíz-gyűjtőjéből szállítja a vizet a gőzfejlesztőbe. A szivattyú szállítását úgy vezérlik, 

hogy a gőzfejlesztő szekunder oldalán állandó vízszint legyen. A szekunder körben a víznyomás 46–

63 bar, és a gőzfejlesztőbe belépő 210–220 C-os szekunderköri víz hőmérséklete 260–280 C-ra 

hevül. A fő gőzkör szállítja a gőzt a gőzfejlesztőből a turbinákra. A keletkezett gőz mennyisége a 

reaktor teljesítményének függvénye. A gőzsugár forgatja a turbinákat állandó, percenként 1800 vagy 

3600 fordulattal (8.7. ábra). 
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8.6. ábra: PWR-reaktor primer köre biztonsági tartállyal (konténmenttel) 

 

8.7. ábra: PWR-reaktor szekunder körrel 

A fő gőzrendszer csővezetékeit védik a túlnyomástól. Határérték feletti gőznyomás esetén a 

biztonsági szelepek nyitnak és a felesleges gőzt lefúvatják a környezetbe. A határérték alá csökkent 

nyomás elérésekor a szelepek lezárnak.  

A turbina elektromos generátorhoz kapcsolódik, és a termelt villamos áramot feszültségnövelő 

transzformátorokon keresztül a hálózatba táplálják. A fő tápvíz- és gőzrendszert együtt szekunder 

körnek nevezik. A szekunder kör döntő része a turbinaépületben (csarnokban) helyezkedik el. A 

turbinacsarnok nem annyira masszív építmény, mint a primer kört magába foglaló konténment épülete 

(8.8. ábra). 
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8.8. ábra: PWR-reaktor szekunder körrel és lefúvató szeleppel 

A turbináról távozó fáradt gőz a kondenzátorba jut, ahol a környezetből vett hűtővízzel (folyó, tó, 

tenger stb.) hűtőcsövek segítségével lekondenzál. A forró víz a forróvíz-gyűjtőbe kerül. A kondenzátor 

hűtővize mintegy 12 C-kal felmelegedve jut vissza a vízforrásba (8.9. ábra). 

 
8.9. ábra: PWR-reaktor kondenzátor hűtéssel 

A PWR-reaktorok biztonságáról, a legveszélyesebb zónaolvadás elkerüléséről a zóna vészhűtő 

rendszer (ECCS-Emergency Core Cooling System) gondoskodik. A Paksi Atomerőműben a zóna 

vészhűtő rendszert zóna üzemzavari hűtőrendszernek (ZÜHR) nevezik. A magas-, közepes- és kis-

nyomású hármas egységből álló ECCS-rendszer két fokozata elektromos energiával működtetett 

szivattyúkkal, egy egysége pedig elektromos külső energia nélkül ún. hidroakkumulátorokkal műkö-

dik. Ezek a hidroakkumulátorok olyan zárt fémtartályok, amelyekben nitrogén atmoszférával nyomás 

alá helyezett, megfelelő koncentrációjú bóros vízoldat van. Ha a primerköri nyomás a normál nyomás 

50%-a alá esik, egy hasadó tárcsa kinyit, és a gáznyomás hatására a hideg pót-hűtővíz a hideg ágba 

ömlik (8.10. ábra). 



8. Atomreaktorok üzemelésének jellemzői, vízüzemek 75 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

8.10. ábra: PWR-reaktor hidroakkumulátorokkal 

 

Kis szivárgás és nyomáscsökkenés esetén az átrakó tartályból pót-hűtővizet szivattyúznak a hideg 

ágba. A harmadik biztonsági hűtőkörben a zóna üzemzavari hűtőrendszer tartályából szivattyúval 

szállítják a pót-tápvizet a primerköri vízveszteség pótlására (8.11. ábra). 

 

8.11. ábra: PWR-reaktor a zóna üzemzavari hűtőrendszerrel 

Normál üzemmódban a primerköri víz részáramban folyamatosan áramlik az ioncserélőkön és a 

szint ellenőrző tartályon keresztül. Részben ezzel szabályozzák a primer kör vízkémiáját. A zóna 

üzemzavari vészhűtő rendszer és vízkémiát szabályzó rendszerelemek zöme a segédépületben 

helyezkedik el. Mivel a segédépületi berendezések radioaktív folyadékokat és gázokat tartalmaznak, a 

segédépület levegőjét szűrik és ellenőrzik (8.12. ábra). 
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8.12. ábra: PWR-reaktor szellőző és kibocsátást ellenőrző rendszerrel 

Üzemzavari helyzetben a konténmentben felül elhelyezkedő sprinkler- vagy befecskendező-hűtő-

rendszer a zóna üzemzavari hűtőrendszer-tartály vizét  permetezi hűtés céljából. Nagy primerköri 

csőtörés esetén az elfolyó radioaktív primerköri vizet és a lefolyó permetezett vizet a konténment 

zsomprendszere gyűjti össze. Az itt összegyűlt víz hűtés után a sprinkler-hűtő-rendszerbe vissza-

táplálható. Végül a szekunderköri tápvízáramlás leállása esetén egy segéd-tápvízrendszer szivattyúz 

vizet a gőzfejlesztő szekunder oldalára, megfelelő hűtés biztosítására (8.13. ábra). 

 

8.13. ábra: PWR-reaktor zsomprendszerrel és szekunderköri segéd-tápvízrendszerrel 
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7. animáció 

Egy PWR-reaktor felépítését és vízköreinek működését szemlélteti a 7. hangos animáció 

8.2. BWR forralóvizes reaktorok üzemelése 

Egy nyugati gyártmányú BWR-reaktor aktív zónájában mintegy 100 tonna fűtőelem helyezkedik el. A 

legtöbb BWR-fűtőelem urán-oxid- (UO2) tablettákat tartalmaz fémcsövekbe töltve. A fűtőelemrudakat 

(pálcákat) általában négyzetes fűtőelemkötegekbe foglalják. Egy tipikus BWR-reaktorban 764 

fűtőelemköteg helyezkedik el. A BWR-erőművek 18–24 hónapig üzemelnek két átrakás között. Az 

átrakás során a fűtőelemek mintegy egyharmada kerül ki, és ugyanannyi friss fűtőelem kerül be a 

reaktorba. 

Az aktív zóna a reaktortartályban helyezkedik el, a 18 cm falvastagságú tartály acélból készült. A 

tartály hajlított acéllemezekből vagy kovácsolt övekből hegesztéssel készül, és alul és felül domború 

kupolával zárul. A fűtőelemek átrakása során a reaktortartály fedelét leszerelik (8.14. ábra). 

 

8.14. ábra: BWR-reaktor a reaktortartállyal és az aktív zónával 

A reaktortartályba belépő primerköri víz áthalad az aktív zónán és egy része felforr, gőzzé alakul. 

Az aktív zóna fölött elhelyezkedő gőzszeparátoron (cseppleválasztó) és gőzszárítón (túlhevítő) a gőz 

áthalad, leválnak a vízcseppek és a reaktorban lévő vízzel egyesülnek. Így a reaktortartályból szárított 

gőz távozik. 

A reaktivitást bórtartalmú, szabályozó rudakkal szabályozzák. Egy szabályozó rúd négy 

fűtőelemköteg között mozog az aktív zónában. A szabályozó rudak a reaktortartály alsó részén 

helyezkednek el. Teljesen kihúzva az aktív zónából a reaktortartály alsó részében maradnak és 

hidraulikus dugattyúk mozgatják őket. A dugattyú alatt lévő víz nyomásnövekedése az aktív zónába, a 

dugattyú feletti alkalmazott nyomásnövekedés pedig az aktív zónából kifelé mozgatja a szabályozó 

rudat. Normál üzemmódban a szabályozó rudak 1,5 cm-es lépésközökkel mozgathatók. Leálláskor 

néhány másodperc alatt teljesen besüllyeszthetők az aktív zónába (8.15. ábra). 
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8.15. ábra: BWR-reaktor szabályozó rudakkal 

A reaktor hűtővize két hurokból áll, és mindegyik hurok tartalmaz egy keringető szivattyút 

motorral, tömítéssel és szabályozó szeleppel. A hurkokban a reaktorból kifolyó vizet visszaszivattyúz-

zák a reaktorba, ahol vízsugár-szivattyúkkal a reaktortartály alsó részébe, az aktív zóna alá ömlik. A 

hurkokban történő áramlás szabályozásával szabályozzák a reaktor teljesítményét. Növelve a 

hurkokban az áramlási sebességet, több víz lép be a reaktorba és több gyorsneutront lassít le (mode-

rál), így növekszik a hasadási sebesség, nő a reaktor teljesítménye. Ellenkező esetben, csökkentve a 

térfogatáramot, kevesebb víz lép be a reaktorba, kevesebb termikus neutron keletkezik és csökken a 

reaktor teljesítménye (8.16. ábra). 

 
8.16. ábra: BWR-reaktor keringető rendszerrel és cseppleválasztóval 
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A fő gőzkörön át a reaktortartályból „száraz” gőzt juttat a turbinákra négy csővezetéken keresztül. A keletkezett gőz mennyisége arányos a reaktor 

teljesítményével. A turbina egy nagynyomású és három kisnyomású egységből áll, és a gőz először a nagynyomású egységbe lép be. A gőzsugár hatására a 

turbinák percenként állandó 1800–3600 fordulattal forognak. A nagynyomású fokozatról kilépő gőz a cseppleválasztó-újrahevítő egységbe jut. Itt eltávolítják 

a vízcseppeket. Az egységből kilépő gőz három ágra oszlik és párhuzamosan lép be a kisnyomású turbinaegységbe (8.17. ábra). 

