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KIVONAT 

A dolgozat célja a kUlönbozS országokban az atosttromuvek építésének 6« 
működtetésének engedélyezési eljárásainak összehasonlítása. Elsősorban az 
USA és az KSZK engedélyezési eljárásalt vizsgáljuk вед - az engedélyezési 
mechanizmust és részben a biztonság szempontjából legfontosabb kérdéseket. 
A tanulmány végén röviden áttekintjük a japán és francia engedélyezési gya
korlatot is. 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является сравнение процедур разрешения строительства 
я эксплуатации АЭС в разных странах. В первую очередь рассматриваются проце
дуры разрешения в ФРГ я США. Частично рассматривается механизм разрешения, а 
также наиАолее важные вопросы безопасности. В конце работы дается краткий об
зор практики разрешения в Японии и Франции. 

ABSTRACT 

The paper compares the methods and major points of interests for nuclear 
safety reports. The main emphasis is laid on the practice followed in West 
Germany and the 08A, though briefly the French and Japanese procedure is 
discussed as well. The attention is focused on the different levels of nu
clear safety analysis reports. 
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BEVEZETÉS 

Az atomerőmüvek elterjedésével párhuzamosan gyarapodott 
az üzemeltetésekkel kapcsolatos tapasztalat, és az Itt le
szart tanulságok hamarosan Megjelentek tervezési ajánlások 
•agy kötelező előírások formájában. Ka «ár adnden olyan or
szágban, ahol reaktorépltés folyik, van valamilyen formában 
egy előírásrendszer, amely a telepítést és építést szabályoz
za. 

Általában az első reaktorok megépítése Idején még na
gyon fontos a külföldi tapasztalatok megismerése, átvétele, 
adaptálása. A helyi igények és gyakorlat később alakit eze
ken az előírásokon, bár az alapvető cél mindig azonos maradt 
a reaktorok biztonságos és gazdaságos üzemeltetésének bizto
sítása. 

Ebben a folyamatban az első lépések az Egyesült Álla
mokban történtek meg, s az ott felhalmozott tapasztalatokat 
sok ország átvette, s a helyi viszonyoknak megfelelően adap
tálta. 

Az eltérések inkább szervezeti, mint elvi jellegűek, 
mert az egyes országok gazdasági, törvényhozási gyakorlata 
eltérő. 

Arra nem vállalkozhatunk egy viszonylag rövid munka 
keretében, hogy konkrét technikai paraméterekre vonatkozó 
előírásokat hasonlítsunk össze, egyrészt terjedelmi, más
részt elvi okok miatt. Ugyanis még a nyomottvlzes reaktoro
kon belül is számos változat található, nemcsak teljesítmény
re, de az elvi felépítésre vonatkozólag is. A biztonsági 
berendezésekben a vétzhütée befecskendezési helyében és mód
jában is számos eltérés van, és eltérések vannak a forraié 
éf kétkörös rendszerek között is. 
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Ezért a f6 hangsúlyt az engedélyezési eljárás f6bb 
szakaszaira fektetjük, valamint azt mutatjuk be, hogy Mi
lyen lényeges paramétereket kell tartalmazni egy építési, 
mUkOdési kérelemnek, mert ezek a konkrét konstrukcióktél 
függetlenek. Bár ezek a szempontrendszerek igen terjedel
mesek és aprólékosak, de lényeges elemeik nagyjából azono
sak minden országra. Az Összehasonlítást az NSZK reaktor-
épitési, engedélyezési mechanizmusával kezdjük, ami eléggé 
tipikusnak tekinthető* az európai országok számár». 

Az NSZK reaktorépltési, engedélyeztetési eljárásával 
kapcsolatban a következő anyagok kerOltek felhasználásra: 

R. Kirmse: German Licencing Rules and Guidelines 
regardinef LÓCA. Tájékoztató. Gesellschaft fuer Re
aktorsicherheit . 
DIN 25 463 Szabvány 

RSK Guidelines for Pressurized Water Reactors, 
3 rd. Edition, Oct. 14, 1981. 

lepra Course on Ihermohydraulic Problems Related to 
PWR Safety, 1986. 

Compilation of Information Requisted for Review 
Purposes under Licensing and Supervisory Procedures 
for Nuclear Power Plants, G.R.S. Safety codes and 
Guides, 8/83. 

Guidelines for the Assessment of the Design of PffR 
Nuclear Power Plants againist Incidents persuant to 
sec 28Ф para /3/ of the Radiological Protection Or
dinance. G.R.S. Safety odes and Guides, 6/83. 

Incident Calculation Bases for the Guidelines issues 
hy the Fedesal Minister of the Interior for the Asses-
seroent of the design of PWR Nuclear Power Plants 
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pursuant to Sec 28, of the Radiological Protection 
Ordinance. G.R.S. Safety Codes and Guides, 7/83. 

A USA-ban a reaktorépitési engedélyt az N.R.e.radjá-ki, 
és az általuk kidolgozott engedélyezési eljárás azért fon
tos» mert a legtöbb reaktor itt Működik, és jelentős tapasz
talat gyűlt össze. Az engedélyezési eljárás két fő szakasz
ra oszlik. Először egy előzetes engedélyezési kérelmet kell 
benyújtani, és ha az megfelelő részletességgel elemzi az 
építendő reaktor biztonsági szempontból fontos paramétereit, 
akkor az elvi hozzájárulás az építéshez megadható. Ezután 
a részletes, végső biztonsági analízist kell benyújtani, 
ami több kötetet tesz ki és rengeteg rajzzal, dokumentáció
val kell kiegészíteni. Közben a telephely körűi élő lakosság 
is kifejtheti véleményét, és az államigazgatási szervek is 
beleszólhatnak az engedély kiadásába, de a végső műszaki 
engedélyt az N.R.C. adja ki. 

Ebben а munkában azt a szempontrendszert ismertetjOk, 
amely alapján az ideiglenes és végleges biztonsági analízis 
jelentést be kell nyújtani. Ehhez a következő jelentéseket 
használtuk fel: 

Standard Format and Content of Safety Analysis Reports 
for Nuclear Power Plants. Prepared by The Regulatory 
Staff. W S . Atomic National Standards, published by 
the American Nuclear Society. 

A Franciaországban kialakult gyakorlatot azért ismertet
jük röviden, mert rokon vonás van a francia és a magyar erő
műépítés kőzött, ..mégpedig a tipizálás, és az, hogy egy elek
tromos társaság kezében van az építés és üzemeltetés is. 
Rokonvonás még, hogy mindkét esetben egy-egy cég szállítja 
az erőmttbet. A-francia gyakorlatot P. Tanguy "The French 
apprach to nuclear safety." Nuclear Safety, Vol 24, 
pp 589-607, 1983. cikke nyomán ismertetjOk. 
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A Japánban kialakult gyakorlat annyiban érdekes szánunk* 
ra, hogy Japán is és Magyarország is sűrűn lakott országok» 
és különösen lényeges» hogy az esetleges Üzemzavaroknak mi
lyen hatása lehet a lakosságra. A japán engedélyezési és 
üzemeltetési gyakorlat Y. Matsuda, K. Suehiro, S. Taniquchy 
"The Japanese approach to Nuclear Safety" Nuclear Safety, 
Vol 25, N&4, pp 451-472 cikke alapján ismertetjük röviden. 

atom-
energia
törvény 

rendeletek 
biztonsági kritériumok, előírások 

Biztonsági szabványok. ГК.Т.А. Szabványok, R.S.K. utmutat6k,\ szabályzóbiztonsági javaslatok./ 

Műszaki szabványok 
/D.I.N. szabványok/ 

Egyéb javaslatok és előírások. 

As NSZK reaktor-engedélyezési folyamatának hivatalos felépí
tése, hierarchiája. 

K.T.A.t Nukleáris biztonsági szabvány bizottság 
D.I.N.s Német Szabványügyi Hivatal 
R.S.K.t Reaktorbiztonsági Bizottság 
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I. AS NSZK ELŐÍRÁSAI HÜTÖKÖZEGVESZTESÉGGEL JÁRÓ BALESFTEK 
ESETÉRE. 

Az NSZK-ban az atomerőmüvek biztonságos működését nagyon 
sok előírás szabályozza. Ezek hierarchikus felépítésűek. Fel
építésűk a következő: a legfontosabb az atomenergia törvény, 
ez alatt vannak a különböző előírások és rendeletek, ez alatt 
a biztonsági kritériumok és a baleseti előírások, ez alatt a 
biztonsági szabványok és engedélyezési szempontok, ez alatt 
a műszaki szabványok és ez alatt az egyéb előírások, javasla
tok. /Lásd ábra./ 

Az atomenergia törvénynek 5 fejezete van: az általános 
szabályok, a felügyeleti szabályok, az adminisztratív előírá
sok, a felelősségi szabályok, a büntetési előírások és a gaz
dasági előírások. Az atomenergia törvény célja, hogy elősegít
se az atomenergia békés felhasználását, a kutatást és a fej
lesztést, hogy a nukleáris energia veszélyeitől megóvja a la
kosság életét és egészségét. További célja/ hogy az NSZK biz
tonságát szavatolja a nukleáris energia felhasználásából fel-r 
merülő veszélyek ellen és biztosítsa az NSZK nemzetközi köte
lességeit a sugárvédelem terén. 

Az atomenergia törvény előírja, hogy bárki, aki épit, mű
ködtet egy nukleáris berendezést, ami sugárzó üzemanyaggal mű
ködik, annak engedéllyel kell rendelkeznie. Engedélyt csak az 
a kérelmező kaphat, akinél nem merülnek fel kétségek a megbíz
hatósága iránt és megfelelő kvalifikációval rendelkezik. Biz
tosítani kell, hogy akik az erőmüvet működtetik, megfelelő 
szaktudással rendelkezzenek és mindent megtegyenek azért, hogy 
az adott technikai maximális színvonalon működtessék az erő
müvet. Biztosítani kell a kérelmezőnek a megfelelő pénzügyi 
hátteret, tehát elegendő anyagi háttérrel kell rendelkezni ah
hoz, hogy ha valamilyen kárt okozott, azért anyagi felelőssé
get tudjon vállalni. Biztosítania kell, hogy senki más nem 
férhet hozzá a nukleáris létesítményhez, és olyan működési 
helyet kell kiválasztani, ami a közérdekkel nem ütközik. 
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Számos rendeletet bocsátottak ki, amelyek az atomener
gia törvényből következnek, ilyenek pl. a radiológiai védel
mi rendelet, a röntgensugár védelmi rendelet, a nukleáris 
biztonsági rendelet, a pénzügyi biztonsági rendelet és a 
nukleáris költségek rendelete. Ezek a rendeletek ugyanúgy kö
telezőek, mint az Atomenergia Törvény. 

A sugárvédelmi rendelet 28. pontja tartalmazza a sugár
védelmi előírások nagy részét. Előirja, hogy minden szükség
telen sugárdózist meg kell előzni, és az összes sugárdózist 
olyan alacsony szinten kell tartani, ahogy csak lehet. Meg
felelő módon kell eljárni azért, hogy mindig az éppen legkor
szerűbbnek tekinthető eljárásokat használják és a sugárdózis 
ne haladja meg az 1 kg. testsúlyra a 15 rem értéket. 

A biztonsági kritériumokat a Szövetségi Belügyminiszter 
irja elő. Ezekben konkrét technikai előírások vannak, amelyek 
az Atomenergia Törvény biztonsági követelményeit szolgálják. 
Itt definiálják a biztonsággal kapcsolatos legfontosabb ki
fejezéseket, mint pl. a normális működtetést, a meghibásodást, 
az egyetlen ^e~hibásodást és a redundanciát, és más alapfo
galmakat ib. üinnek a kritériumrendszernek 11 pontja van, és 
a hűtőközeg elvesztéssel járó ba'"sset esetén a következőek a 
legfontosabbak: az 1; pont az alapvető szempontokat rögzí
ti; a 4. pont a reaktor hűtőközeg nyomástartó edényeit és ma-
radványhő eltávolító rendszereit irja le, amelyek normál mű
ködés és csőtöréses baleset utáni állapotok esetén lényege
sek; a 6. pont a reaktor védelmi rendszerét irja le; a 7. 
pont a baleseti villamosenergia betáplálás követelményeit ir
ja le. 