 

8.17. ábra: BWR-reaktor gőzelvezetéssel és turbinákkal 
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A turbina tengelyéhez kapcsolódik a generátor rotorja, és a generátor által termelt villamos áram feszültségét egy transzformátorral megnövelve 

betáplálják a hálózatba. 

Ha megnövekszik a reaktor teljesítménye és több gőz keletkezik, akkor a turbina ellenőrző szelepe kinyit és befogadja a többletgőzt, így biztosítva a 

turbina beömlésnél az állandó nyomást. Ha a turbinát kézi vezérléssel vagy automatikusan leállítják, ez a szabályozó szelep azonnal lezár. A turbina és a 

generátor a reaktortartályt tartalmazó konténmenten kívül, a turbinaépületben helyezkednek el. A konténment falán kilépő mind a 4 gőzvezeték mindegyike 2 

kizáró szeleppel van ellátva, melyek baleset esetén lezárnak a hűtőközeg-veszteség és radioaktivitás kijutásának megelőzésére (8.18. ábra). 

 

8.18. ábra: BWR-reaktor kizáró szelepekkel 
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A gőzvezetékek védelmére biztonsági lefúvató szelepeket építettek be, hogy a turbinaleállító szelepek gyors lezárásakor fellépő nyomásnövekedés hatását 

ellensúlyozzák. Ilyen esetekben a biztonsági lefúvató szelepek nyitnak. Ezeket a szelepeket úgy vezérlik, hogy kis nyomásnövekedés esetén csak néhány, 

nagyobb nyomásnövekedés esetén több vagy mindegyik szelep kinyit. A lefúvató szelepen távozó gőz egy elnyelető medencébe jut, ahol a nagy mennyiségű 

vízben lekondenzál. A medencében található mintegy 3800 m3 víz elnyeli a lefúvató szelepektől áramló gőzt éppúgy, mint a konténment belsejében eltörött 

csővezetékekből kiáramló gőzt vagy vizet. Az elnyelető medence hatékonyan korlátozza a konténmentben kialakuló hőmérsékletet, illetve nyomást (8.19. 

ábra). 

 

8.19. ábra: BWR-reaktor elnyelető medencével 
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A három kisnyomású turbináról kilépő gőz a kondenzátorba kerül, melyet forróvíz-gyűjtőnek (hotwell) is neveznek. A kondenzátor hűtését közeli 

tavakból, folyókból, tengerekből kivett hidegvíz-árammal végzik. A kondenzátorban lekondenzált gőz vákuumot hoz létre a turbina felé, és ezzel elősegíti a 

turbinában áramló gőz kiterjedését, a turbina hatékonyabb forgatását. Az elektromos motorokkal hajtott kondenzátor-szivattyúk továbbítják a kondenzátorból 

a vizet a kondenzátum-tisztító szűrő-ioncserélő oszlopokra, ahol kiszűrik a lebegő és ionos részben radioaktív komponenseket, majd a tisztított víz a 

reaktortartályba tér vissza. Mivel a kondenzátorban vákuum, míg a reaktortartályban kb. 70 bar nyomás van, a kondenzátum nyomásnövelő szivattyúi a 

szükséges nyomásra növelik a reaktortartályba belépő víz nyomását. A gőzsugár-hajtású tápvíz-szivattyúk szállítják a vizet a konténmentben lévő 

reaktortartályba. Mindegyik tápvíz-vezetéket egy visszacsapó szeleppel (nem kizáró szelep) látják el, hogy a víz belépését engedélyezzék, de a visszaáramlást 

ne, és megakadályozzák a reaktorhűtővíz elfolyását (8.20. ábra). 

 

8.20. ábra: BWR-reaktor kondenzátum- és tápvízrendszerrel 
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A maradék- (remanens-) hő-elvonó rendszernek számos feladata van. A reaktor leállításakor lehűti a rendszert, hűti az elnyelető medence vizét normál 

üzemmódban és üzemzavar esetén, továbbá üzemzavari helyzetben tápvizet szolgáltat az aktív zóna hűtésére. A zóna befecskendező-permetező (spinkler-) 

rendszer szerepe üzemzavar vagy baleset esetén: az elnyelető medence vizét a reaktortartályba juttatja, pótolva a csőtörés során elfolyt hiányzó hűtőközeget 

(8.21. ábra). 

 

8.21. ábra: BVWR-reaktor maradékhő-elvonó és -elnyelető zuhanyozó rendszerrel 
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Kis szivárgások esetén, amikor a hűtővíz elfolyik, de a reaktortartály nyomása nem csökken jelentősen, a nagynyomású tápvízpótló rendszer szivattyúz be 

egy tároló tartályból megfelelő mennyiségű pót-hűtővizet. 

A reaktorba visszatérő kb. 38 C-os tápvizet néhány kisnyomású regeneratív előmelegítő hevíti a turbináról megcsapolt gőzzel. Ezzel javítható a reaktor 

termikus hatásfoka. Az ily módon előmelegített tápvíz hőmérsékletét tovább növelik a nagynyomású turbinaegységről elvezetett gőzzel a nagynyomású 

tápvíz-előmelegítőkben 190–204 C-ra (8.22. ábra). 

 

8.22. ábra: BWR-reaktor tápvíz regeneratív előmelegítésével 
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8.3. Atomerőművek vízüzeme 

A témakörben a legelterjedtebb könnyűvizes atomerőmű-típus, a nyomottvizes (PWR-, VVER-) 

reaktorok vízüzemét tárgyaljuk. A nyomottvizes atomerőművek primerköri vizét hőhordozóként és 

egyidejűleg moderátorként alkalmazzák. A korróziós károk elkerülésére bizonyos követelményeket 

támasztanak a primerköri vízösszetételellel szemben. A fontosabb követelmények: 

 

 a szerkezeti anyagok minimális fémveszteségének biztosítása, 

 a szelektív korróziós folyamatok megakadályozása, 

 a primerköri felületek kontaminációjának minimalizálása, 

 a korróziós termékek kiülepedésének megakadályozása a hőátadási felületeken, 

 a radiolízissel keletkező oxigénképződés visszaszorítása. 

 

A primerköri szerkezeti anyagok típusai általában a következők: 

 

 egyes berendezések és csővezetékek ausztenites rozsdamentes acélokból, 

 a fűtőelemrudak burkolata cirkónium-nióbium-ötvözetekből, 

 a gőzfejlesztők csövezése nikkel-króm-vas-ötvözetekből, és 

 egyes erőművekben kisebb berendezések magas krómtartalmú ötvözetekből készülhetnek. 

 

A primerköri vízkémia kialakításában eltérő megoldást választottak a nyugati PWR- és a szovjet 

VVER-reaktorok esetén. 

8.3.1. PWR-reaktorok primerköri vízkémiája 

A reaktor neutronháztartásának finom szabályozására a primerköri vízbe bórsavat adagolnak. A vízben 

kialakuló bórsav-koncentrációt, annak változását neutronfizikai megfontolások alapján szabályozzák. 

A 10B izotóp reagál a termikus neutronokkal 7Li izotóp keletkezése közben. 

 10B(n,)7Li  

A bórsav-koncentráció 0–2,5 g B/kg értékek között változhat, és a kiégés során folyamatosan 

csökkentik a bórsav koncentrációját. További adalék nélkül a víz pH értéke 25C-on 4,2–7,0 értékek 

között változik. Mivel a bórsav növekvő hőmérsékleten reverzibilisen polikondenzációra (több bórsav-

molekula egyesülésére) hajlamos, és ez csökkenti a disszociációját, ezért lúgosítás nélkül 300 C 

környékén a bórsavas oldat pH-ja 5,7 érték környékén van. A fémionok fokozott oldódásának és a 

szelektív korróziós folyamatoknak az elkerülésére szükséges ezen pH érték eltolása lúgosabb értékek 

irányába. Például a gyakori korróziós termék magnetit (Fe3O4) oldhatósága 300 C-on,  pH=6,7 

értéknél minimális, a nikkel-ferritek esetében pedig ez a pH=7,4 értéknél van. Egyes korróziós 

termékek oldhatósága a pH-értéken kívül a hőmérséklettől is függ. Adott pH értéken a korróziós 

termékek oldhatóságának hőmérsékletfüggése lehet pozitív, negatív vagy közel semleges. Kisebb pH-

értékeknél az oldhatóság hőmérsékletfüggése negatív (azaz növekvő hőmérséklettel csökken az 

oldhatóság), míg nagyobb pH értékeknél az oldhatóság hőmérsékletfüggése pozitív lesz. Így a hőmér-

sékletfüggő oldhatóságok esetén a hőmérséklet befolyásolja a korróziós termékek oldott mennyiségét. 

Negatív hőmérsékletfüggés esetén nő a forró felületeken, így a fűtőelemrudak közelében kiülepedett 

korróziós termékek hányada. A korróziós termékek oldhatóságának pozitív hőmérsékletfüggése esetén 

pedig a hidegebb helyeken, így a gőzfejlesztő csöveinél nő meg a korróziós termékek kiülepedése. 

A PWR-reaktorok primerköri vizében leggyakrabban LiOH adagolásával lúgosítanak. (A szovjet 

VVER-reaktorokban ezt KOH-adagolással érik el). A 
7
Li a 

10
B magreakciójából is keletkezik, ezért a 

LiOH-val végzett lúgosítás viszonylag egyszerű. A 6Li izotóp neutronok hatására tríciumot képez, 

 6Li(n,)3H  
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ezért ennek elkerülésére a lúgosításhoz a 7Li-ra legalább 99,99%-ban dúsított 7LiOH-vegyszert 

alkalmaznak. Az optimális pH=7,4 érték eléréséhez a bórsav-koncentráció és a hőmérséklet 

függvényében körülbelül 6 mg/kg lítiumkoncentráció biztosítása szükséges. 

Mivel a magasabb lítiumkoncentráció a cirkóniumötvözetek fokozott korrózióját eredményezheti, 

ezért a lítiumkoncentrációt 2,2 mg/kg értéken maximálták. A ciklus kezdetére jellemző 1200 mgB/kg 

víz–bórsav-koncentráció esetén így a pH értéke csak pH=6,9 lesz. A ciklus során a bórsav fokozatos 

kivonásával pH=7,4 értéket érnek el, melyet aztán a továbbiakban állandóan tartanak úgy, hogy a 

lítiumkoncentrációt is csökkentik. Egy tipikus Li/B-üzemvitelt mutat a következő 8.23. ábra. 

 

8.23. ábra: PWR-reaktor primer körében a Li/B-üzemvitel 

Másik megközelítés az ún. koordinált Li/B-vízüzem, mely során a kezdetben maximálisan 

lehetséges pH~6,9 értéket végig tartják a ciklus során, a lítiumot a bórsavval párhuzamosan vonják ki 

a primerköri vízből. 

Egyik vízüzemmódban sem alkalmaznak 2,2 mgLi/kg értéknél magasabb lítiumkoncentrációt. 

Kedvezőtlen körülmény az is, hogy kicsi a bórsavban a neutronokkal reakcióképes 10B izotóp aránya 

(19,78%), ezért erre az izotópra dúsított bórsav alkalmazása esetén kisebb oldott-bórsav-koncentrá-

cióval (és LiOH-koncentrációval) érhető el a kívánt neutronelnyelő hatás. Dúsított bórsav alkalmazá-

sával lehetőség nyílik pH=7,4 értékű koordinált Li/B-vízüzemet működtetni anélkül, hogy a maximá-

lisan megengedett lítiumkoncentrációt túllépnék. További előny, hogy ez esetben változatlan kémiai 

összetétel mellett magasabb kezdeti reaktivitás ellensúlyozható, és így magasabb kiégési szint és 

hosszabb ciklus érhető el. 

A dúsított bórsav alkalmazásának hátránya a magasabb vegyszerköltség és bonyolultabb, 

költségesebb analitikai ellenőrzés. 

 

Az oxigén és hidrogén szerepe 

 

Az erős sugárzás következtében a víz radiolízise megy végbe. A gamma-sugárzás és a gyors-

neutronok indukálta protonszórás következtében keletkezett sugárhatás kémiai köztes termékei a 

hidrogén- és hidroxilgyökök. Ezek rekombinációja mellett H2 és H2O2 is keletkezik, mely utóbbi 

magasabb hőmérsékleteken vízre és oxigénre bomlik. A szerkezeti elemek és a fűtőelem-burkolatok 

korróziójának elkerülésére a vízben oldott oxigén koncentrációját 0,01 mgO2/kg érték alatt kell tartani. 
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Ezért a primerköri vízben redukálószerként az oldott hidrogén koncentrációját 1 mg H2/kg víz értékre 

növelik az oxidáló gyökök lekötése céljából. 

 OH.+H2H2O+H  

 H+H2O2H2O+OH .  

Normál üzemmódban ezért a primerköri vízben nincsenek radiolízis termékek, a H2 és OH. 

kivételével. Vészhelyzetben a keletkező gázok eltávolíthatók. A megengedett maximális oldott-

hidrogén-koncentráció kb. 4 mgH2/kg, ennél magasabb hidrogénkoncentráció a fűtőelem-burkolat 

károsodását okozhatja. 

A primerköri vízben oldott vegyületek, például kloridok és vas- (III) ionok befolyásolhatják a 

radiolízis-termékek rekombinációját. A klorid-ionok a pontkorróziót is elősegítik. Jelenlétük 

megemelheti a radiolízis-termékek és az oldott oxigén koncentrációját, ezért mennyiségüket a lehető 

legkisebb értékre kell leszorítani. A PWR-reaktorokra előírt primerköri koncentrációértékeket mutat a 

következő 8.1. táblázat. 

8.1. táblázat: PWR-reaktorok primerköri koncentrációértékei 

komponens EPRI 

(USA) 

Westinghouse 

(USA) 

VGB 

(Németo.) 

Siemens/ 

KWU 

(Németo.) 

J-PWR 

(Japán) 

EdF 

(Franciao.) 

VVER 

440/100 

(Oroszo.) 

LiOH 0,2–2,2 0,7–2,2 0,2–2,2 0,2–2,0 0,45–2,2 0,6–2,2 – 

KOH – – – – – – 2–22 

H2 2,2–4,5 2,2–4,4 1–4 2–4 2,2–3,15 2,2–4,4 2,7–4,5 

O2 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,1 <0,01 

Cl- <0,15 <0,15 <0,2 <0,2 <0,05 <0,15 <0,1 

F- <0,15 <0,15 - - <0,1 <0,15 <0,05 

 

A hűtőközeg aktivációs termékei 

 

A keringetett primerköri víz ciklusidejének mintegy 10%-át (~2s) nagy intenzitású sugárzó térben 

tölti. Ezen időben különböző magreakciók lépnek fel és radioaktív termékek keletkeznek. Gyors 

neutronok hatására az 16O izotópok 16N izotóppá aktiválódnak: 

 16O(n,p)16N-+16O .  

Normál üzemben a 16N izotóp a domináns radioaktív izotóp a primerköri vízben. Magas aktivitás-

koncentrációja és nagy energiájú gamma-sugárzása révén jelentős dózisteljesítményt okoz. Beton-

védelemmel csökkentik sugárzását.  Jelenléte miatt jól detektálható a primerköri vízszivárgás. 

A gyorsneutronok rugalmas ütközése a víz hidrogénatomjaival (protonszórás) gyors protonokat 

eredményez, melyek ugyancsak felaktiválják az 16O magokat: 

 16O(p,)13N-+13C   

és az 18O magokat: 

 18O(p,n)18F-+18O .  

Különösen fontos a radioaktív trícium jelenléte. Kis energiájú (lágy) béta-sugárzása miatt nem 

járul jelentősen hozzá a kialakult dózisteljesítményekhez, bár nagy mennyiségben keletkezik és kémiai 

módszerekkel nem távolítható el a vizes oldatokból és gázokból. A következő 8.2. táblázat foglalja 

össze a tríciumot eredményező magreakciókat egy 1300 MWe teljesítményű PWR-reaktorban. 
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8.2. táblázat: Tríciumot eredményező magreakciók 

Magreakció Forrás Aktivitás (Bq/év) 
235U(n,f)3H és 239Pu(n,f)3H három hármas hasadási termék 6,6.1014 
10B(n,2)3H  bórsav 4,8.1013 
7Li(n,n)3H 7LiOH és 10B(n,)7Li 5,5.1011 

6Li(n,)3H LiOH 6Li szennyezője 5,5.1011 

2H(n,)3H a víz 2H szennyezője 9,2.1011 

Összesen  7,1.1014 

primerköri vízben  5,2.1013 

 

Fentieken kívül keletkezik még 14C (17O és 14N magreakciójából), 35S (35Cl magreakciójából), 32P 

(35Cl és 31P magreakciójából). 

 

Radionuklidok kijutása a fűtőelemből 

 

Tömör fűtőelemből a 3H kivételével nem juthatnak ki radioaktív izotópok. Az aktív zóna mindig 

tartalmazhat mikrorepedéseket tartalmazó és/ vagy korábban felületileg szennyezett fűtőelemrudakat. 

Repedést okozhatnak a fűtőelem gyártása során visszamaradt nedvesség és a cirkóniumötvözet köl-

csönhatásai, vagy magas hőmérsékleten a hasadóanyag és a burkolat kölcsönhatásai, a fűtőelemrudak 

rezgései, szuszpendált részecskék eróziós és sebességnövelő hatásai és egyéb gyártási és üzemelési 

rendellenességek. A repedéseknél mint másodlagos hibák cirkónium-hidrid-rétegek alakulhatnak ki a 

hidrogén hatására. A fűtőelem tartalma így részben kijuthat a primerköri vízbe áramlási erózió és 

oldódás révén. Ezek zöme a korróziós termékekkel együtt kiülepedik a primerköri felületekre. Na-

gyobb teljesítményű reaktor esetén néhány gramm urán így a fűtőelemen kívülre kerülhet és részben el 

is hasadhat a neutronok hatására. A ritkán előforduló inhermetikus fűtőelemben a nyomáskiegyenlítő 

héliumgáz helyét részben vízgőz foglalhatja el, és az urán (IV) részben oxidálódhat. Ennek hatására 

lecsökken a hővezető képesség, megnő a hőmérséklet és a hőtágulás, megnő az illékony hasadási 

termékek diffúziós sebessége és kijutása is.  

A primerköri hőhordozó részáramú tisztítása szűréssel és ioncserével limitálja a primer körbe 

kerülő szilárd és ionos állapotú radioaktív komponensek koncentrációját. A szuszpendált radioaktív 

komponensek egy része pedig a felületeken tapad meg, növelve ezzel a primer kör dózisintenzitását. 

 

Korróziós termékek felaktiválódása 

 

A felületre kerülő korróziós termékek időnként lemosódnak és a primerköri áramlás elszállítja 

azokat a fűtőelemek közelébe is, ahol a neutronsugárzás hatására részben felaktiválódhatnak. Ezen 

radioaktív izotópok döntően a szerkezeti anyagok korróziós, vízben oldhatatlan oxidjaiból keletkeztek. 

A következő 8.3. táblázatban mutatjuk be a fontosabb felaktivált korróziós termékek radioaktív 

izotópjait. 