AZ erőmüvek tervezése és üzemeltetése 

A nukleáris erőmüvek működtetésének alapvető feltétele . 
az, hogy az erőművet ugy kell tervezni és működtetni, hogy 
bármilyen körülmények között a reaktort le lehessen állítani, 
éd igy meg is lehessen tartani, a maradványhöt el lehessen 
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vinni és a radioaktiv sugárzás minimális legyen. A megenged
hető sugárdózist mindig a tudomány adott állásának megfelelő
en kell megítélni. A legfontosabb kritérium, hogy az erőmű 
tervezésénél és működtetésénél a legnagyobb követelményeket 
támasszák, és a személyzet kompetens és megbízható legyen. 

A fentieken kivül még lényeges, hogy az esetleges bale
setek kivédésére olyan műszaki berendezéseket kell felhasznál
ni, amelyek megbízhatóan védenek az ilyen balesetek ellen. A 
műszaki védelmi berendezéseknél a következő alap koncepciókat 
kell alkalmazni: redundás rendszereket kell beépíteni, diver
zifikálni kell, az egymásba kapcsolt rendszerek hosszú sorát 
el kell kerülni, helyileg elkülönítve kell beépíteni. Előny
ben kell részesíteni a passzív biztonsági rendszereket az 
aktiv biztonsági rendszerekkel szemben és olyan rendszereket 
kell használni, amelyek meghibásodási valószínűsége minimális, 
vagy nem hibásodnak meg. 

Biztonsági berendezések 

Azoknál a rendszereknél, amelyek a reaktor hűtőközegét 
tárolják és szállítják és nagy nyomás alatt vannak, a veszé
lyes szivárgásokat a gyorsan növekvő repedéseket és hideg 
töréseket állandóan figyelni kell a tudomány és technológia 
legjobb módszereivel. Olyan méretezési eljárásokat kell fel
használni, amelyek ezeknek a töréseknek a valószínűségét mi
nimálisra csökkentik. A működtetés során a terheléseket min
dig a kritikus szintek alatt kell tartani, hogy ne jöhesse
nek létre veszélyes repedések. 

A maradványhő eltávolító rendszernél olyan megoldást 
kell alkalmazni, amelyik működőképes még akkor is, ha a sze
kunderköri hűtés kimarad és a maradványhő eltávolító rend
szerben hiba keletkezik. Ilyen esetekben is a reaktorban a 
containmentben a nyomás nem haladhatja meg az előirt értéket 
és a fütőanyagelemekre előirt maximális értéket nem szabad 
túllépni. 
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Amennyiben a reaktor hűtőközege baleset következtében 
elvész, akkor egy vészhütőrendszernek kell üzembelépni, a-
mely bármilyen törésméret esetén elegendő hűtést tud bizto
sítani, bárhol is legyen a törés. A vészhüt6 rendszernek ak
kor is müködésképesnek kell lenni, ha egyidejűleg éppen sze
relési munkát végeznek rajta és ha a rendszerben egyetlen 
meghibásodás előfordul. További előírás, hogy a zónára és a 
containmentre, valamint a fűtőanyagélemekre előirt maximális 
paramétereket nem szabad meghaladni, valamint olyan kémiai 
reakcióknak nem szabad fellépni, amelyek veszélyeztethetik 
a reaktor biztonságát. 

A nyomottvizes reaktorokra a reaktorbiztonsági bizott
ság adott meg általános előírásokat. 

Ezek olya;i biztonsági követekményeket összegeznek, ame
lyek a reaktorbiztonsági bizottság véleménye szerint fonto
sak a nyomottvizes reaktorok tervezésénél, építésénél és mű
ködtetésénél. Eredetileg ezeket az előírásokat a reaktorbiz-
toneági bizottság belső használatra készítette, de később 
nagy gyakorlati jelentőségük lett, és az engedélyező hatósá
gok általában megkövetelik, hogy a kérelmező bizonyítsa az 
előírások maradéktalan teljesítését. Amennyiben a kérelmező, 
vagy a biztonságot felügyelő szervezet nem képes bizonyos 
előírásoknak megfelelni, vagy nem akar bizonyos előírásoknak 
megfelelni, akkor be kell bizonyítania, hogy olyan intézkedé
seket hozott, amelyek az előírásokkal azonos mértékben bizto
sítják a reaktor biztonságát. Ez az előírás lehetővé teszi, 
hogy a biztonsági technológia haladásával felmerülő fejlemé
nyek miatt módosíthassák az egyes előírásokat. A hűtőközeg-
vesztéssel jár' balesetek esetén a szimulációs számításoknál 
ezek az előírások részletes információkat tartalmaznak a meg
engedhető feltételezésekről és a megengedhető paraméterérté
kekről. 

A kővetkező követelményedet Írják elő a vészhütő rend
szerre: az üzemanyagrudak maximális hőmérséklete ne haladja 
meg az 1200 C°-ot, az üzemanyagrudak burkolatának oxidációs 



vastagsága ne haladja meg a 17 %-ot egyik ponton sem, a bur
kolat cirkóniumtartamának kevesebb, mint 1 %-a lépjen reak
cióba a vizzel. Lényeges előírás, hogy &г üzemanyagrudak sé
rülése miatt a radioaktiv anyagok kibocsátása ne haladja meg 
az előirt határértékeket. Föl kell tételeni, hogy legfeljebb 
a rudak 10 %-a fog megsérülni. A radioaktiv anyagok kibocsá
tására a következő feltételezésekkel kell élni: a nemesgázok 
10 %-a, a halogének 3 %-a, az oldódó szilárd anyagok /cézium, 
tellur/ 2 %-a és más szilárd anyagok 1 tized százaléka távo
zik. 

A reaktorzóna geometriája nem változhat meg olyan mér
tékben a baleset során, hogy a zóna megfelelő hűtését lehe
tetlenné tegye, vagy akadályozza. A vészhütést ugy kell mé
retezni, hogy a reaktorzóna mindig a kritikus szint alatt 
legyen a hütőközegvesztéses baleset után. 

Kis csőtörések esetén a következő tervezési szempontokat 
kell figyelembe venni: vészhütőrendszer és maiadványhő-eltá-
volitó rendszer részeiként kell tekinteni további egységeket: 
a vész-tápszivattyukat, a szekunderoldali lefúvató részt. A 
kis töréseknél fel kell tételezni, hogy az erőműben az áram
szolgáltatás kimarad . Amennyiben a kis törésnél a szekunder-
oldali rendszer nyomáscsökkentése szükséges, akkor azt auto
matikusan kell elvégezni. Annyi boros viznek kell a tároló 
tankokban lenni, amely elegendő a vész-befecskendezésboz. A 
tartalék tápvizszivattyukat ugy kell tervezni, hogy nemcsak 
az erőmű hálózatáról, hanem a tartalék elektromos rendszerről 
is működtethetlek legyenek. 

A zóna vészhütés számításaihoz alkalmazható feltevések. 

A vészhütéses rendszer számításait minden egyes működ
tetési feltételre kísérletileg ellenőrzött korrelációkkal 
kell elvégezni. A lefuvatási tömegfluxus értékét az aláhütött 
zónában kísérletileg ellenőrzött lefuvatási korrelációk se
gítségével kell számitani.Azonos eljárást kell követni a 
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Containment tartálynál, a csöveknél és a nyomástartó rend
szer minden részénél. A kritikus kétfázisú áramlásnál - ha 
mód van rá - a legutolsó, legtökéletesebb kísérleti eredmé
nyeket kell felhasználni. Amennyiben ilyen nem áll rendel
kezésre, akkor a MOODY korrelációt kell felhasználni. 

Amint a kritikus h6fluxus értéke megegyezik a számított 
h6fluxussal, akkor a stabil filmforrás hőátadás! tényezőjét 
kell használni, vagy pedig megfelelő kísérleti eredményeket. 
A nagyon nagy keresztmetszetű törésekre a kiégési id5, a 
lefuvatási tömegfluxus és a forrócsatorna számításokat kon
zervatív becslések alapján kell elvégezni. 

Miután végetér a lefuvatási fázis és az ujraelárasztás 
még nem kezdődik meg, a számításokat adiabatikus zóna fel
melegedéssel kell elvégezni, vagy pedig olyan hőátadási ér
tékeket kell használni, amelyeket kísérletileg megerősítet
tek. Nem szabad felhasználni a zóna hűtésére azt a folyadék
mennyiséget, amely közvetlenül kiáramlik a törési felületen. 
Az ujraelárasztás! front fölött a számításoknak kísérletileg 
ellenőrzött értékeken kell alapulnia. Ha ilyen nincs, akkor a 
módosított Dougall-Rosenhoff egyenleteket kell használni. 
Megfelelő konstrukciós lépéseket kell tenni, hogy a gőzkon
denzáció vagy gőzlefuvás ne akadályozza az áramlást. A szir 
vattyu viselkedését a lefuvási és ujraelárasztási fázisban 
kísérleti eredményekkel kell leírni, de ha ez nem áll rendel
kezésre, akkor konzervatív megfontolásokat kell alapul venni. 
A számításokban figyelembe kell venni a megsérült erőmü-al-
katrészek által lecsökkentett áramlási keresztmetszet ha
tását is. A vészhütőrendszer számításánál nagy keresztmet
szetű törés esetén olyan számításokat is el kell végezni, 
ahol feltételezzük, hogy a rendszerben egyáltalán nem marad 
hűtőfolyadék. 

A forró rud hőmérsékletének számításához az egydimenziós 
modellel számított tömegfluxus értékét 20 %-kal kell csökken
teni, vagy kísérleti értékeket kell használni. A containment 
tartályon belüli nyomást a balesetet megelőző nyomásérték 
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20 %-ával csökkentett értékével kell figyelembe venni. Az 
egyes fűtőelemek teljesítményének számításánál, valamint a 
zéna teljesitmény-sürüsCg számításánál ugy kell elvégezni a 
számításikat, hogy a legkedvezőtlenebb esetből indulnak ki, 
ami egyáltalán előfordulhat normál működtetés közben. A zó
na bomlási számításánál az amerikai szabványokat kell figye
lembe venni egy 20 %-os biztonsági érték hozzáadásával. 

További műszaki előírások 

Az erőmüvek tervezését és működtetését egy sor további 
előírás szabályozza. Ilyenek pl. a biztonsági szabványok, 
amelyeket a belügyminisztérium ad ki, A lakosság kifejtheti 
a véleményét a biztonsági kérdésekről és ezeket benyújthat
ja. Hűtőközegeivesztéses baleset esetén többféle szabvány 
használatos, a legfontosabb a maradványhő eltávolítással 
kapcsolatos a könnyüvizes reaktorokra. .Számos szabványt hasz
nálnak föl a tervezésnél, ezek között hütőközegvesztéses 
balesetre a DIN 25463 a bomláchő értékét adja meg. Ezen kivül 
számos szabványt használnak föl a gőzfejlesztőkre, a nyomás
tartó edényekre, az elektromos berendezésekre, a mechanikus 
berendezésekre, stb. Felhasználják továbbá a Nemzetközi Atom
energia ügynökség biztonsági előírásait és javaslatait is. 

Az engedélyezési kérelem fázisai 

Erőmű építésére és működtetésére a következő gazdasági 
egységek nyújthatnak be kérelmet: egy nagyob elektromos há
lózat, több elektromos hálózatból alakult társaság, vagy 
egy ipari csoportosulás. 

A kérelmezőnek számos dokumentumot kell benyújtani, töb
bek között egy biztonsági jelentést, ahol egy baleset hat-
sait és ennek valószínűségét kell ismertetni. Részletesen 
le kell irni az erőmű működtetését és azt, hogy milyen vé
dő berendezéseket és védő intézkedéseket hoznak. Meg kell 



- 12 -

adni, hogy milyen más hasonló erőmű működik már és az ösz-
szes lényeges adatot le kell irni a kérelemben. 

Az engedélyezési eljárás 

Az adott államban, ahol az erőmüvet építeni szeretnék, 
az engedélyező hatóság a legfelsőbb szintű állami hatóság. 
Az engedélyező hatóság számos szakértő bizottság véleményét 
kéri ki és újra elvégezteti a biztonsági számításokat, mint 
pl. a termohidraulikai vészhütési számításokat spediális 
számítógépi programokkal. A reaktorbiztonsági felügyelet 
véleményezi a kérelmet a belügyminisztérium felé. 