8.3. táblázat: Fontosabb aktivációs termékek 

Aktivációs reakció forrás  
58Ni(n,p)58Co rozsdamentes acélok, nikkel-ötvözetek 
59Co(n,)60Co rozsdamentes acélok, nikkel 
54Fe(n,p)54Mn rozsdamentes acélok, nikkel 
58Fe(n,)59Fe rozsdamentes acélok, nikkel 
50Cr(n,)51Cr rozsdamentes acélok, nikkel 
94Zr(n,)95Zr cirkalloy-ötvözet 
109Ag(n,)110mAg tömítések 
121Sb(n,)122Sb tömítések, csapágyak 
123Sb(n,)124Sb tömítések, csapágyak 
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A hűtőközeg tipikus domináns gamma-sugárzó radioaktív izotópja a 58Co, melyet a 60Co, 59Fe, 
54Mn és a rövid élettartamú 56Mn követ. A kiülepedett, felaktivált korróziós termékeket a tisztító 

rendszer nem távolítja el, és így fokozatosan nő a hűtőközeg radioaktivitása. Különösen a hosszú 

élettartamú 60Co növeli meg a dózisteljesítményt, mely néhány mSv/h értéket is elérhet. A modern 

erőművekben ezért kobaltszegény ötvözeteket alkalmaznak, és az újabb tömítő szerkezeti anyagok 

nem tartalmaznak ezüstöt és antimont sem. Üzem közben a korróziós termékek mennyisége a 

hűtőközeg kezelésével minimalizálható. Cink hozzáadásával a kivált spinellek adszorpciós helyei 

blokkolhatók, így a 60Co izotópok oldatban maradnak és a víztisztító rendszerek el tudják távolítani. A 

reaktor leállása után, amikor már nincs hidrogén-hozzáadás a primerköri vízhez és ennek hiányában 

levegővel érintkezik, és megemelt bórsav-koncentráció van jelen, a kivált antimon antimonossavvá 

oxidálódik, de ez csak gyengén disszociál és ioncserével csak részben távolítható el. Ha leálláskor 

hidrogén-peroxidot adagolnak a vízhez, jobban disszociálódó antimonsav keletkezik, és ez már 

ioncserével eltávolítható. 

8.3.2. PWR-reaktorok szekunder vízköri kémiája 

A korróziós folyamatok sebességének csökkentése céljából enyhén lúgos pH-értéket kell beállítani a 

szekunder vízkörben. A rendszer néhány jellemzője azonban bonyolítja a helyzetet: 

 

 Egyes, a rendszerben jelenlévő anyagok, így a rozsdamentes acélok, nikkel-ötvözetek, 

szénacélok, melyek nem megfelelő pH-értéken érzékenyek az eróziós korrózióval szemben, 

réz-ötvözetek ammónia vagy aminok jelenlétében korrózióra érzékenyek. 

 A szekunder körben erősen változik a hőmérséklet (~40 C a kondenzátorban és 

285 C a gőzfejlesztőben). 

 A gőzfejlődés következtében a nem illékony vegyszerek betöményednek. 

 A vegyes gőz–folyadék-fázisok jelenléte miatt illékony lúgosítószerek alkalmazása szükséges. 

 A rendszer egyes pontjain, így a kondenzátorban vákuum lép fel, és esély van a kondenzátor 

hűtővizének betörésére. 

 

A PWR-reaktorok kezdetben ammóniát alkalmaztak az enyhén lúgos vízüzem beállítására, és 

nátrium-hidrogénfoszfát és nátrium-foszfát puffer-elegyét a stabilizálásra. Ilyen rendszerek a mai 

napig működnek. Ugyanakkor a Na/PO4=2,4 arányt nehezen tudták beállítani a PWR-reaktorok 

szekunder vízkörében. Ennek következtében lúgos pH-értékeken a gőzfejlesztők csöveinek 

feszültségkorróziós törései, vagy savas pH-értékeken pitting korróziós károk léptek fel. Fentiek 

következtében gyakran vastag üledékek képződtek a rendszerben. 

A probléma megoldására a gyártók az „all volatile” (csak illékony) kezelést javasolták fosz-

fátadagolás nélkül. A puffer nélküli üzemelés nagyon tiszta, jó minőségű szekunder vizet igényelt, 

ezért fokozatosan szigorították a szekunder vízkör összetételére megadott normákat a gőzfejlesztő 

csöveinél fellépő korrózió visszaszorítására. Különösen a gyakran alkalmazott Inconel 600MA-ötvözet 

volt érzékeny a feszültségkorróziós törésekkel szemben. A legfontosabb korlátozott paraméterek a 

nátriumkoncentráció és a fajlagos vezetőképesség voltak. Az ammónia alkalmazása jelenleg csak a 

rézötvözeteket nem tartalmazó és pH (25 C) ≥9,8 értékekkel üzemeltethető szekunderköri 

rendszerekben folytatódik. 

A többi szekunder vízrendszerben aminokat alkalmaznak, mert az üzemelési hőmérsékleten 

magasabb pH-érték állítható be velük, és az ammóniás rendszerrel szemben nem károsítják a szénacél 

felületeket, valamint jobb hőátadási körülményeket biztosítanak, és korlátozzák a korróziós termékek 

ún. „hide-out” rejtőzködési viselkedését, és így csökkentik a gőzfejlesztő csöveinek korróziós 

veszélyeztetettségét. 

A legtöbb nem-illékony szennyező csak kismértékben kerül a gőz fázisba a nyomás és a 

hőmérséklet függvényében. Tipikus gőz–folyadék-megoszlási hányados ezekre 10
-4

. Ugyanakkor 

cseppáthordás következtében a nem-illékony szennyezők mintegy 0,1%-a (10-3 megoszlási hányados) 

kijuthat a folyadékfázisból. 

A szennyezők felhalmozódásának megakadályozására a gőzfejlesztő vizének mintegy 0,5–1%-át 

leiszapolják. Ennek ellenére a gőzfejlesztő vizében mért szennyező anyagok koncentrációja százszor 
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nagyobb lehet, mint ugyanezen komponensek tápvízben mért koncentrációi, de ez a betöményedés 

nem okoz jelentős korróziós károkat. 

Ezzel szemben a korlátozott áramlású vagy pangó helyeken a vegyületek komoly mértékben 

koncentrálódhatnak és előidézhetik a „hide-out” jelenséget. A résekben, iszaplerakódásokban a 

vízáramlás korlátozott, romlik a hőátadás a felületen, ezért megnő a hőmérséklet, besűrűsödhetnek a 

lokális oldatok. A nagyon jól oldódó vegyületek, így a nátrium-hidroxid koncentrációja 300 C 

közelében elérheti a 270 g/l koncentrációértéket és okozhat kristályközi feszültségkorróziós törést a 

gőzfejlesztő csöveiben. A közepesen oldódó vegyületek, így a nátrium-klorid koncentrációja elérheti a 

30 g/l koncentrációértéket és pont (pitting) korróziót okozhat. A kis oldékonyságú vegyületek, így a 

kalcium- és magnéziumvegyületek alacsony oldhatóságuk révén nem dúsulhatnak fel az oldatban és 

így közvetlenül nem okozhatnak korróziót. Ennek ellenére a magnézium-klorid szennyező magas 

hőmérsékleten hidrolizál és sósav keletkezik, mely korróziót okoz. 

 MgCl2+2H2O  Mg(OH)2+2HCl .  

A szennyező komponensek gőzfejlesztőben csapadékként vagy betöményedett pangó oldatként 

maradó frakciója a „hide-out” vagy rejtőzködő frakció. A „hide-out” arány magas a rosszul oldódó és 

alacsony a jól oldódó komponensek esetén. A rosszul oldódó komponensek rejtőzködő része nem okoz 

komoly problémát a PWR-reaktorok szekunder körében. Ezzel szemben a jól oldódó komponensek 

esetén az adott komponens rejtőzködési aránya függ a többi korróziós termék jelenlététől. Jó 

kialakítású szekunder körben és optimális szekunderköri vízkezelés esetén ez az arány néhány 

százalék, rosszabb esetben elérheti a 20%-ot. 

 

Aminos vízüzem 

 

A szekunder vízkör lúgosítására illékony lúgosító alkalmazása szükséges. A rozsdamentes acélok 

korróziós sebessége enyhén lúgos közegben minimális, de szélesebb pH tartományban alkalmazhatók, 

ezzel szemben a szénacél- és rézötvözetű anyagok korróziója szűkebb pH értéken minimális. 

A korrózió mellett a megfelelő vízkezelés és pH-beállításnál egyéb paramétereket is figyelembe 

kell venni. Ezek: 

 

 a gőzfejlesztő felé irányuló korróziós termékek transzportja, üledékek képződése, 

 a kezelés és a pH hatása a vízkezelő tisztító rendszerére és a leiszapolásra, 

 az alkalmazott vegyszerek toxicitása és környezetbe történő kibocsáthatósága, 

 az alkalmazott vegyszerek forgalmazhatósága és ára, 

 az alkalmazott vegyszerek termikus stabilitása, bomlástermékek tulajdonságai, 

 az alkalmazott vegyszerek adott pH beállításához szükséges koncentrációi. 

 

A 80-as évek közepéig elterjedten alkalmazott ammóniás lúgosítás előnye volt a könnyű alkal-

mazhatóság, a felhalmozódott jelentős alkalmazási tapasztalat, ismert tulajdonságok, bomlástermékek 

hiánya, alacsony ár. Ráadásul a vízhez redukálószerként adagolt hidrazinból bomlással keletkezik. 

Hátrányos tulajdonsága csak egy van, az általa biztosított pH-érték nem elegendő a szénacélok 

általános korróziójának megakadályozására. A következő 8.4. táblázatban foglaltuk össze a szekunder 

körben alkalmazható pH-beállító reagensek tulajdonságait rézötvözetek jelenlétében és anélkül. 