II. AZ USA REAKTORÉPITÉSI- ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA 

Az Egyesült Államokban az Atomenergia Bizottság készí
tette el a nukleáris erőmüvekre vonatkozó biztonsági elő
írások listáját, Előirták, hogy az épülő reaktorok engedé
lyeztetéséhez egy építési engedély szükséges, ami két rész
ből áll: először egy előzetes biztonsági analízist kell el
végezni, ez az úgynevezett preliminaryosafety analysis re
port, amit rövidítésekkel /PSAR/jelölnek, majd ez után egy 
végső biztonsági analízist kell leadni, amit ők final sa
fety analysis report /FSAR/ jelölnek. Mivel az évek során 
az atomenergia bizottság, majd később az ebből alakult NRC 
ugy találta, hogy a biztonsági analízis jelentések nem tar
talmaznak elegendő részletet a biztonsággal kapcsolatos pa
raméterekről, elhatározták, hogy kiadnak egy olyan szempont
rendszert, amely szükséges ahhoz, hogy ezt a biztonsági je
lentést azonos módon, azonos szemlélettel és részletesség
gel benyújtsák az erőmű építtetői. 

Ez a most következő részlet ezt a szempontrendszert 
fogja ismertetni, amely alapvető az Egyesült Államok erőmü
veinek biztonsági analízisében. Természetesen ezt a mintát 
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később más országok is átvették. Viszont ez elegendő ah
hoz, hogy rávilágítson a fontosabb szempontokra és áttekin
tést nyújtson ezekről. Ennek a szempontrendszernek a neve 
"standard format and content of safety analysis reports 
for nuclear power plants". Ma az Energiaügyi Minisztérium 
/Department of Energy/ keretén belül működő NBC /Nuclear 
Regulatory Commission/ nem kívánja azt, hogy minden erőmű
építés i kérelem benyújtója szó szerint ragaszkodjék az itt 
lefektetett rendszerhez, ettől elvileg el is lehet térni, 
de figyelmeztetik azokat, akik eltérnek ettől a standard 
format-tól, hogy meg kell indokolniok, hogy miért teszik 
ezt. Figyelmeztetik Őket, hogy az eltérések esetleg bonyo
dalmakat okozhatnak és minden valószinüség szerint lelassít
ják az eljárást. A Safety Analysis Poport /SAR/ célja az, 
hogy az NRC részére elegendő információt nyújtson ahhoz, 
hogy az épülő erőműről el lehessen dönteni, hogy megbizha-
tó-e, veszélytelen-e és tartalmazza az Összes technikailag 
fontos jellemző paramétert. Tehát a SAR az a dokumentum, 
ahol a kérelmezőnek be kell bizonyítani, hogy az erőmű biz
tonságos. Amint az NRC-hez beérkezik egy SAR /biztonsági 
analízis jelentés/, akkor egy előzetes vizsgálatot végeznek, 
megnézik, hogy minden információ benne van-e, ami szükséges 
ahhoz, hogy eldöntsék az adott erőműről, hogy biztonságos-e. 
Ez a standard format lesz az alapja a továbbiakban az NRC 
keretén belül működő biztonsági csoportnak ahhoz, hogy el
döntse: az adott erőmű megfelel-e az előírásoknak, vagy nem. 

A standard format 17 fejezetre van osztva. Mindegyik 
fejezetben az anyagot több szekcióra osztják /Pl. a 2. fe
jezet tartalmazza az erőmű helyének fontosabb paramétereit 
és егеп belül az egyik szekció a hidrológiát, a hidrológiai 
jellemzőket és azonbelül egy alfejezet pedig az árvizekre 
vonatkozó információkat./ Szükség ezerint további részekre 
van bontva az anyag az adott tényező fontosságától függően. 
Amikor benyújtja az építtető a biztonsági analízist, akkor 
követnie kell a standard format számozási rendszerét lega
lább az alfejezet pontrendszeréig, tehát azonos jelölést, 
számozást kell használniok. 
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Lényeges előírás, hogy a kérelmez5nek tiszta, átte
kinthető és preciz fogalmazással kell benyújtania a kérel-
net azért, hogy áttekinthető legyen az egész anyag. Nem 
kívánják meg, hogy minden egyes esetben újra és újra leír
ják és lerajzolják ugyanazt a részegységet, hanem a kérel
mező megfelelő referenciákkal ellátva hivatkozhat az előző
ekben leirt és lerajzolt pontokra. Amikor egy paramétert 
megadnak, ami lényeges a biztonsági megfontolásokban, annak 
pontosságát is meg kell adni. A hibát vagy bizonytalanságot 
a lényeges paramétereknél jestölnl kell. További előirás az, 
hogy amikor térképek, diagramok és rajzok részletesebb in
formációt adnak, akkor ezeket kell használni az irott infor
máció helyett. 

A STANDARD FORMAT lényeges pontjai: 

Bevezetés és az erőmű általános leirása 

A SAR első fejezete egy általános bevezetőt és erőmű 
leirást tartalmaz. Ennek a résznek tartalmaznia kell a tel
jes erőmű működésének megértéséhez szükséges alapvető infor
mációkat anélkül, hogy a megfelelő részfejezetek részletessé
gével tárgyalná a biztonság kérdését. A bevezetőnek olyan in
formációkat kell tartalmazni, mint pl. az igényelt engedély 
tipusa, az erőmű egységeinek a száma, a javasolt építkezés 
helyének rövid leirása, a primerköri gőzfejlesztő rendszer 
típusának és tervezőjének leirása a containment struktúrája 
és tervezője, a zóna termikus teljesítménye és tervezője, az 
exftmtt elektromos teljesítménye és az építkezésnek a terve
zett befejezési időpontja. 

Az erőmű általános leirása 

énnek a résznek az építkezés helyének általános jelleg
zetességeit kell tartalmazni éa az erőmű rövid Ismertetését. 
Tartalmaznia kell a tervezési kritériumokat, a működési pa
ramétereket, és a biztonsági megfontolásokat a gőzfejlesztő 



- 15 -

rendszernél, a biztonsági berendezéseknél és a vészhütő 
rendszereknél,le kell Írni a műszerezést, a szabályzó és 
elektromos rendszert, a turbinarendszert, az üzemanyagke
ze Д.6- és tároló rendszert, a hűtő- és más segédrendszere
ket, valamint a radioaktiv hulladék kezelésének rendszerét. 
Az erőmű általános elrendezését és egyes részeinek struktú
ráját egy rajzon kell bemutatni, ami lehetővé teszi, hogy 
a főbb részek elrendezését tisztán megértsék. Ennek az el
rendezésnek olyan dolgokat is tartalmazni kell, mint pl. 
különleges és az átlagtól eltérő telephely jellemzői, vagy 
különlegesen nehéz műszaki problémák megoldása, vagy az 
esetlegesen alkalmazott uj technológiai megoldások. Itt te
hát azokat a dolgokat kell összegyűjteni, amelyek az átla
gostól eltérnek. 

Összehasonlító táblázatok 

Ennek a résznek az a feladata, hogy főleg a már meglé
vő és müködó atomerőmüvekkel hasonlítsa össze a kérelmező 
a felépítendő erőmű főbb paramétereit. Ezt táblázatos for
mában kell elkészíteni és з hasonlóságokat és különbsége
ket is föl kell tüntetni, Ennek az összehasonlításnak nem
csak a reaktor főbb paramétereit kell tartalmaznia, hanem 
a biztonsági rendszer főbb koncepcióit, a containment kon
cepcióját, a mérő- és szabályozórendszer leírását, a radio
aktiv hulladék kezelési rendszerét. 

Az előzetes és a végleges SAR összehasonlítása 

A végső biztonsági analízisnek teljesnek kell lennie 
és nem hivatkozhat az előzetes biztonsági analízisre. A-
mennyiben változások történtek, azokat táblázatos formában 
közölni kell. Minden egyes változtatást, amit az előzetes 
biztonsági analízisben leírtaktól megtettek, meg kell indo
kolni. 
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A továbbiakban még számos információt kell megadni 
ebben a részben, meg kell adni azokat a műszaki informáci
ós forrásokat /kutatási jelentéseket/, amelyek az aőott uj 
konstrukció biztonságosságát igazolják, vagv a tervezés so
rán fölhasználták 6ket. Heg kell adni azokat az alternativ 
megoldásokat is, amelyeket akkor kell a biztonsági rendsze
reknél felhasználni, ha nem fogadják el az el5z6 biztonsági 
jelentésben javasolt megoldásokat. 

A továbbiakban meg kell még adni az összes felhasznált 
anyagot és azokról részletes műszaki információt kell adni. 

Az építkezés helyének főbb jellemzői 

A biztonsági analízis II. fejezetének az a f6 célja, 
hogy geológiai, szeizmológiai, hidrológiai és meteorológiai 
információt adjon az építkezés és környékének helyéről, va
lamint a népesség eloszlásról, a föld használatáról. A fő 
cél az, hogy bemutassák az építkezés helyének főbb jellem
vonásait, hogyan befolyásolták az erőmű tervezésének és mű
ködtetésének szempontjait, és be kell bizonyítani, hogy az 
adott helynek nincs olyan jellegzetessége, ami károsan be
folyásolná a biztonságot. 

Demográfiai és földrajzi' adatok i i . 

A kérelmezőnek meg kell pontosan adni az épülő erőmű
nek a helyét, az államot, a járást. Az összes lényeges té
nyezőt le kell irni, mint pl. a természetes és mesterséges 
tavakat és folyókat, amik a környéken találhatók. Egy tér
képet kell mellékelni, amely megfelelő pontossággal tartal
mazza a jövendő erőmű építkezésének helyét. Mellékelni kell 
annak a bizonyítékát, hogy az építtető legálisan birtokolja 
az építkezés helyét. 

A népességeloszlásra vonatkozó adatokat mindig a legu-
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jabb népszámlálás alapján kell megadni, A népességeloszlást 
több részben kell leírni, igy pl. a 10 mérföldön belüli 
népességeloszlást, a ÍO és 50 mérföldön belüli népességel
oszlást, az alacsony népességeloszlásu zónákat külön meg 
kell jelölni. További információként meg kell adni az ala
csony népesség-sürüségü zónákban az esetleges tranziens po
pulációt, azaz pl. kirándulóhelyeket, stb. Meg kell adni a 
legközelebbi lakott településeket. Le kell Írni a közelben 
található közintézményeket, gyárakat, mint pl. iskolákat, 
börtönöket, parkokat a 10 mérföldes körzethatáron belül. 

A környező vizek és földek használata. 

A környéken lévő mezőgazdasági használatú földeknek 
meg kell adni a jellegzetes terményeit, a használt föld
terület nagyságát és termésátlagait is. Külön kell jelölni 
a legközelebbi tejtermelő gazdaságokat. Külön kell jelölni 
a környezetben lévő halászati és horgászhelyeket is, valamint 
a halbőséget is. Le kell Írni a közeli ipari, közlekedési 
és katonai létesítményeket is. Ennek az a célja, hogy bemu
tassa, hogy az erőmű nem jelent veszélyt ezeknek a működé
sére, valamint hogy ezek működése nem jelent veszélyt az erő
mű működésére. Meg kell adni az összes közelben lévő kato
nai bázist és rakétatámaszpontot, le kell irni a környékbe
li repülőtereket és repülési utvonalak helyét, a földi és 
vizi szállítási utvonalakat, és a közeli olaj- és gázveze
tékek, esetleges tartályok helyét. Elemezni kell a közelben 
lévő gáz- és olajtartályok esetleges kigyúlladásának követ
kezményeit. Amennyiben repülőtér van a közelben, meg kell 
vizsgálni az esetleges légi katasztrófák következményeit a 
repülőgépek méretére és sebeseégére való tekintettel. 

Meteorológiai paraméterek. 

Meg kell adni a környék általános klímáját a meteoro
lógiai atlaszok alapján. Különösen fontos a helyileg jellem-
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ző eső- és hóesés intenzitásának gyakoriságát és mértékét, 
fontos megadni az esetleges jégesők, jégviharok gyakoriságát 
és mértékét. Meg kell vizsgálni, hogy az esetleges extrém me
teorológiai körülmények milyen hatással lehetnek az erőm? 
biztonságára, működtetésére. 