8.4. táblázat: Szekunder vízkör reagensei 

Paraméter Tartomány szerkezeti anyag/kezelés 

pH25C 
9,1–9,3 réz/aminos 

morfolin (ppm) 4–6 réz/morfolin 

hidrazin (ppb) >10 réz/morfolin 

pH25C 9,5–9,6 rézmentes/amin 

pH25C 9,8–10,0 rézmentes/ammónia 

hidrazin (ppb) 50–100 rézmentes 
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Rézmentes ötvözetek esetén a 25 C-os pH-értéket ammóniával 9,8–10 értékre kell állítani a 

szénacélok korróziós sebességének lecsökkentése céljából, de ebben az esetben a hidrogén ciklusú 

ioncserélő víztisztító tölteteket túl sűrűn kell regenerálni. Így az ammóniás lúgosítás csak rézmentes 

rendszerben és a kondenzátum tisztító rendszer folyamatos üzemelése nélkül alkalmazható. 

A 80-as évektől kezdve elterjedten alkalmaznak lúgosításra egy amin vegyületet, a morfolint. 

Alkalmazásának fő célja a szénacélok korróziójának csökkentése volt. Morfolin-adagolással 25 C-on 

pH=9,3 értékkel biztosítható 175 C-on a pH=6,8 érték, míg ugyanez az érték ammóniával 25 C-on 

csak pH=10 érték beállításával érhető el. Ennek az az oka, hogy a morfolin disszociációs állandója 

kisebb mértékben csökken növekvő hőmérséklettel, mint az ammóniáé. A morfolin további előnye, 

hogy a folyadék- és gőzfázis közti megoszlási hányadosa közel egy, és szemben az ammóniával 

egyenletes koncentrációban fordul elő a gőz- és folyadékfázisokban egyaránt. A morfolin fő hátránya 

az, hogy realatíve magas moláris koncentrációban kell alkalmazni, és kockázatosan megnő a rendszer 

szervesanyag-tartalma (szerves savak, acetát, formiát). A magas koncentráció következtében 

megjelenhet a kondenzátum- és a leiszapoló tisztítókon, ezért morfolinos üzemet kondenzátum-tisztító 

nélkül üzemelő rendszerekben lehet alkalmazni, vagy meg kell akadályozni a tisztító berendezésekre 

jutását. 

 

Az amerikai Electric Power Research Institue (EPRI) javasolta etanol-amin (ETA) alkalmazását. 

Fő előnye a morfolinnal szemben, hogy kisebb moláris koncentrációban alkalmazható, és így kisebb a 

kondenzátum-tisztító és leiszapoló tisztító rendszerekre kerülő amin mennyisége. Ezzel csökken az 

üzemelési költség, nő a hidrogén-formájú kationcserélő oszlopok üzemeltetési ideje, ritkábban kell 

azokat regenerálni, növelhető az alkalmazott hidrazinkoncentráció a kationcserélő ammónium-ionnal 

történő terhelése nélkül. Megoszlás-hányadosa a gőz- és folyadékfázis között rosszabb a morfolinénál, 

ezért lokálisan magasabb aminkoncentrációk alakulhatnak ki, és elősegíthetik a réztartalmú felületek 

korrózióját. Ugyanakkor a folyadékfázisban kialakult magasabb lúgos aminkoncentráció a morfolinnál 

jobban védi a szénacél felületeket a korróziótól. Jobb a termikus stabilitása is a morfolinénál, ezért 

kevesebb a bomlás következtében keletkezett szerves savak és anionok koncentrációja. Az ETA jó 

szekunderköri lúgosítószer folyamatosan üzemelő kondenzátum-tisztító rendszerrel üzemelő PWR-

reaktorok számára. 

 

Hidrazin-adagolás 

 

A PWR-reaktorok szekunder vízkörében a redukáló környezetet hidrazin-adagolással biztosítják. 

Ezzel többek között elkerülhető az Alloy 600 szerkezeti anyag kristályközi feszültségkorróziós törése. 

Rézötvözet-mentes rendszerben 20–100 ppb mennyiségben adagolják a vízhez. A hidrazin-adagolás 

hatástalan a levegőbetörések ellen, ezeket mindenképpen ki kell küszöbölni. Rézötvözeteket 

tartalmazó rendszerben adagolt mennyiségét korlátozni kell, mert a hőbomlásából származó ammónia 

ezen felületek korrózióját okozza. A túl magas hidrazinkoncentráció egyébként sem jó, mert a 

hőbomlással keletkező ammónia túl hamar kimeríti a hidrogén-formában lévő kationcserélő oszlo-

pokat, és így megnöveli az üzemelési költségeket és a kimerült regeneráló vegyszeroldatok környe-

zetszennyező hatását. 

8.3.3. VVER-reaktorok primerköri vízkémiája 

A VVER nyomottvizes reaktorok primerköri vízkémiája jelentősen eltér a nyugati PWR-reaktorokban 

alkalmazott vízüzemektől. Az alkalmazott szerkezeti anyagok is különböznek, a primer kör összes 

hűtőközeggel érintkező felülete ausztenites rozsdamentes acélból készült vagy azzal plattírozott, a 

fűtőelemek burkolata 1% nióbiumot tartalmazó cirkóniumötvözetből, a fűtőelemköteg burkolata 2,5% 

nióbiumot tartalmazó cirkóniumötvözetből készült. A továbbiakban a legelterjedtebb VVER-440/213 

reaktor jellemzőit tárgyaljuk. 

 

Primer kör 

 

A primer kör a fűtőelemek hőtartalmát elvonó hőhordozóval, a pimerköri vízzel kapcsolatban álló 

berendezések rendszere. A primerköri víz nagy nyomáson (123 bar) áramlik és az üzemelési 
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hőmérséklet-tartományban (267–297 C) nem forr fel. Hőtartalmát hőcserélőkön, a gőzfejlesztőkön 

adja át az alacsonyabb nyomáson (40–60 bar) áramló szekunder vízkörnek, melynek egy része így 

gőzzé alakul. A két vízkört a gőzfejlesztő hőátadó felülete választja el egymástól. A primer kör 

hőhordozója, a víz nemcsak hűtőközegként, hanem neutronlassítóként, moderátorként is funkcionál. 

A primerköri hőátadó rendszer fő részei: a reaktor, a fő keringető szivattyúk, a főelzáró tolózárak, 

a fő keringető vezetékek, a gőzfejlesztők és a primerköri nyomásszabályozó rendszer (8.24. ábra). 

 

8.24. ábra: A VVER-440 reaktor primerköri hőátadó rendszere 

Az áramlás szempontjából fővízkörnek nevezett részben a reaktortartály és a hat hurok 

helyezkedik el. Minden hurokban egy fő keringető szivattyú, két főelzáró tolózár és egy gőzfejlesztő 

található. A hat hurok egyikében van a nyomásszabályozó térfogat-kompenzátor. 

A mellékvízkör egyik ágában helyezkednek el a részáramú víztisztítók, a másikban a pótvíz és a 

bóros szabályozás berendezései. 

A reaktortartály króm-molibdén acélból készült, vastagsága az aktív zóna magasságában 14 cm, és 

a tartályt belülről 9 mm vastag ausztenites rozsdamentes acélbevonattal látták el. A tartályon 

különböző magasságokban hat beömlő és hat kiömlő csonk helyezkedik el. A reaktortartályban 312 db 

energiatermelő és 37 db szabályozó és biztonságvédelmi kazetta van, amelyek közül üzem közben 30 

állandóan kihúzott állapotban, az aktív zóna fölött helyezkedik el. Ezek az ún. biztonságvédelmi (BV) 

rudak, amelyekkel a reaktor bármikor biztonságosan leállítható. A maradék 7 abszorbens kazettával az 

üzem közbeni teljesítményszabályozást végzik, de természetesen ezek is ellátnak biztonságvédelmi 

funkciót. A szabályozó kazetták aljához egy-egy fűtőelemkazettát kapcsolnak, így a kihúzott abszor-

bensek helyén is üzemanyag található. 

Az aktív zónát a 312 db üzemanyag-kazetta, a 37 db abszorbensrúd és a moderátor szerepét is 

betöltő hűtővíz alkotja. Egy fűtőelemkazettában 126 db 9,1 mm külső átmérőjű, 0,65 mm 

falvastagságú, 2420 mm hosszú, sakktáblaszerűen elhelyezett fűtőelemrúd (pálca) helyezkedik el. A 

fűtőelemrúd burkolata ZrNb1 (99%Zr, 1%Nb) ötvözetből, a kazetták burkolata ZrNb2,5 (97,5%Zr, 

2,5% Nb) ötvözetből készült. A szabályozó és biztonságvédelmi kazetták geometriája egyezik a 

fűtőelemkazettákéval, csak fűtőelem helyett  2%-os bóracél rudakat tartalmaznak. 
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A primerköri víz a hat hurokból hat csonkon keresztül lép be a hideg ágon a reaktorba, és a 

reaktortartály és a reaktorkosár, majd a reaktorfenék közti gyűrűs térben lefelé áramlik, és a tartály 

alsó részén belép a fékezőcső-blokkba. A hat ág vize ott összekeveredik. A fűtőelemkazettákba a felső 

távtartó rács furatain keresztül jut be, és a víz a kazettákon keresztül alulról felfelé áramlik, és elvonja 

a hasadásihő-felesleget. A primerköri áramlási nyomásesés jelentős részét a kazetták tartórácsain 

fellépő nyomásesés adja. A kazettákból kilépő felmelegedett vízáramok a védőcső-blokkban ismét 

összekeverednek, a reaktortartály és a reaktorakna közti gyűrűbe folynak, és a hat darab kilépőcsonkon 

távoznak a tartályból. A névlegesen 297 C-ra melegedett primerköri hűtőközeg a meleg ágakon lép ki 

a reaktorból és jut el a hat gőzfejlesztőbe. A szükséges primerköri nyomást a térfogat-kompenzátorban 

lévő víz–gőz-rendszer hűtésével, esetleg a gőz egy részének lefúvatásával, illetve a víz villamos 

fűtőpatronokkal végzett melegítésével, elgőzölögtetésével biztosítják. 