Helyi meteorológiai mérési programox 

Az erőmű felépítése előtt meg kell mérni a fő meteoroló
giai jellemzőket, és le kell irni, hogy az erőmű működtetése 
közben milyen meteorológiai méréseket fognak végezni. 

Konzervatív, valamint reális becslést kell arra adni, 
hogy esetleges baleset esetén rövid távon /30 nap/ meddig 
terjedhetnek a radioaktiv anyagok. Ezen belül meg kell adni, 
hogy milyen messzire terjedhetnek radioaktiv anyagok 8 óra 
alatt, 16 óra alatt, 3 és 26 nap alatt, milyen lakott terűle
teket érinthetnek ezek. A továbbiakban le kell irni, hogy 
hosszú távon; /1 év/ milyen diffúziós viszonyok lesznek radio
aktiv anyagok elterjedésénél. 

Hidrológiai szempontok 

A kérelmezőnek az összes olyan hidrológiai adatot is meg 
kell adni, amely a biztonság szempontjából lényeges lehet, 
mind pl. az árvizek várható maximális mértéke és száma, szö
kőárak, esetleges gátszakadások miatti mesterséges áradások, 
a várható legalacsonyabb vízállás értéke, és biztositható-e 
ilyenkor a hűtővízellátás, a téli hideg esetén a jeges ár elő
fordulásának valószínűsége és annak hatása a hűtővízforrásra, 
a talajvíz áramlásának mértéke és iránya, különös tekintettel 
a radioaktiv szennyeződés vándorlására. 
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Geológiai és szeizmológiai információk. 

Ennek a résznek az adott építkezési hely geológiai és 
tektonikai talajszerkezetét kell részletesen leirni. Heg 
kell adni az adott hely földrengés-történetét, azaz hogy 
fordultak-*e már elő földrengések, és azok milyen intenzitásu-
ak voltak, valamint azt, hogy a közeljövőben az erőmű működé
se alatt várható-e földrengés, és annak milyen hatása lenne 
az erőműre. 

Az építészeti struktúrák, komponensek, berendezések és 
rendszerek tervezése. 

A biztonsági analízisnek ez a fejezete megírja, azonosít
ja és analizálja a legfontosabb építészeti és műszaki para
métereit azoknak a struktúráknak és komponenseknek, berendezé
seknek és rendszereknek, amelyek fontosak a biztonság szempont
jából. A 3.1 szekcióban röviden le kell irni, hogy a fent em
iitett részek hogyan elégítik ki az NRC általános tervezési 
kritérium előírásait, amelyeket a "General Design Criteria 
for Nuclear Power Plants" ir elő. Amennyiben bárhol a terve
zési kritériumok eltérnek az előírásoktól, azokat indokolni 
kell, és részletesen be kell mutatni. 

Az épületek, komponensek és rendszerek osztályozása, szeizmi
kus paraméterek. 

Ennek a résznek kell tartalmazni azokat a struktúrákat, 
rendszereket és komponenseket, amelyeknek földrengés esetén 
sértetlennek kell maradni ahhoz, hogy az erőművet biztonságo
san leállíthassák. Ezeknek a részeknek a következőket kell 
biztositaniok: a reaktor hűtőrendszer nyomástartó edényeinek 
Integritását, a reaktor leállását és működtetését biztosító 
rendszerek működőképességét, valamint balesetek esetén a ra
dioaktiv anyagok szétszóródását megakadályozó rendszereknek 
a sértetlenségét. 
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A rendszerek minőségi csoportjainak osztályozása. 

Ebben a részben kell ismertetni azokat a rendszereket, 
amelyek a hűtőfolyadékot szállítják, és biztonságuk fontos 
a reaktor működtetéséhez. Le kell Írni a felhasznált ipari 
szabványokat. Be kell mutatni, hogy a 26. sz. biztonsági 
előirásgyüjteménynek milyen módon felel meg a tervezés. A-
hol eltérések vannak, azokat jelezni kell, és meg kell indo
kolni. 

Szél és tornádó okozta terhelések. 
Szél okozta terhelések. 

Ebben a részben kell leimi a várható szél által okozha
tó terheléseket, amelyeket az egyes kategóriájú épületeknek 
kell kibírniuk. Ismertetni kell a tervezés sorári felhasznált 
szélsebességet, és indokolni kell, hogy ehhez mekkora érté
ket választottak, és milyen gyakran várható ez az érték. 
Le kell Írni azt a számítási eljárást, amelynek segítségével 
a szélsebességeknél az épületeknél fellépő terhelést számítot
ták ki. A fellépő erők nagyságát és eloszlását minden egyes 
kategóriájú épületre meg kell adni. Ezek az előírások vonat
koznak a tornádó okozta terhelésekre is, de ott még a forgás
ból adódó terheléseket is külön meg kell adni. 

A 3.4 alfejezetben a maximális magasságú áradás biztonsá
gi követelményeit kell részletesen leimi, ennek várható hatá
sait kell ismertetni, mig a 3.5 részben az egyes kategóriájú 
épületeknél kell leírni a repülő szilárd testek hatásának kö
vetkezményeit. Ezek a szilárd testek kívülről és belülről is 
elérhetik az épületnek a falát, kívülről pl. a lezuhanó repü
lőgépek vagy szél, vagy vihar által felkapott tárgyak hatását 
ke?.l vizsgálni, mig a belső eseteknél például a kiszakadó tur
binalapát vagy csőtöréseknél leszakadó alkatrészek hatását kell 
vizsgálni. Minden egyes lehetőségnél külön specifikálni kell 
a test eredetét, súlyát, méretét, várható sebességét és irányát, 
anyagának összetételét és más olyan paramétert, ami a behato
lás mélységére behatással lehet. 
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A feltételezett csőtörés esetén fellépő dinamikus terhelések 
elleni védekezés. 

Ebben a részben kell ismertetni az erőmű tervezési kri
tériumait azokra az esetekre, amikor a csőtöréskor a kiáramló 
hűtőközeg reaktiv ereje, valamint a csőkivágódás sérüléseket 
hozhat létre a contalnmenten belül vagy kivül. A következő in
formációkat kell megadni: azonosítani kell azokat a gépészeti 
rendszereket, ahol a tervezési csőtörést feltételezik. Le kell 
irni a méretezési baleset során feltételezett csőtörés nagy
ságát, helyzetét, azaz a törés keresztmetszeti vagy hosszirá
nyú és az összes olyan jellemzőjét, ami lényeges a terhelések 
számításánál. Számításokat kell végezni arra vonatkozólag, 
hogy a csővezetékek milyen terhelésnek vannak kitéve a mérete
zési baleset esetén, ha a csövek meg vannak támasztva, vagy 
nincsenek megtámasztva. Részletesen le kell irni azokat az in
tézkedéseket, amelyeket a csőkivágödás ellen megtettek, vala
mint a kiáramló hűtőközeg reaktiv ereje elleni védekezés mód
szereit is ismertetni kell. 

Az I. kategóriájú létfontosságú épületek tervezése. 

Ebben a részben a beton containment felépítésével kapcso
latos információkat kell megadni, úgymint a felépítésének le
írását, felhasznált szabványokat, előírásokat, biztonsági le
írásokat és a kialakult gyakorlatot. Ismertetni kell a terhe
lési kritériumokat, többek között a várható terhelés maximumát 
és a különböző terhelések kombinációját, az itt felhasznált 
számítási módszereket, a megengedhető maximális feszültség- és 
deformációértékeket, és minden olyan értéket, ami lényeges le
het a containment viselkedésére vonatkozóan. Meg kell adni a 
felhasznált anyagokat,a minőségellenőrzés módezerét és az 
építési technológiát, valamint a tesztelés és a folyamatos mi
nőségvizsgálat módszerét is. 
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A mechanikai rendszerek és komponensek. 

Ebben a részben kell ismertetni azokat a tervezési mód
szereket, amelyek ismertetik, hogy vibráció esetén milyen 
terhelések várhatók, hogyan viseli el a rendszer a szelepbe
ragadást, a szivattyuleállást stb. Ismertetni kell a gyártás 
utáni tesztelés módszereit, és azokat a kísérleti módszereket, 
melyek segítségével a vibráció hatását ellenőrizték. Ismertet
ni kell azokat a módszereket, aminek segítségével a reaktorzó
na rezgése megvizsgálható, a reaktorzónában lév6 alkatrészek 
rezgése megvizsgálható, és bizonyítani kell, hogy ezek a reak
tor biztonságos működését nem veszélyeztetik. Bizonyítani kell, 
hogy hűtőközeg elvesztéses baleset következtében /LÓCA/ a rend
szer kibírja a terheléseket és megfelel az előírásoknak. Rész
letesen ismertetni kell az ilyenkor fellépő erőket, nagyságu
kat, a hatásuk idejét és a kezdeti feltételeket. Ismertetni 
kell azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a dina
mikai számításoknál felhasználtak. 

A reaktor. 

Biztonsági Analízis 4. fejezetében a kérelmezőnek be kell 
bizonyítania, hogy a reaktor biztonságos tervezett élettarta
ma alatt mind a normál működési módokban /tranziens és üze
mi állapotban/, valamint baleset esetén is. 

Egy összefoglaló leírásban meg kell adni a különböző 
reaktorkomponensek mechanikai, nukleáris, termikus és hidrau
likus tulajdonságait, amelyek magukban foglalják az üzemanyag, 
a reaktortartály belső részeit és a reaktivitást szabályozó 
rendszer teljes leírását. A leírásnak tartalmaznia kell min
den egyes komponens működésének és megbízhatóságának leírását, 
de azt is, hogy ezek rendszerbe kapcsolva egymással, hogyan 
működnek. A legfontosabb tervezési és működési paramétereket 
táblázatos formában kell megadni. 
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Gépészeti tervezés. 

Ebben a részben a biztonsági szempontból lényeges gépé" 
szetl részt és tulajdonságaikat fel kell sorolni. A fűtőa
nyagelemek szerkezetének leírásánál meg kell adni azokat a 
mechanikai feszültség-határértékeket, amelyeket a fűtőelemek
nek ki kell birnia. így lényeges a ciklikus terhelések és ki
fáradási értékek, a maximális bels6 gáznyomás megadása, az 
anyagok kiválasztása, a sugárzási sérülésekre való érzékeny
ség, a vibrációs és szeizmikus terhelésekből adódó értékek. 
Külön föl kell sorolni a tervezésnél alapul vett értékeket, 
amelyek a következők: a fütőelemburkolat fizikai tulajdonságai, 
a nominális működési hőmérséklet, a sugárzás hatása, a húzó-
nyomó feszültségek maximális értéke, a fűtőelemek alakválto
zásának hatása, a kiégés során a fűtőanyag olvadáspontjának 
és hővezetési képességének változása, valamint a besugárzott 
fűtőanyag tesztelésének és folyamatos ellenőrzésének módszere
it is fel kell sorolni. 

A reaktorzóna belső részeinek mechanikai igénybevételét 
hasonló részletességgel kell megadni. Tehát itt is fontosak a 
maximálisan megengedhető feszültségek, torzulások, a ciklikus 
terhelésekből adódó kiszáradási határok, a kiválasztott anyag 
minősége, a sugárzásból adódó mechanikai sérülések és a hir
telen terheléseknél fellépő feszültségek. Az összes lényeges 
adatot rajzzal és táblázatokkal kell ellátni. 

Reaktivitásszabályzó rendszerek. 

A reaktivitást szabályzó rendszerek, tehát a szabályzó-
rudak és mozgató mechanizmus gépészeti terveit részletesen is
mertetni kell, ahol lényegesek a gyártási tűrések, a kiválasz
tott anyagok minősége, a sugárterhelésből fellépő mechanikai 
sérülések, valamint az elhelyezés pontosságainak előírásai. A 
reaktivitást szabályzó -endszert részetesen analizálni kell 
a teljes tervezett élettartamra. Külön meg kell vizsgálni, 
.hogy a rendszer mint egész,. hogyan fog működni. A reaktortar* 
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tály felfüggesztésénél kell kiindulni, és ugy kell tovább 
követni a fellépő mechanikai erőhatásokat. Végig kell követ
ni, hogy a tartályok keresztül milyen егбк hatnak, és ezek 
hogyan befolyásolják a szabályzó és biztonsági rudak és tarto
zékainak mozgását. Egy termikus analízis segítségével meg 
kell vizsgálni, hogy torziók és deformációk felléphetnek-e, 
meg kell vizsgálni, hogy a hidraulikai егбк kilökhetik-e a 
rudakat a zónából, a fontos komponensek működését és megbíz
hatóságát egyenként meg kell vizsgálni. Lényeges szempont a 
csötöréses reaktorbaleset esetén fellépő mechanikai terhelé
sek vizsgálata, ezek befolyása a szabályzó rudakra. 

Nukleáris tervezés. 

A fűtőanyag és a reaktivitást szabályzó rendszerek alap
vető kritériumait kell megadni, és indokolni ebben a részben. 
Ezek a következő, fontosabb dolgokat foglalják magukban: a 
reaktivitás szabályozás rendszereit, mint pl. a maximális re
aktivitás, Üzemanyag kiégés, negativ reaktivitás visszacsato
lás, zóna tervezett élettartama, az üzemanyagrudak cserélé
sének programja, a reaktivitás koefficiensek, stabilitási 
kritériumok, maximálisan szabályozható reaktivitásarányok, a 
teljesitményeloszlás szabályzása, maximális szabályzórud-
sebesség, a kiégethető reaktormérgekkel kapcsolatos informá
ciók, a vészleállás körülményei. Részletesen le kell irni, 
hogy a várható tranzienseknél a tartalék-rendszereknek milyen 
lesz a működése. Részletesen be kell mutatni, hogy a várha
tó xenonlengésekből milyen axiális és horizontális teljesit-
ményeloszlás-torzulás várható. Vizsgálni kell a xenonlengés 
következményeit. Külön vizsgálni kell a reaktorteljesitmény 
stabilitását a más forrásból, vagy okokból fellépő teljesít
mény oszcillációkra. 
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Termikus és hidraulikus tervezés 

Ebben a fejezetben a reaktor termikus és hidraulikus 
tervezési parauétereit kell leirni, amelyek a következőek: 
a fűtőelem és burkolatának maximális hőmérséklete, a fűtő
elem és a burkolat közti rés termikus tulajdonságai a kié
gés függvényében, helyi terheléscsucsok és tranziensek ese
tén, a kritikus h6fluxus a nominális teljesitményszinten, 
a maximális teljesitményszinten és tranziensek alatt, a fo
lyadéksebesség eloszlásának szabályozása, a hűtőközeg /eset
leg a moderátorban/'a vóid eloszlás, hidraulikus stabilitás, 
az üzemanyagburkolat integritásának kritériumai, az üzema
nyagkötegek integritásának kritériumai. 

A reaktor termohidraulikai leírásának a következő lénye
ges paramétereket kell magába foglalnia: 

Egy összehasonlítást kell elvégezni a hasonló tipusu és 
már elfogadott, működő reaktortipusokkal. 6ssze kell hason
lítani a primerköri hütőközeghőmérsékleteket, az üzemanyag- ' 
rud-hőmérsékleteket, a kritikus hőfluxusokat, a fölhasznált 
kritikus hőfluxus-korrelációkat, a hűtőközeg-sebességeket, 
az üzemanyag hőfluxusait, teljesítménysűrűségeket, fűtőele
mek, fütőrudak hőmérsékletét, igy tehát ismerhetni kell a hő
mérsékleteket mind a helyi és az átlagos hőmérsékleteket, va
lamint meg kell adni azokat a korrelációkat, amivel a helyi 
maximumok kiszámíthatók. Meg kell adni azokat a kritikus hő-
fluxus-hányados értékeket, amelyek a legmelegebb helyek és a 
zóna átlagos hőmérsékletének hányadosára lettek felhasználva, 
azaz a számításokhoz felhasznált módszereket le kell irni, és 
a-ftzóbajöhető korrelációkat, valamint a felhasznált korreláci
ókat meg kell adni. Meg kell adni a zónában fellépő nyomásé' 
sést és hidraulikus terheléseket. Meg kell adni azokat a kor
relációkat és fizikai adatokat, amelyeket a hőátadási együtt
ható és a nyomásesés számításához felhasználtak. A működés so
rán előforduló tranziensek termikus következményeit be kell 
mutatni, és azt, hogy a zóna minden probléma nélkül el tudja 
viselni ezeket a termikus.hatásokat. Meg kell indokolni a szá-
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mitásoknál fellépő és várható hibák nagyságát a fűtőanyag
aié« hőmérsékletére, a burkolat hőmérsékletére, a nyomáse-
sés »értékére és a hidraulikus paraméterekre. 

Ebben a részben kell megadni az erőmű telepítésével és 
működtetésével kapcsolatos főbb hidraulikus paramétereket 
is. Mindegyik áramlási csatornán a teljes hűtőközeg tömeg
fluxust, valamint annak a hűtőközegnek a tömegfluxusát, ame
lyik megkerülheti a zónát, minden egyes koznponens teljes 
térfogatát/ a vészhűtőrendszer térfogatával együtt, valamint 
a gázgenerátorok, a forduló kamrák, a nyomástartó stb. tér
fogatát. Meg kell adni az egyes térfogatokban az áramlási 
hosszakat, a szintmagasságokat, a biztonsági és vészhűtőrend-
szerek hosszát, minden egyes komponens minimális áramlási 
keresztmetszetét, a teljes rendszer nyomás- és hőmérsékletei-
oszlását stacioner'állapotokban. 

Ismertetni kell a zóna hidraulikáját. Itt a legfontosabb' 
szempontok a következők: milyen eredményeket adtak a hidra
ulikus modellezési vizsgálatok /különös tekintettel az eltérő 
áramlási csatornákban fellépő nyomásesésre és a folyadék tö-
megfluxus-eloszlásra a rónába való belépésnél/, meg kell adni 
azokat az empirikus korrelációkat, amelyeket az egyfázisú és 
kétfázisú áramlásnál felhasználtak az üzemszerű működés vize
tálatára. Meg kell vizsgálni, mi lesz a hatása, ha egy-egy 
hűtőkört részben, vagy teljesen lezárunk. Be kell mutaoii a' 
teljesitroényeloszlás hatását, az axiális és radiális teljesít-
ményeloszlás hatását a termikus és hidraulikus paraméterekre, 
meg kell határozni azokat az üzeroanyagrudakat, amelyek behatá
rolják termikusan a reaktor zóna üzemét. A zóna termikus vi
selkedését meg kell vizsgálni a nominális teljesítményen, a 
tervezett maximális teljesítményen és a várható tranziensek 
esetén. Be kell mutatni azokat az analitikus módszereket, a-
melyek segítségével a zóna termohidraulikai vizsgálatát elvé
gezték , és hibabecslést is kell adni. Be kell mutatni a zbna . 
hidraulikai instabilitás! analízisét hogyan végezték el, meg 
kell adni, milyen eredményeket kaptak a hidraulikus stabilitá-
. sokra az áramlási minimumoktól a maximumokig. Meg kell vize-
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gálni, hogy ml lesz a hatása a hirtelen hőmérséklet Megug
rásoknak, és hogyan befolyásolják ezek a magas belső gáznyo-
másu ' fűtőanyagelemek viselkedését. A várható üzemi tranzi
ensek esetén előálló hőmérsékleti változásokra be kell mu
tatni, hogy milyen f ütőanyagkárosodás várható, és mi lesz 
ezeknek a tranzienseknek a hatása a szabályzórudakra és a 
reaktortartályra. Meg Kell vizsgálni, milyen következményei 
lesznek a fütőanyagrudra ha valamelyik hütőcsatorna leblck-
kolódik, elzáródik az áramlás. Le kell Írni azokat a mérőesz
közöket, amelyeknek a segítségével a termohidraulikai paramé
tereket mérni tudják, és segítségükkel a zóna biztonságát 
lehet ellenőrizni. Meg kell adni a zónán belüli mérőeszközök 
elhelyezkedését és típusát ahhoz, hogy a teljesítménysűrűség 
eloszlását és a moderátor hőmérsékleteloszlását ellenőrizni 
lehessen. 

A reaktor hűtőrendszere és a hozzá kapcsolódó rendszerek. 

A biztonsági analízisnek a fejezetében le kell árai a -
reaktor hűtőrendszerhez kapcsolódó információkat. Külön fi
gyelmet kell fordítani a nyomástartó edényeken kívül a sze
lepekre. Be kell bizonyítani, hogy a reaktor hűtőrendszere 
meg fogja tartani az integritását minden előrelátható körül
mény esetére, legyen az üzemi, vagy baleseti körülmény. Az 
itt megadott indormációknak elegendőknek kell lenni ahhoz, 
hogy biztonságosan elbírálhassák, vájjon a méretezési szá
mítások és megfontolások megfelelőek-e biztonsági szempotból. 

Le kell írni a biztonsági szempontból szükséges összes 
komponenst részletesen, és táblázatos formában közölni kell 
a tervezési és működési jellemzőiket. 

Egy sematikus áramlási diagramot kell megadni, ami a 
reaktor hűtőrendszerének minden fontos komponensét tartalmaz
za, és a nyomásokat, a hőmérsékleteket, a tömegfluxusokat, 
hűtőközegtérfogatokát adja meg üzemi körülmények esetén. Heg 
kell adni a csővezetékek és mérőműszerek rajzát, ami a reak-
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tor hűtőrendszerével és a hozzá kapcsolódó rendszerrel kap
csolatos, amelyek a következő információkat tartalmazzák: 
a containmenten belüli rendszer kiterjedése és elhelyezkedé
se , a határoló helyek a reaktor hűtőrendszere /primer kör/ 
és :a hőhasznositó rendszer /szekunder kör/ között. Meg kell 
adni, hogy bármelyik folyadékrendszer között milyen mértékű 
lehet az izoláció, azaz a radioaktiv és nem radioaktiv rend
szereket milyen módon lehet nyomás alá helyezett rendszeren 
belül elkülöníteni. 

A reaktor nyomástartó edényeinek tervezési módszereit 
és eljárásait fel kell sorolni. Ezeknek a következő informá
ciókat kell magukban foglalniok: működési körülmények; föl 
kell sorolni a különböző rendszerek céljait és komponenseit 
olyan szempontbői, hogy milyen tervezési paramétereket hasz
náltak a normális üzemvitelre, a tranziensekre, a vészhely
zetekre és meghibásodás esetén. Föl kell sorolni a tervezési 
nyomást, hőmérsékletet, a szeizmikus nyomás értékét, a maxi
mális teszt-nyomás értékét az egész rendszerre, és egyes 
komponenseire is. 

Föl kell sorolni egy listán az aktiv szivattyúkat és 
szelepeket /biztonsági szelepekkel együtt/. Le kell Írni a 
tervezési módszereket és eljárásokat, amelyeket az aktiv kom
ponensekre felhasználtak a feltételezett csőtörés esetén, és 
a megengedhető mechanikai feszültség-értékeket, valamint a 
biztonsági tényezőket is. Minden egyes aktiv szelepre meg 
kell adni az izolációs jelet a működésbe lépés idejét, a cse
pegés- és szivárgásmentesség kritériumait. Meg kell adni a 
felhasznált tesztelési módszereket és az eredményeket. Ismer
tetni kell az aktiv szivattyúk és szelepek tervezési módsze
reit, és azt, hogy milyen határok között működnek megbízható
an . Amennyiben kísérleti módszereket használtak a fejlesztés
nél, akkor ezeket fel kell sorolni a felhasznált tervezési ér
tékekkel és eredményekkel együtt, valamint az extrapolációk
kal együtt, hogy milyen határok között érvényesek ezek az ösz-
ezefüggések. Le kell Írni, hogy a fenti rendszerek hogyan van
nak védve a környezettől, tehát a tüzektől, áradásoktól és 
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repülő tárgyaktul. 

Túlnyomás védelem. 

Föl kell tűntetni egy táblázatban az Összes tulnyomás-
védő eszközt, azonosítani kell őket, és meg kell mutatni, 
hogy milyen eszközöket milyen helyen használnak. A követke
ze helyek a legfontosabbak: a reaktor hűtőrendszere, a ki
segítő vészhütőrer.dszer primerköri oldalhoz csatlakozó része, 
és bármiféle lefuvatási vagy hődisszipációs rendszer, amelyek 
a biztonsági szelepek lefúvató részéhez vannak kapcsolva. 