A gőzfejlesztőkbe belépő meleg primerköri víz hőjének egy részét a hőcserélő csövek (5536 db) 

felületén keresztül átadja a szekunder vízkörnek, miközben a primerköri víz 297 C-ról 267 C-ra hűl, 

és a szekunder vízkör hőmérséklete 223 C-ról 258 C-ra melegszik és részben elpárolog telített 

vízgőzzé. 

A gőzfejlesztők rendelkeznek cseppleválasztóval, tápvíz-előmelegítő zónával, folyamatos és 

szakaszos leiszapolási csonkokkal, és egyenként óránként 450 tonna 46 bar nyomású telített (X=0,995) 

vízgőzt termelnek. A VVER-440 típusú reaktorokban vízszintes elrendezésű PGV-213 típusú 

gőzfejlesztők üzemelnek. A gőzfejlesztőkből kilépő lehűlt primerköri vizet a főkeringető szivattyúk 

továbbítják a reaktortartály felé, a víz egy része a mellékvízkörbe kerül, ahonnan a szivattyúk előtt tér 

vissza. 

A mellékvízkör egyik ágában a primerköri vizet részáramban (~0,05%) víztisztító, a másikban 

pedig a pótvíz és bóros szabályozó rendszer található. A víztisztító távolítja el a primerköri vízből az 

oldott és diszperz szennyezőanyagokat, hasadási és korróziós termékeket. A víztisztító ioncserélő 

kevertágyas töltetű oszlopokat tartalmaz, és a lehűtött primerköri vízből szűréssel és ioncserével 

távolítja el a szennyeződéseket. A primerköri víztisztító rendszer feladata a radionuklidok eltávolítása 

a primerköri vízből. Két ágból áll, mindegyik 3–3 primerköri hurokhoz csatlakozik. Az egyik ágban 

egy kevertágyas ioncserélő oszlop (kálium-ammónium-borát formában), a másik ágban egy 

kationcserélő és egy azt követő anioncserélő oszlop (hidrogén és hidroxid formában) található, 

mindegyik töltete 1,2 m3. Ezek az oszlopok a teljes primerköri nyomáson dolgoznak, 50–60 C-on. 

Mindegyik ágban található gyantafogó. Hurkonként 17–20 t/h áramlási sebességgel részáramban 

tisztítják a primerköri vizet. Teljesítményüzemben csak a kevertágyas gyantatöltetet üzemeltetik. A 

kevertágyas oszlopban regenerálás helyett a gyantatölteteket négyévente frissre cserélik, a másik ág 

gyantatölteteit pedig szükség szerint regenerálják. 

A leürítő tisztító rendszer egy alacsony nyomású primerköri víztisztító rendszer, mely 2 bar 

nyomáson üzemel, 17 m3/h térfogatárammal. A leürített primerköri víz tisztítását végzi. A megtisztított 

bórsavas oldatot betöményítik és újra felhasználják. A tisztító 4 db 3 m3 töltetű ioncserélő oszlopból 

áll. A hidrogén formájú kationcserélővel a primerköri vízből a káliumot, a borát formájú 

anioncserélővel pedig az anionos radioaktív izotópokat távolítják el leálláskor, míg a két hidroxid 

formájú anioncserélő oszloppal a borátokat vonják ki a ciklus végén. 

A pótvíz-rendszer pótolja a szervezett és szervezetlen szivárgásokkal fellépő primerköri vízvesz-

teségeket, pótvíz és sótalan víz betáplálásával. A nagy tisztaságú, igen kis só- és szilikáttartalmú és 

igen kis fajlagos vezetőképességű pótvizet ioncserélő oszlopokkal állítják elő és betáplálás előtt 

termikusan gáztalanítják. 

A primerköri víz bórsavtartalmának szabályozását a primerköri víz hígításával, esetlegesen 

bórsavoldat betáplálásával végzik, a kampány végén a primerköri víz bórsav-koncentrációjának csök-

kentését a bóros szabályozórendszer ioncserélő berendezésének anioncserélő gyanta-töltetével való-

sítják meg. A kezelt vizeket a primer körbe történő visszavezetés előtt 255–260 C-ra visszamelegítik. 

A primerköri víz minőségi normáit részben a pótvíz-rendszeren keresztül a primer körbe juttatott 

vegyszerekkel biztosítják. 

 

A primer kör vízüzeme 

 

A vízüzem célja az erőmű biztonságos, hosszú távú üzemelésének a biztosítása, a korróziós 

folyamatok visszaszorítása. Az ionos, kolloid és szuszpendált korróziós termékek vándorlásának, 
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kiülepedésének és felaktiválódásának visszaszorítása ugyancsak a vízüzem feladata. A vízüzem három 

egymáshoz kapcsolódó rendszer, a fővízkör és a két mellékvízkör koordinált működését jelenti.  

Az erőmű üzemvitele során megkülönböztetünk teljesítményüzemben és teljesítményüzemen 

kívüli vízkémiai állapotot. Teljesítményüzemen kívül a blokk vagy áll, vagy átmeneti üzemállapotban 

(indulás, leállás) van. Teljesítményüzemben (állandó teljesítményen) a hűtővíz hőmérséklete adott 

pontban állandó, összetétele a bórsav-koncentrációval változik, míg álláskor hőmérséklete és össze-

tétele állandó. Ezzel szemben induláskor és leálláskor a hőmérséklet és az összetétel is többször ugrás-

szerűen változik. Az erőmű üzemállapotai szempontjából egyszerűsítve három alapvető vízüzemi 

állapot határozható meg: 

 a reaktor hideg leállítása (szubkritikus reaktor, a primerköri víz hőmérséklete 120 C alatti), 

 reaktor indulása, felfűtése (szubkritikus reaktor, a primerköri víz hőmérséklete 120 C feletti), 

 teljesítményüzem (kritikus reaktor, üzemelési hőmérséklet). 

E három üzemi állapot három különböző vízüzemi állapotot kíván: 

 

 Savas-oxidatív vízkémia (kis hőmérséklet, magas bór-, jelentéktelen káliumkoncentráció, 

oxigénnel telített hűtővíz) a leállás befejező és az indulás kezdeti szakaszában, valamint az 

állás teljes ideje alatt. 

 Savas-reduktív vízkémia (növekvő hőmérséklet, magas bór-, változó káliumkoncentráció, 

megfelelő hidrogénkoncentráció, oxigénmentes víz) a leállás és az indulás középső 

szakaszaiban. 

 Lúgos-reduktív vízkémia (üzemi hőmérséklet, koordinált bór–kálium-koncentráció az adott 

hőmérsékletű pH alapján, megfelelő hidrogénkoncentráció, oxigénmentes víz) a teljesít-

ményüzem közben, a leállás kezdeti és az indulás végső szakaszában. 

 

A primerköri vízkémia megfelelő minőségének biztosítására csak nagy tisztaságú vegyszereket 

juttatnak be a primerköri vízbe. A primerköri vízbe jutó szennyeződések fő forrásai az érintkező 

szerkezeti anyagok (vas-, nikkel-ionok, oxidok) és a vízkezelő ioncserélő gyanták (klorid-, szulfát-, 

karbonát-ionok). A korróziót károsan befolyásoló oxigén forrásai a pótvíz és a fővízkör vize. A 

szivattyúk kenési rendszereinek hibái esetén olajok is bekerülhetnek a primerköri hőhordozóba. 

 

A teljesítményüzem vízkémiája (7–8000 óra) 

 

Energiatermelő üzemmódban a vízüzemet úgy szabályozzák, hogy visszaszorítsák a víz 

radiolízisét, az oldott oxigén koncentrációját, a fémek felületi oxidrétegeinek oldhatóságát és 

kedvezően befolyásolják az oldott korróziótermékek transzportját, áramlását. A vízből az ionizáló 

sugárzások hatására molekuláris hidrogén és oxigén keletkezik. Ha a vízben folyamatosan adott 

szinten tartják az oldott hidrogén koncentrációját, a tömeghatás törvénye következtében lecsökken a 

vízben oldott oxigén mennyisége. A primerköri víz pH-értéke erősen befolyásolja a vasötvözetek 

korróziós sebességeit. Ezért a vízüzemet a VVER-440 reaktorokban alkalmazott ausztenites 

rozsdamentes acélok felületén képződött magnetit védőréteg oldhatóságának és mozgékonyságának 

minimumára állítják be. Ezért a lúgosító kation (K+) és a neutronfluxus finom szabályozásához 

alkalmazott bórsav-koncentráció tartományait együttesen szabályozzák. A 265–295 C hőmérséklet-

tartományban a magnetit oldhatósági minimuma pH~7,1 érték körül van, de a magnetittranszport 

optimuma miatt ennél kicsit magasabb pH265~pH295~7,1–7,3 értéket válaszottak üzemelési pH-

tartománynak. Erre a pH-értékre törekednek a kálium–bórsav-koncentrációviszonyok szabályozásával. 