Ismertetni kell részletesen a fölhasznált anyagoknak a 
minőségi jellemzőit. Különös figyelmet kell fordítani a he
gesztésekre. 

Meg kell adni a reaktor hűtőrendszerének szivárgás-detek-
táló rendszerét, jellemezni kell, hogy hogyan lehet a szi
várgást jelezni, és mi yen műszerezéssel lehet kimutatni. 

A termohidraulikai rendszer tervezése. 

Ebben a részben a reaktor hűtőrendszerének termohidrauli
kai tervezését kell leirni. A következő információknak kell 
itt szerepelni: a felhasznált analitikus módszerek, a termo
hidraulikai adatok, a hidrodinamikai adatok, valamint a re
aktor hűtőrendszer termikus és hidraulikus tulajdonságalt 
kell felsorolni. Meg kell adni a szivattyúk működésének fel
tételeit, működési paramétereit. Nyomóttvizee reaktoroknál 
meg kell adni a hőmérsékletet és a teljesítmények összefüggé
sét a hibás szivattyúk működése esetén, vagy szlvattyukiesés 
alatt a lecsökkent hütőáram miatt meg kell adni a várható 
effektusokat, és külön ki kell térni a természetes cirkuláció 
körülményeire. Le kell Írni, hogy mi fog történni a tranzien
sek esetén, mint pl. a hűtőközeg részleges, vagy teljes elvesz
tése esetén, a szivattyú fordulatszámváltozása esetén, a ter-
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helésváltozás esetén, és az inaktiv hűtőközeg megindulása 
esetén. 

A reaktortartály és tartozékai. 

Ebben a részben a reaktortartály és tartozékainak ter
vezési módszereit kell leírni, valamint azt, hogy milyen 
módszerekkel kell leirni és tesztelni működés közben a tar
tály és tartozékainak integritását. 

A rendszerek és komponensek tervezése. 

Ebben a részben a különböző komponensek működési köve
telményeit és tervezési paramétereit kell biztonsági szempont
ból analizálni, amelyek a reaktor hűtőközegében vannak, vagy 
pedig azzal szoros kapcsolatban állnak. Ide tartoznak pl. a 
prlmerkőri szivattyúk, a gőzgenerátorok, a primerköri cső
vezetékek, a prlmerkörben lévő szakaszolé szelep és marad-
ványh6-eltávolitó rendszerek stb. 

Mivel ezek a komponensek és rendszerek különböznek az e-
gyes reaktort!pusoknál, ezért nincs külön előírás arra vonat
kozóan, hogy milyen sorrendben kell őket felsorolni. De min
den egyes felhasznált komponensnél le kell Írni a tervezés 
kiinduló adatait, az adott komponenst ismertetni kell, a szük
séges teszteket és vizsgálati módszereket le kell irni, külö
nös tekintettel a sugárzási kritériumokra. Itt meg kell adni, 
hogy a sugárzás hogyan befolyásolja ezeknek a rendszereknek 
a működését, és a sugárzási szintek hogyan befolyásolják az 
operátorokat, és az üzem közbeni vizsgálatot lehetővé teszi-e 
a sugárzásszint. 

A reaktor primerkörének szivattyúinál ismertetni kell a 
tervezés alapkoncepcióját, a felhasznált számítási módszere
ket, a teszt és vizsgálati módszereket, külön be kell mutat
ni, hogy a forgórész megszaladása ellen milyen védőberende-
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léseket használnak, és. hogyan £09 viselkedni a szivattyú 

csőtöréses baleset esetén. 

A gőzgenerátoroknál вед kell adni, hogy milyen radioak
tív sugárszint várható н gőzgenerátor szekunder oldalán nor-
•il működés esetén, és milyen összefüggésektől származott 
ez az eredmény. Meg kell vizsgálni a törésekből származó ha
tások következményeit, és meg kell adni, hogy a szekunder
körre milyen vízminőséget javasolnak, és a korrózió ellen mi
lyen lépéseket kell tenni. A gőzgenerátornál le kell Írni, 
hogy az áramlás milyen vibrációs és kavitációs hatásokat okoz
hat, és hogy ezek nem fognak a primerköri, vagy szekunderköri 
oldal meghibásodásához vezetni, milyen korróziós és eróziós 
folyamatok várhatók a berendezés tervezett élettartama alatt. 

Azonos megfontolásokat kell bemutatni a többi nyomástar
tó edényre is a primerkörön belül, mint pl. a primerköri cső
vezetékekre, szelepekre, és maradványhő elvezető rendszerre 
is. 

Biztonsági berendezések. 

A biztonsági berendezés feladata, hogy a feltételezett 
balesetek következményeit csökkentsék, vagy elhárítsák, és 
annak ellenére szükség van rájuk, hogy a balesetek valószínű
sége kicsi. A biztonsági jelentés ezen fejezetében az összes 
biztonsági berendezést fel kell sorolni megfelelő részletes
séggel, hogy egyenként ezek működési paramétereit meg lehes
sen vizsgálni. Az információknak a következő részleteket kell 
magukban foglalni: milyen gyakorlati tapasztalatok, kísérle
ti tapasztalatok, kísérleti utón szimulált balesetek, vagy 
konzervatív megfontolások alapján választották ki az adott 
biztonsági berendezés működését leiró összefüggéseket. Milyen 
megfontolások alapján számolható ki az egyes komponensek meg
bízhatósága, hogyan befolyásolják egymás működését, milyen re
dundanciákat tartalmaz a rendszer. Le kell Írni, hogy milyen 
vizsgálati és ellenőrzési rendszereket alkalmaznak az erőmű-
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ben az adott részegységeknél. Be kell bizonyítani, hogy a 
felhasznált anyagok képesek kiállni a feltételezett bale
set esetén fellépő* igénybevételeket, amelyek a sugárzási 
igénybevételeket is magukban foglalják. 

A containment rendszer. 

Ebben a részben kell ismertetni a containment rendszer 
működését és paramétereit. Fel kell tűntetni a feltételezett 
baleseti körülményeket, és a feltételezhető összes olyan e-
seményt, ami egyszerre előfordulhat, amelyek végső soron meg
határozzák a containment igénybevételét. Meg kell adni azok
nak az anyagoknak a típusát.és mennyiségét, valamint az ener
gia mennyiségét, ami a containmentbe kerül baleset esetén, 
és meg kell adni, hogy a baleset után ezek milyen időfüggés
sel változnak, csökkennek. Ismertetni kell, hogy a többi biz
tonsági rendszer milyen mértékben járul hozzá a baleset so
rán felszabadult maximális energiamennyiség korlátozásához. 
Ismertetni kell az egyes compartmentek differenciális nyomá
sát kiszámító összefüggéseket, amelyek a feltételezett, ter
vezett, maximális mértékű balesetből adódnak. Ez különösen 
fontos azokra a compartmentekre, amelyeket nem tudják a maxi
mális nyomásra tesztelni. Ismertetni kell azokat a paraméte
reket, amelyek befolyásolják a baleset utáni nyomáscsökkenést. 

Részletesen ismertetni kell a containment tervezésének 
alapvető koncepcióit és főbb paramétereit. A legfontosabb 
paraméterek a következőek: a containment és compartmentjel
nek leírása, az építéshez felhasznált anyagok, compatibill-
tásuk ismertetése. Részletesen be kell mutatni, hogy a fel
használt tervezési módszerek megfelelőek, és biztosítják a 
containment belső struktúrájának integritását, Részletesen 
be kell mutatni, hogy mi biztosítja a containment szivárgás
mentességét, és a szivárgás esetleges időfüggése milyen lesz; 
és hogyan lehet ezt ellenőrizni. Különböző csőtörési átmé
rőkre meg kell adni a contalnment-nyomáet az idő függvényé
ben, és a szivárgást is az idő függvényében. Buborékoltató 
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nyomáscsökkentő containmentéknél vizsgálni kell a gőz bypass 
/megkerülés/ hatását a containment teljesítőképességének a 
containment teljesítőképességére. A csőtöréses baleseteknél, 
maximális méretezési baleseteknél be kell mutatni, hogy mi
lyen sorrendben követik egymást az események másodpercnyi 
pontossággal. О másodperckor tételezzük föl a csőtörést, és 
onnantól kezdve kell megmutatni, hogy mikor lépnek be a vész-
hűtőrendszerek, mikor éri el a containment a maximális nyo
mást, mikor ér véget a lefúvatás, mikor ér véget a hűtővíz be
fecskendezés, mikor kezdődik a vészhütőrendszer segítségével 
az ujraárasztás, mikor lépnek a containmentben a spray hűtők, 
mikor ürülnek le a különböző víztároló tartályok. Egy energia
egyensúly táblázaton be kell mutatnik hogy a baleset előtt a 
szerkezeti elemekben tárolt energia hogyan változik a mérete
zési baleset során, és mennyi energia képződik és nyelődik el 
a baleset megkezdése után a maximális nyomás beállásáig, ho
gyan oszlik el az energia a maximális nyomás elérésekor. A 
tömeg és energiaeloszlást a továbbiakban is követni kell az 
időben, meg kell mutatni, hogy milyen lesz az eloszlásuk a 
recirkulációs fázis megkezdése után 1 nappal, különös tekin
tettel a szivattyúk működtetésére és a maradványhő értékére. 
A fölhasznált hőátadás! együtthatók értékét meg kell adni, és 
használatukat indokolni kell. 

Méretezési balesetet feltéve, és a biztonsági berendezé
sek működésének pesszimista változását figyelembe véve, be 
kell mutatni, hogy milyen időskálán zajlanak le a folyamatok 
legalább addig, amíg a recirkulációs fázis megindul. Minden 
egyes compartment-egységre be kell mutatni, hogy a baleset 
után mekkora energiafelezabadulás jut, és milyen nyomások lép
nek fel. 

Külön le kell irni, hogy milyen vizsgálati és üzemközbeni 
megfigyelési módszereket használnak a biztonsági berendezések
re. Külön meg kell emliteni az ütembelépés előtti, kezdeti 
vizsgálatok módszerét a containment integritására, valamint a 
működés közbeni vizsgálatok módszerét is le kell irni. 
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A containment hűtőrendszerét külön bekezdésben kell 
ismertetni. Le kell Írni a containmentben lév6 légtisztító 
rendszerek szerkezetét és működését, ismertetni kell a ben
nük felhasznált szűrőrendszereket. 

Külön figyelmet kell fordítani a containmentben előfor
duló éghető gázok detektálására és szintentartására. 

Vészhütő rendszer. 

A zóna-vészhütőrendszer feladata, hogy a zónát hűtse 
baleseti körülmények között, amikor a normális hűtés a bal
eset miatt nem lehetséges. A zóna-vészhütőrendszer több al
egységből áll, amelvek tárolják és szállítják, valamint szét
osztják a hűtővizet, és a képződött hőt elszállítják a zóná
ból. Az egyes zóna-vészhütőrendszerek a reaktor ripusától 
függnek. Itt a legfontosabb paraméterek a következők: az az 
időtartam, amikor be kell lépni a vészhütő rendszernek, a 
szükséges hűtőkapacitás, a vészhütőrendszer működtetésének 
ideje. Amikor a rendszer hatékonyságát vizsgálják, külön 
figyelmet kell fordítani a rendszer beindítására, a megfele
lő hütőközegszállitó csővezetékekre, a működési időtartamra, 
a külső erők hatására. Alapvető fontosságú, hogy a vészhütő
rendszer megbízhatóan megkezdhesse működését, és a megkívánt 
hütőközegmennyiséget szállítsa. Le kell írni a tervezéshez 
felhasznált összefüggéseket és koncepciókat, a működés mód
ját, és azt is, hogy ezt milyen módon igazolták kísérletileg. 
Meg kell mutatni, hogy a zónában a megfelelő áramláseloszlás 
fenntartható. Figyelmet kell fordítani a csatornák számára, 
a csatornahosszak hatására, a hűtővíz fázisváltozásának hatá
sára, a lehetséges tűz-, vízgőz-és fémreakciókra, és a föllépő 
kései időperiódusokra. 