A savas jellegű bórsav mellé lúgosítószerként kálium-hidroxidot adagolnak. Lúgosítószernek 

tekinthető még a bóratomok magreakciójából keletkező lítium és a szennyezőként bekerülő nátrium is, 

ezért a teljes lúgosításért a kálium mellett kis mértékben a lítium is felelős. (A nátrium hatása 

elhanyagolható.) A szükséges pH-érték eléréséhez adott bórsavtartalom mellett szükséges lúgosító 

(kálium, lítium) koncentrációját számítással határozzák meg. A primerköri vízben a bórsav-

koncentráció értéke nem állandó, hanem üzem közben lineárisan csökken (lásd 8.25. ábra). 
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8.25. ábra: Oldott bórsav koncentrációjának lefutása VVER-440 reaktor primerköri vizében 

A VVER-440 reaktoroknál állás alatt nagy a bórsav-koncentráció (>14 g/kg), de indulás alatt és a 

kampány elején mintegy 50 óra alatt közel a felére (~7,65 g/kg) csökken, és a továbbiakban lineárisan 

nullára csökken. 

A lúgosító kationok mennyiségét is folyamatosan ehhez a változó bórsav-koncentrációhoz 

szabályozzák a korróziós folyamatok és a korróziós termékek transzportja minimalizálása céljából. Ez 

az ún. koordinált (bórsav-lúgosító kation) vízkémia lényege. A szabályozás keretében a bórsavtartalom 

függvényében a lúgosító kationok (kálium és lítium) koncentrációjára egy alsó és felső tűrési határt 

szabnak meg (Lmin és Lmax), és a vízüzem során a lúgosító kationok koncentrációjának ezen határokon 

belül kell tartózkodnia. Moláris koncentrációkkal kifejezve egy régebbi szabályozás szerint: 

                          (mmol/dm3), 

                          (mmol/dm3). 

Mivel a kálium-ionok koncentrációja a bórsav-koncentráció csökkentésére alkalmazott hűtővíz 

hígításával csak kismértékben csökken, a felesleges káliumot hidrogénformában lévő kationcserélő 

segítségével, ioncserével vonják ki a primerköri vízből. Mivel a koordinált vízkémiai szabályozás 

280C átlagos vízhőmérsékletet vesz figyelembe, és minimalizálja e hőmérséklet közelében a 

korróziós hatásokat, a mellékvízkörben, ahol a lehűtött víz (<50 C) kisebb sebességgel áramlik, a 

korróziós termékek oldhatósága  a 280 C-ra beállított pH-értéken megnő. 

A primerköri víz megfelelően lúgos pH-értéke mellett reduktív (oxigénszegény) környezetet kell 

biztosítani. Az oxigénképződés visszaszorítását a korábban említettek szerint a hidrogénkoncentráció 

állandó szinten tartásával lehet elérni. A hidrogén folyamatos forrásaként ammóniát vagy hidrazint 

adagolnak a vízhez. Az üzemi hőmérsékleten az oxigénformák folyamatos lekötéséhez minimálisan 15 

Ncm3/dm3 oldott-hidrogén-koncentráció biztosítása szükséges. Mivel a hidrogén az ammóniaadagolás 

esetén az ammónia radiolitikus bomlásából keletkezik, az ehhez a hidrogénkoncentrációhoz tartozó 

minimális oldott-ammónia-koncentráció 5 mg/kg víz. Mivel az oxigén nemcsak a víz radiolízisből 

kerülhet a vízbe, hanem külső forrásokból is bejuthat, a VVER-440 reaktorok primer körében az oldott 

hidrogén koncentrációját 30–60 Ncm3/dm3 értékek között szabályozzák. A Paksi Atomerőműben 

ammónia helyett hidrazint adagolnak a pótvíz-rendszerből visszatérő 55–70 C-os  primerköri vízbe. 

Ez a vízáram aztán a regeneratív hőcserélőben 250 C-ra melegszik és visszajut a fővízkörbe. Az 

adagolással hármas  szerepet szánnak a hidrazinnak: 
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· az adagolt hidrazin a pótvíz-rendszerből jövő vízben lévő oxigénnyomokat kémiai úton leköti, 

 + → + 2 ;  

· a hidrazin a regenaratív hőcserélő után folyamatos termikus bomlása révén ammóniát 
szolgáltat, 

 3 → + 4  ;  

· az akítv zónában a hidrazin bomlása révén keletkezett ammónia radiolízise révén molekuláris 
hidrogént fejleszt, mely az oldott-oxigén-koncentráció visszaszorításához szükséges. 

 
Az ammónia a fentieken kívül növeli a víz oldott-nitrogén-tartalmát és enyhe lúgosító hatása révén 

az alacsonyabb hőmérsékletű mellékvízkörben csökkenti a korrózió mértékét és a magnetit oldódását. 
Mivel számos alkáli fém van jelen a primerköri vízben, és ezek koncentrációja befolyásolja a pH 

értékét, ezért a lítium- és nátrium-ionok koncentrációját is figyelembe veszik az ún. ekvivalens 
kálium-koncentrációban (Kequ). Később az említett ionok összes moláris koncentrációját alkalmazták. 
Bár a primerköri vízben jelentős az ammóniumkoncentráció, mivel gyenge bázist képez, ezért kicsi a 
hatása a primerköri víz pH-jára 300 °C-on. Pakson 1992–95 között az ammóniumkoncentráció 
magasabb, és így a pH-ra gyakorolt hatása is jelentősebb volt. A magas ammóniumkoncentráció 
növeli a pH értékét induláskor kálium és lítium hiányában is (káliumot szorít le a gyantáról), és a 
ciklus végén is, amikor a bórsav és alkáli-ionok koncentrációja alacsony. Például 50 mg/kg maximális 
ammóniumkoncentrációnál induláskor a 300 °C-os pH ~0,025 értékkel nő (8 g/kg bórsav-koncentráció 
mellett), míg a ciklus végén a pH ~0,07 értékkel nő (0 g/l bórsav-koncentráció mellett). Az ammónia 
pH-befolyásoló hatása jelentősebb a primerköri tisztító rendszerben 40–50 °C-on! Így 5–50 mg/kg 
ammóniumkoncentráció esetén a víz pH-ja mindig lúgos, induláskor 7,0–7,6 értékről a ciklus végén 
9,1–9,6 értékre növekszik. 

A VVER-440 reaktorok primer köreiben az alkalmazott vízüzemet folyamatosan fejlesztették. A 
70-es években a standard vízkémiát alkalmazták, mely állandó pH-jú üzemmód volt. A pH-számítást a 
régi Meek-féle módszerrel végezték, mely magas hőmérsékleteken hibás pH-értékeket szolgáltatott. 
Ennek a vízüzemnek a módosított változatát alkalmazzák Loviisa-ban, Pakson és Kozlodujban. A 
standard vízüzem pH-lefutását mutatja 300 °C-on a ciklusidő függvényében a 8.26. ábra. 

 
8.26. ábra: VVER-440 reaktor standard primerköri vízüzeme 

A 90-es évek elején vezették be néhány VVER-reaktor primerköri vizénél a módosított vízkémiát. 
A vízüzemben a reaktorciklus során a radiációs minimumokhoz tartozó pH-értékeket rögzítették.  A 
VVER-440 reaktorokra a 300 °C-os pH-optimumok 7,1–7,3 értékek között változtak. Ezt a vízüzemet 
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alkalmazták a cseh és szlovák, valamint orosz és ukrán atomerőművekben (Dukovany, Temelin, 
Bohunice). A maximális megengedett káliumkoncentráció eltérő volt, a cseh, orosz és ukrán 
erőművekben 20 ppm, Bohunicében 16,4 ppm. A bórsav–kálium viszonyt a standard módszerhez 
hasonlóan a 8.27. ábra szerint határozták meg. 

 
8.27. ábra: VVER-440 reaktorok bórsav–kálium-koncentrációja a primerköri vízben 

A módosított vízüzem pH-lefutását mutatja 300 °C-on a ciklusidő függvényében a következő 8.28. ábra. 

 
8.28. ábra: VVER-440 reaktor módosított primerköri vízüzem 

Jelenleg a VVER-440 reaktorok primer körében a cseh, szlovák és orosz reaktorok a kampány 
kezdetén 19,5 mg/kg értéken korlátozzák, majd a pH300 értékét 7,1–7,3 értékek között tartják. 

A primerköri víz pH-szabályozása Pakson az eredeti 1984-es szovjet specifikáció szerint történik, 
de 1992-től hagyják a pH értékét növekedni, míg a ciklus közepén eléri pH (300 °C) a 7,1–7,3 értékét, 
mielőtt ott aztán elhelyezkedne. A gyakorlatban a Kequ-bórsav-függvény egy félhold alakú görbe (8.29. 
ábra) egyenes helyett. 2001-től a pH (300 °C) ~7,27, és az ammóniumkoncentrációt 35 mg/kg-ról 16 
mg/kg-ra (a hidrogénkoncentrációt 43 mg/kg-ról 27 mg/kg értékre) csökkentették. 
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8.29. ábra: Az ekvivalens kálium-koncentráció (mgK/kg) a bórsav-koncentráció (g/kg) függvényében a 

Paksi Atomerőműben 

A leállás vízkémiája (50–60 óra) 

A leállás során a hőmérséklet csökkenésével növekszik a bórsav disszociációja, míg a lúgosító 

kálium- és lítium-hidroxidé alig változik. A reaktor teljesítményének a minimális ellenőrizhető 

teljesítményre csökkentése után a bórsav-koncentráció 12 g/kg érték fölé növelése (felbórozás) révén a 

víz kémhatása enyhén savassá válik. Ezt Pakson 60 m3 45 g/dm3 bórsav-koncentrációjú termikusan 

gáztalanított sómentes oldat (tiszta kondenzátum-) oldat bevitelével, vízcserével érik el. A magas 

bórtartalmú, lehűlő savas oldatban megnő az oldott vas és nikkel korróziós termékek koncentrációja. 