Be kell mutatni, hogy milyen átmérőjű csőtörések várha
tók, és /a legkisebbtől a maximálisan előálló méretezési bal
esetig/ azt, hogy a vészhütőrendszer és rendszerei hogyan 
tudják kivédeni ezeknek a következményeit. Meg kell adni a ma-
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radványhő mértékét az idő függvényében. Le kell irni, hogy 
a vészhütőrendszer hogyan elégíti ki a követelményeket, A 
következő adatok a legfontosabbak: meg kell adni egy sema
tikus cső- és mérőmüszerelrendezési diagramot. Itt az összes 
komponenst/ csővezetéket, tárolóedényt, kapcsolódási pontot 
be kell mutatni. Föl kell sorolni a felhasznált anyagokat, 
és be kell bizonyítani, hogy ezek megfelelőek a célnak. Le 
kell irni a tervezési nyomásokat és hőmérsétletet minden 
részegységre, és meg kell indokolni ezeknek az értékét. Is
mertetni kell a szivattyú karakterisztikáját és a szivattyúk 
teljesítményszükségletet is. Le kell irni a felhasznált hő
cserélők karakterisztikáját, többek között a tervezésnél fel
használt tömegfluxusokat, a bemenő és kimenő hőmérsékleteket, 
az átlagos hőátadás! együtthatókat, és a hőcserélő felületét. 
A hütőközegvesztéses baleset esetén be kell mutatni egy áram
lási diagramon a fellépő tömegfluxus- és nyomásértéket. Külön 
jelölni kell a biztonsági szelepek elhelyezését és kapacitá
sukat, Le kell Írni, hogy milyen megfontolások alapján válasz
tották ki a megvizhatőnak vélt megoldásokat, és mi biztosít
ja, hogy a rendszer szükség esetén meg fog Indulni, és a 
megfelelő mennyiségű hűtőközeget fogja szállítani. Táblázato
san ismertetni kell a vészhütőrendszert minden egyes feltéte
lezett csőtöréses méretre, elhelyezésre és típusra. A kővet-
kezőek a lényeges palaméterek: a rendszernyomás, a zóna tömeg
fluxusa, a nyomásesás, a belépési és kilépési időtartam, a 
tömegfluxus a törött csevégen, a vészhütőrendszer tömegfluxu
sa, ami a reaktorzónába áramlik, az ujraelárasztás tömegfluxu
sa, a zóna folyadékszintje az ujraelárasztás alatt, a folya
dékhőmérséklet, a hőátadás! együttható, és a fűtőanyag burko
latának hőmérséklete a legforróbb helyen. 

Mivel a zóna -vészhütőrendszer egy tartalékrendszer, a-
melyet nem használnak normális körülmények között, biztosíta
ni kell, hogy minden pillanatban kész legyen a működésre. Le 
kell irni, hogy milyen periodikus teszt és inspekcióé progra
mot használnak, és indokolni kell, hogy miért éppen ez a leg
megfelelőbbnek tartott rendszer, A következő információkat 
kell megadni: milyen teszteket terveztek, és miért/ milyen 
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gyakran fogják elvégezni a vizsgálatokat, és miért olyan gya
korisággal, mikor elfogadható egy müködésképességi vizsgálat, 
és miért. 

Mérő- és szabályzórendszer. 

A reaktor mérőrendszere érzékeli a különböző reaktorpara
métereket és továbbítja a megfelelő jeleket a szabályzórend
szernek a normál működési körülmények között, és az abnormá
lis, valamint baleseti feltételeknél a reaktor leállítását 
kezdeményezi. Ebben a fejezetben főleg azokat a mérőrendszere
ket kell ismertetni, amelyek a reaktor védelme szempontjából 
fontosak. Minden műszert és szabályzót, valamint tartalékrend
szert ismertetni kell, amelyek a biztonsággal kapcsolatosak. 
Ismertetni kell a biztonsággal kapcsolatos megjelenítő műsze
reket is. Meg kell különböztetni azokat a rendszereket, ame
lyeket a reaktor tervezője és szállítója épített be, és amelye
ket mások készítettek. Azonosítani kell azokat a rendszereket, 
amelyek már más erőműben is működnek. 

Fel kell sorolni a tervezésnél alapulvett paramétereket 
a várható mérési hibákkal egyetemben, különböző mérési krité
riumokat, a felhasznált biztonsági előírásokat, szabályokat, 
és más dokumentumokat. A tervezésnél felhasznált főbb paramé
terek értékét a következő módon kell megadni: például a sza
bály zórudaknál leállító jel jön, ha a reaktortartályban a 
vízszint adott érték alá esik, ez azért kell, mert - és itt 
meg kell indokolni- működésbe kell lépni ennyi és ennyi másod
perc múlva, stb. A leállító funkciókon kivttl meg kell adni 
az összes többi védelmi funkciót, többek között a biztonsági 
rendszerek védelmét, a baleset esetén szükséges teljesítmény
szintet, a rendszerek közötti kapcsolatokat. 

A redundáns biztonsági rendszerek függetlensége: be kell 
mutatni azokat a kritériumokat, amelyek alapján a redundáns 
reaktor védelmi rendszerek függetlenségét biztosítják és meg
állapították. Be kell mutatni az elrendezést, és az egyes mé-
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гбкбгбк elkülönítését, és meg kell indokolni, hogy miért füg
getlenek ezek a rendszerek a különböző körülmények esetén. 
Meg kell jelölni, hogy kiket illet a felelősség azért, hogy 
ezek a feltételek teljesüljenek a tervezési és szerelési fá
zisban. 

Láncreakciö-leállitö rendszer 

Meg kell adni a reaktor leállítását kezdeményező jele
ket, a vezérlés kapcsolási rajzait, logikáját, redundanciáját 
és inicializáló rendszereit részletesen kell Írni, rajzokkal 
kisérve. Be kell mutatni, hogy feltételezett baleset esetén 
hogyan fognak viselkedni ezek a rendszerek. Különös figyelmet 
kell fordítani a következő körülményre: szabályzórud vissza-
huzás, a pneumatikus rendszerek táplevegő nyomás elvesztése, 
hütőviz elvesztése a legfontosabb mérőeszközöknél, turbina
leállás, terhelési zavarok. 

A biztonságos leálláshoz szükséges rendszerek. 

Meg kell adni azokat a rendszereket, amelyek a blokk 
biztonságos leállásához szükségesek, többek között a kezdemé
nyező áramköröket, azok logikáját, a kapcsolatokat, a rete
szeléseket, a redundanciákat, a különbözőségeket és a szervé
rendszereket. Minden olyan rendszert azonosítani kell, ame
lyek kapcsolatba lépnek az előbb felsorolt áramkörökkel. Ezek
nek a logikai diagramjait ée elhelyezkedéseit rajzon kell 
megadni. 

Szabályzórendszerek, amelyek nem látnak el biztonsági funkciókat. 

Föl kell sorolni a blokk legfontosabb szabályzórendszeré
ig, pl. a primerköri hflBáraékletszabályzót, a primerköri vlz-
szlntszabályzót, a gőzgenerátor vizszlntszabályozóját. Meg 
kell említeni, ha hasonló berendezések már kaptak működési en-
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gedélyt. Föl kell sorolni mindazokat az uj megoldásokat, ame
lyek eddig még nem kaptak működési engedélyt. 

Villamos hálózat. 

A villamos hálózati rendszer adja a reaktor hűtéséhez 
szükséges szivattyúk és más segédberendezések működtetéséhez 
szükséges energiát a normál működési körülmények között, és 
baleseti körülmények között a biztonsági rendszerektet látja el 
energiával, Ebben a fejezetben a kérelmezőnek azt kell bebizo
nyítania, hogy a biztonsággal kapcsolatos összes elektromos 
rendszer megfelelő redundanciával, függetlenséggel és ellenő
rizhetőséggel rendelkezik, és megfelel a jelenlegi előírások
nak. Ismertetni kell a külső elektromos energiaellátó rendsze
reket, és le kell irni azokat a tápvonalakat, amelyek az erő
müvet szükség esetén kívülről ellátják energiával. Le kell ir
ni, hogy ez a külső ellátó rendszer milyen földrajzi terüle
teken át vezet, milyen problémái lehetnek, mint pl. jegese
dés, vagy túlterhelés, vagy nagy zivatar-gyakoriság. Meg kell 
adni egy rajzon, hogy milyen áramkörök kötik össze az erőmüvet 
ezzel a külső enegiaellátó rendszerrel. 

Belső energiaellátási rendszer. 

Először a váltóáramú energiaellátó rendszert kell leírni. 
Ismertetni kell a belső hálózat felépítését, a gyűjtősinek 
elrendezését, minden egyes gyüjtősin terhelését, és ennek nagy
ságát, a gyttjtősinek közti manuális és automatikus kapcsolatot, 
a biztonsággal kapcsolatos gyttjtősinek összekapcsolását és azo
kat is, amelyek nem látnak el biztonsági feladatokat, mint a 
redundáns gyttjtősinek elkülönithetőségét, a különböző berende
zések kapacitását, a gyüjtősinek automatikus terhelését és ki
kapcsolását. 

Ismertetni kell a redundáns rendszerek függetlenségét, 
azokat a kritériumokat, amelyek alapján a redundáns elektromos 
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rendszerek egymástól való függetlenségét meghatározzák. Ezek 
elrendezését rajzon kell bemutatni. 

Külön részben kell ismertetni az erőmű területén találha
tó egyenáramú energiaellátó rendszereket. Minden egyes eset
ben ismertetni kell az egyes rendszerek hatását az erőmű biz
tonságára. 

Kiegészítő rendszerek. 

Ebben a fejezetben kell leirni a összes kiegészítő rend
szert, ami az erőműben működik. Ezek a rendszerek fontosán a 
reaktor biztonságos megállításához, vagy pedig a dolgozók és 
a lakosok egészségének védelméhez. Be kell bizonyítani, hogy 
mindegyik rendszer képes normál és baleseti körülmények között 
biztonságosan működni. 

Fütöanyagtárolás és kezelés. 

Meg kell adni a még fel nem használt ffltőanyagtároló 
helyiség leírását, részeletesen ismertetni kell az ott táro
landó üzemanyag mennyiségét, valamint a szubkritikusság felté
teleit teljesítő intézkedéseket is. Ki kell számítani a szub
kritikusság feltételeit teljesítő intézkedéseket is. Ki kell 
számítani a szubkritikusság mértékét, és ismertetni kell az 
ott felhasznált számítási kódokat. 

A kiégett üzemanyagtároló helyiségnél ismertetni kell 
a tervezéshez felhasznált alapösszefüggéseket, le kell Írni, 
hogy mennyi kiégett fűtőanyagot kivannak tárolni, hogyan biz
tosítják a szubkritikusságot, és milyen ennek az értéke. Le 
kell Imi, hogy milyen egészségügyi és sugárvédelmi intézkedé
seket hoznak. Külön ismertetni kell a kiégett fűtőelem hűté
sére szolgáló rendszert. Be kell mutatni, hogy milyen folyama
tos, vagy Időszakos hűtésre van lehetőség, milyen vízhőmérsék
letet tartana és hogyan tisztítják a vizet a hasadási és kor-
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rózlós termékektől. A sugárvédelmi Intézkedéseket le ismertet
ni kell. Rajzon be kell mutatni, hogy milyen mérőműszereket 
és mérőrendszereket használnak a hüt6-és tisztító rendszer 
Üzeme során. 

Vízrendszerek. 

Ebben a fejezetben mindegyik vízrendszert ismertetni kell, 
ami beépítésre kerül. Mivel az egyes erőmüveknél eltérőek a 
tervezések, ezért nincs rájuk egységes el5irás. De mindegyik 
ilyen rendszernél ismertetni kell a tervezésnél figyelembe 
vett paramétereket, a rendszer teljes leírását rajzokkal alá
támasztva, a biztonsági megfontolásokat, a használt, teszteket 
és ellenőrzési módszereket, valamint az alkalmazott műszereket. 

A reaktor segédberendezések hűtőrendszereinél ismertetni 
kell, hogy milyen meghibásodási kritériumokat használtak a 
tervezés során, és ezek a rendszerek mennyire képesek kiállni 
az esetleges meghibásodásból adódó körülményeket, milyen meg
bízhatósággal üzemelnek normális és baleseti körülmények között. 