A döntően diszperz korróziós termékek szűréssel jobbára eltávolíthatók. A szűrést döntően ioncserélő 

oszlopok tölteteivel végzik, Pakson ultraszűrést is alkalmaznak. A primerköri víz hűtése során fellépő 

térfogatcsökkenés ellensúlyozására 46 m3 12 g/kg bórsav-koncentrációjú oldatot juttatnak a fővíz-

körbe. Ha a primerköri víz hőmérséklete 40 C alá csökkent, leállítják az öt főkeringető szivattyút. A 

szivattyús keringetés leállításával megszűnik a részáramú tisztítás is. A reaktorfedél megnyitásával a 

víz oxigénkoncentrációja telítési értékig növekszik és oxidatív jellegű lesz. A vízben a bórsav-

koncentráció 12 g/kg fölötti érték és a lúgosító kationok koncentrációja is változatlan (1–5 mg/kg 

kálium). A vízben megnő az ausztenites acél korróziós termékeinek és a felületről levált korróziós 

termékek koncentrációja. 

 

Az állás vízkémiája (1000–1800 óra) 

Állás során nincs hűtővíz keringetés, a remanens bomlási hőt két hurkon keresztül a hűtővíz 

természetes cirkulációjával vonják el a technológiai kondenzátor segítségével. A primer kör egyes 

részei levegővel érintkeznek, a víz savas és oxidatív. A fűtőelem-átrakások idejére a nyitott 

reaktortartály össze van kötve a pihentető medencével és a két víz keveredik. A ~33% kirakott fűtő-

elemekkel együtt a felületükön megtapadt korróziós termékeket is eltávolítják. Állás közben köve-

telmény a kellően magas oldott-bórsav-koncentráció (>12 g/kg),  a hűtővíz szennyezőinek minimumon 

tartása és a szerkezeti anyagok korróziójának minimalizálása. Az ún. hide-out jelenség következtében 

a korróziós termékek pórusaiból kioldódnak szennyező anyagok (kalcium, magnézium, klorid, 

nátrium, szilikátok).  A dekontamináló és karbantartó műveletek során további szennyeződések kerül-

hetnek a primerköri vízbe. 

 

Az indulás vízkémiája (200–250 óra) 

Állásból üzemi állapotba több lépésen keresztül jut a primerköri víz. A lépések a következők: 

 A víz oldott-oxigén-tartalmának csökkentése termikus és kémiai gáztalanítással. A primer kör 

feltöltése után 25 bar nyomáson elkezdik a hűtővíz felfűtését és termikus gáztalanítását. A 

termikus gáztalanítás után 80 C-on, 55 bar nyomáson hidrazint adagolva a rendszerbe a 

maradék oxigént 115 C fölött eltávolítják. 
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 A víz ammóniakoncentrációjának növelése. Az adagolt hidrazinból 120–140 C-on ammónia 

keletkezik és a kálium-hidroxid adagolásával lúgos, reduktív közeget hoznak létre. Bekap-

csolják a víztisztításba az ioncserélő kevertágyas ioncserélő gyantatöltetét. 

 Amikor a reaktor teljesítményét a minimálisan ellenőrizhető teljesítményre növelik, a víz 

oldott-bórsav-koncentrációját 12 g/kg-ról 8 g/kg értékre csökkentik úgy, hogy primerköri vizet 

vonnak ki a rendszerből és ugyanannyi tiszta vízzel hígítanak. Ezután 265 C-ra növelik a víz 

hőmérsékletét. 

 Tovább növelik a víz hőmérsékletét és az oldott-bórsav-koncentrációját hígítással 5,5–7 g/kg 

értékre csökkentik. A kálium-hidroxid-koncentráció növekszik és 1-2 nap alatt 12 mg/kg 

értékre áll be. Ekkor a víz lúgos és reduktív. A blokk indulásakor nagy mennyiségű, döntően 

diszperz korróziótermék kerül a vízbe. Ezek egy része újra kiülepedik és felaktiválódik, más 

részét a víztisztítók kationcserélő gyanta töltetei (és ultraszűrői) eltávolítják, kiszűrik. 

 

A vízkémiai paraméterek ellenőrzése 

 

Amikor egy mért paraméter megközelíti vagy átlépi határértékét, intézkedéseket kell tenni. Helyre 

kell állítani a határérték alatti állapotot, illetve korlátozni kell az üzemelést. Általában három akció-

szintet határoznak meg: 

 Az első akciószint a vízkémiai paraméterek első tűrés-szintjének elérését jelenti, mely 

korróziós veszély növekedését jelzi. Ekkor hét napon belül a megfelelő határok közé kell 

visszavinni a vízkémiai paramétert vagy paramétereket. Ha ez nem sikerül, programot kell 

kidolgozni a korrekció megfelelő végrehajtására. 

 A második akciószint esetén a paraméter vagy paraméterek a rendszer károsodásához 

vezethető állapotot jeleznek. Ekkor 24 órán belül megfelelő korlátok közé kell visszavinni a 

vízkémiai paramétert vagy paramétereket. Ha ez nem sikerül, blokkleállítást kell 

kezdeményezni a lehető legrövidebb időn belül. 

 A harmadik akciószint esetén a blokk nem üzemeltethető tovább. Azonnal blokkleállítást kell 

kezdeményezni, a lehető legrövidebb idő alatt a blokkot le kell állítani. 

 

Kontrollparaméterek a következők: összes lúgosító ion (K+, Na+, Li+)  súlyozott koncentrációja, 

klorid-ion-koncentráció, oldott-oxigén-koncentráció, ammónia- és hidrogénkoncentráció. 

Teljesítményüzemben diagnosztikai paraméterek: a bórsav-, fluorid-, össz-korróziós termék-, 

össz-jód-, hidrazin-koncentrációk, a TOC- és olajkoncentrációk, a fajlagos elektromos vezetőképesség, 

a 25 C-os pH, a redoxi-potenciál és a gamma-sugárzó radioaktív izotópok aktivitás-koncentrációja. 

Minden akciószint fellépte után korrekciós és helyreállító intézkedéseket kell tenni. 

8.3.4. VVER-reaktorok szekunderköri vízkémiája 

A VVER-440 atomerőművek szekunder körét a reaktortartályhoz csatlakozó hat gőzfejlesztő és a 

három gőzfejlesztőhöz tartozó 2 gőzturbina alkotja.  A szekunder kör sémáját a 8.30. ábra mutatja. 
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8.30. ábra: A VVER-440 reaktor szekunderköri főberendezései 

A gőzfejlesztőkből 450 t/óra 258 C-os, 46 bar nyomású, közel telített frissgőz lép ki és lép be a 

két gőzturbinába. A gőzfejlesztőket folyamatosan 2 t/óra, szakaszosan 4 óránként 15 t/óra 

tömegárammal leiszapolják a túlzott betöményedés elkerülésére. A leiszapolást három ioncserélő 

oszlopból (két kationcserélő és egy kevertágyas töltet) álló víztisztítóval kezelik. 

A gőzturbinák három egységből, egy nagynyomású és két kisnyomású turbinaházból állnak, közös 

tengellyel. A nagynyomású turbináról távozó gőzt cseppleválasztóval kombinált újrahevítőn vezetik 

át, majd a kisnyomású turbinákra kerül és tovább expandál. A nagynyomású turbináról gőzt vezetnek 

el a tápvíz regeneratív előmelegítésére és táptartály gáztalanítójának melegítésére. 

A kisnyomású turbinákról a gőz a kondenzátor 0,04 bar nyomásáig (vákuum) expandál és 

előmelegíti a kondenzátumot (főcsapadékvizet). A kondenzátor hűtését Pakson Duna-vízzel bizto-

sítják. A kondenzátorba vezetik be a póttápvizet a veszteségek pótlására. A beépített termikus gázta-

lanító a beoldódott oxigén döntő részét eltávolítja. A kondenzátum  0,04 bar névleges nyomáson és 

~30 C hőmérsékleten lép ki a kondenzátorból. 

A kondenzátum szivattyúk a kisnyomású előmelegítőbe juttatják, ahonnan a gáztalanító táptar-

tályba kerül. A turbinák megcsapolásain elvezetett gőz direkt hőcserével kondenzálódik és 164 C-ra 

melegíti föl a vizet. A táptartályból a vizet a tápvíz-szivattyúk a nagynyomású előmelegítőkbe szál-

lítják, ahol a turbina megcsapolásból származó gőz a hőmérsékletét 226 C-ra melegíti és innen jut a 

gőzfejlesztőkbe. 

A gőzfejlesztők szolgáltatják a kapcsolatot a VVER-440 reaktor primer és szekunder köre között. 

Átveszik a reaktorban fejlődött többlet-hőt és gőz formájában a turbinához továbbítják. A nagy 

nyomáskülönbség ellenére a gőzfejlesztőknek el kell szigetelniük a primerköri és szekunderköri 

vízáramokat egymástól. Ehhez a kettős feladathoz szükséges a korróziós folyamatok visszaszorítása. 

A reaktorban alkalmazott hat fekvő elrendezésű PGV-213 típusú 230 MW termikus teljesítményű 

gőzfejlesztő 5536 csövében játszódik le a hőátadási folyamat. A szekunderköri tápvizet a tápvízelosztó 

perforált csövein keresztül vezetik a csőköteg fölé a tápvíz-előmelegítő zónába. A gőzfejlesztő felső 

részében helyezkedik el a cseppleválasztóként működő zsalus szeparátor. A gőzfejlesztőt folya-

matosan és szakaszosan leiszapolják. 

A kondenzátorból kilépő kondenzátumot (főcsapadékvizet) a kondenzátum-tisztítóval kezelik. A 

tisztító elektromágneses szűrőből és két kevertágyas ioncserélő oszlopból áll. A gyantatölteteket 

időnként regenerálják. A módosított szekunderköri vízüzem bevezetése óta a kevertágyas ioncserélők 

nem üzemelnek. 

 