Ismertetni kell, hogy a reaktor működtetésekor milyen hű
tőközeghez jut el végső soron a hő /folyóvíz, tó, tenger, le
vegő/. Le kell irni, hogy a kondenzátumot, ami radioaktiv is 
lehet, milyen módon tárolják, milyen megengedett radioaktiv 
koncentrációértékek vannak, milyen anyagokat használnak fel, 
és hogyan ellenőrzik a korrózió mértékét. A fentiekhez hason
ló ismertetést kell adni a többi segédrendszerhez is, mint 
pl. a sűrített levegőrendszerekhez, a radioaktiv folyadék- és 
levegőmlntavevő rendszereihez, és a meghibásodott üzemanyag
detektáló rendszereknél. 
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Légkondicionálás, hűtés, fűtés és ventillációs rendszerek. 

A fentiekhez le kell irni a légkondicionálással kapcso
latos összes segédberendezést is. Kiemelt szerepe van itt a 
diszpécserszoba légkondicionálásának, részletesen meg kell 
adni, hogy hogyan történik a hőmérsékletszabályozás, a szoba 
levegőjének ' radioaktivitását és portartalmát hogyan el
lenőrzik. Részletesen meg kell adni a felhasznált és elhasz
nált üzemanyagtároló helyiségek klimatizációjának módját, 
a levegő sugárszennyeződésének ellenőrzési módját. A turbina-
épületben hasonló leirást kell adni, ismertetni kell a megen
gedhető hőmérsékletértékeket, a ventilláció irányát. Ezt ugy 
kell irányítani, hogy az alacsonyabb potenciális sugárszint
től haladjon a légáram a magasabb sugárszintű helyiség felé. 

Az egyéb segédberendezéseknél, mint például a tűzvédel
mi rendszereknél, a kommunikációs rendszereknél, a világitó-
rendszereknél , a Diesel generátoroknál, az olajtartályoknál 
és a vezetékeknél, valamint a Diesel-generátor fűtőrendsze
reknél ismertetni kell a tervezés alapjait, a kivitelezés 
terveit, és ismertetni kell, hogy esetleges meghibásodásuk 
milyen veszélyeket jelenthet a reaktor biztonságára. 

Gőz- és energiaátalakitó rendszerek. 

A biztonsági jelentés 10. fejezetében kell leirni a 
blokk gőzhasznositó /hőhasznositó/ rendszerét. A leírásnak 
két fő részt kell tartalmaznia: a gőzellátó rendszer csőveze
tékeit és a turbogenerator egységet kell részletesen leírni. 

A turbógenerátor működési követelményei között fel kell 
sorolni a normális, a tranziens és baleseti körülmények kö
zött elvárható működést, és ennek tervezési alapjait. Ismer
tetni kell, hogy milyen mértékű elektromos teljesítményszint 
változást lehet elérni a szabályzórudak mozgatása nélkül. Is
mertetni kell a gőzszeparáció módját, a tápvizmelegités mód
ját, valamin t a fordulatszám szabályozást és az itt lévő re-
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dundanciákat. Le kell Írni a turbina meghibásodása esetén 
előforduló esetleges lapátleszakadások hatását. A szekun
derkörös rendszereknél le kell Írni a f6g6zvezeték elhe
lyezkedését, főbb paramétereit, és a tervezéshez felhasznált 
összefüggéseket. Ismertetni kell a tápvizszivattyútól kezd
ve a gőz áramlásának irányát és útját. Le kell irni, hogy 
milyen intézkedésekkel ellenőrzik a főgőzvezeték integri
tását. Ismertetni kell a működés előtt az átvételi mérések 
módszereit, és a működés közbeni vizsgálatok módszereit is. 
Nyomottvizes reaktoróknál ismertetni kell, hogy a szekunder
oldalon milyen vízminőségi előírások vannak, és azokat ho
gyan biztosítják. 

Meg kell adni a fő kondenzátorok működésének főbb pa
ramétereit, a várható radioaktiv szennyezés mértékét műkö
dés közben és leállásnál, a várható levegőszivárgás mérté
két, valamint a szabályzó rendszereket és az esetleges hid
rogén akkumuláció mértékét. Ismertetni kell a kondenzátorok 
légtelenítő rendszerét, ennek főbb paramétereit, valalmit 
a turbinánál a tömszelence rendszerét. Meg kell adni, hogy 
milyen mértékű radioaktivitás várható a tömszelencéknél, 
mekkora lesz a szivárgás üzemi és baleseti állapotban. Is
mertetni kell a szekunderoldali vizcirkuláltató rendszert, 
a kondenzátum-tisztitó alrendszert, amelynek a feladata a 
vízminőség biztosítása, a radioaktiv sugárzási szint folya
matos mérése. Meg kell adni a gőzgenerátor lefúvató rend
szerének tervezési alapjait, .•" főbb paramétereit, a felhasz
nált Összefüggéseket, a primerkörből a szekunderkörbe vár
ható szivárgás mértékét. Ismertetni kell a várható radioak
tivitás mértékét, meghibásodás esetén milyen működés várható. 

A sugárzó hulladék kezelése. 

Ebben a fejezetben le kell irni a radioaktiv hulladék
kezeléssel kapcsolatos információkat, ezt, hogy milyen hul
ladékkezelő berendezések lesznek beépítve, és milyen módon 
csökkentik ezek a radioaktivitás szintjét. Meg kell adni, 
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hogy mekkora radioaktivitás-szintek fordulnak el5 az erőmű
ben, és biztosítékokat kell adni, hogy ezek az erőmű dolgozó
it és a környező lakosságot nem veszélyeztetik. 

A radioaktiv sugárzás forrásait külön-külön specifikál
ni kell. mindegyik hulladékkezelő rendszernél. Meg kell adni 
azokat a matematikai modelleket, amelyeket az egyes izotópok 
aktivitásszintjének meghatározásához felhasználtak a primer-
köri rendszerben. Meg kell adni a fűtőanyagban felhalmozódott 
izotópokat a teljes zónában és a burkolat és a fűtőanyag kö
zött. Meg kell adni, hogy mennyi radioaktiv anyag kerülhet a 
primerkörbe. Meg kell adni, hogy korrózió miatt mennyi radio
aktivitás juthat a környezetbe. A felhasznált összefüggéseket 
ismertetni kell. Ismertetni kell a már engedélyezett erőmüvek
nél tapasztalt radioaktiv értékeket. A különböző szellőzési 
rendszerek minősítéséhez meg kell adni, hogy a reaktor hűtő
rendszeréből mennyi radioaktiv anyag szivároghat ki. összegez
ni kell az összes szivárgást, és meg kell becsülni, hogy a 
teljes radioaktivitásnak mekkora részét képezik,.Becslést kell 
adni a különböző radioaktiv gázok mennyiségére, és le kell 
irni, hogy milyen utón juthatnak a környezetbe. Az összes fel
tételezést alá kell támasztani. Minden elképzelhető radioak
tiv hulladékot kibocsátó helyet azonosítani kell, amelyek a 
radioaktiv hulladékrendezernek nem részei üzemszerű működésben. 

A folyékony radioaktiv hulladékkezelő rendszer. 

A különböző radioaktiv anyagot kibocsátó alrendszerek és 
radioaktiv hulladékot kezelő rendszereket a nukleid koncent
ráló szerint fel kell sorolni, és egy diagramon vagy táblázat
ban ismertetni kel? tömegfluxusukat. Mind normál, mind baleset 
esetén a föllépő koncentrációkat és mennyiséget meg kell adni. 

Minden egyes nukleidra 1 forrástagot és a terjedés módját 
meg kell adni. Egy előzetes cső- és műszerelrendezési rajzot 
kell megadni a folyékony radioaktiv hulladékkezelési rendszer
re. Meg kell adni hogy mennyire hatékony ez a kezelő rendszer. 
Az összes lehetséges megkerülő vezetéket le kell rajzolni, ame-
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lyeken a radioaktiv anyag megkerülheti a processzáló berende
zéseket és a környezetbe juthatnak. Minden olyan vezetéket, 
ahol jelentős mennyiségű radioaktivitás fordulhat elő, be kell 
jelölni, és azokat a rendszereket fel kell mind tüntetni, ame
lyek a radioaktiv sugárzás szintjét redukálják valamilyen mó
don. Be kell jelölni ezeknek a kapacitását és dekontaminálási 
faktorát mindegyik izotópra. 

Ismertetni kell a felhasznált berendezéseket, méretüket, 
kapacitásukat, processzáló képességüket és tároló kapacitásu
kat. A főbb tervezési paramétereket meg kell adni, és ismer
tetni kell/ hogy ilyenek müködtek-e már valahol. Meg kell ad
ni ezeknek a működési terveit és hatékonyságukat. Le kell Ír
ni, milyen módon vizsgálták ezek hatékonyságát kísérletileg. 
Meg kell adni az általuk a környezetbe kibocsátott radioaktiv 
hulladék mennyiségét. 

Minden higitási, szétszórás! vagy koncentrációs faktort 
meg kell adni a processzálás közben, és be kell jelölni, hogy 
hol kerülhet radioaktiv hulladék a környezetbe. Minden egyes 
esetben indokolni kell a megadott numerikus értékeket. Meg 
kell adni azokat a dózisokat, amelyek ebből a folyamatból a 
dolgozók teljes testét érinthetik / inilirein/évben/, azt a mi
nimális dózist, ami az egyének egyes szervét érheti / mili-
rem/évben/ és a környező népesség egész teste dózisát is 
/milirem/év/. 

Azonos eljárást kell követni a légnemű radioaktiv hulla
dékkezelő rendszerrel is. Itt is ismertetni kell a felhasznált 
rendszerek tervezését, főbb paramétereit, a működési eljáráso
kat, a berendezés tesztelését és adatait, a környezetbe jutó 
dózisok becslését, és azokat a pontokat, ahol kijuthat légne
mű radioaktivitás a környezetbe. 

Azonos eljárást kell követni a szilárd halmazállapotú ra
dioaktív hulladékkezelő rendszereknél is. 
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Az егбюО környéke sugárzásszint mérésének programja. 

Ismertetni kell, hogy milyen módon mérik az erőmű köz
vetlen környezetén kivttl a radioaktiv sugárzás szintjét. Meg 
kell becsülni az egyes egyénekre és a teljes népességre jutó 
sugárzás szintjét, ami az erőmű működésének következménye. 
Ahol lehetséges, meg kell különböztetni az eromü működése 
előtti sugárzásszintet a működés utáni sugárzásszintt61. 

Az adott környezet hidrológiai, meteorológiai szempontjai 
alapján ismertetni kell, hogy milyen módon terjedhet radioak
tiv szennyezés az erőműből a környezetbe. Ismertetni kell, 
hogy milyen módon juthatnak az emberi szervezetbe radioaktiv 
anyagok normál működés és baleseti körülmények között. Le kell 
Írni a felhasznált matematikai modelleket és a kapott eredmé
nyeket. Meg kell adni, hogy hol, és milyen mintavételek alap
ján lehet a sugárszint alakulását figyelemmel kisérni. 

Sugárvédelem. 

Ebben a fejezetben a sugárvédelemmel kapcsolatos informá
ciókat kell ismertetni, és meg kell adni, hogy milyen külső és 
belső sugárdózisok érhetik az erőműben vagy az erőmű környé
kén dolgozókat. 

Ismertetni kell a biológiai védelemre felhasznált falak 
méretezési paramétereit normál működés során, és a várható 
tranziensekre is. Meg kell adni a maximális és átlagos külső 
dózisokat. 

Ismertetni kell a sugárvédelemre felhasznált falak terve
zési kritériumait, ezek nagyságát, azt, hogy milyen nyílások 
és áthatolások vannak ezeken a falakon az egyse ceti/éknél és 
szelepeknél, és mekkora sugárszintet tesznek lehetővé ezek 
a védőfalak. Meg kell indokolni, hogy miért a megadott méret
re készítik a falak vastagságát, a felhasznált fizikai model
leket és adatokat ismertetni kell. 
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Le kell irni, hogy milyen radioaktív nukleldek fordulnak 
е1б а berendezésekben, és milyen sugárS2intek várhatók. Ismer
tetni kell, hogy mekkora a radioaktiv izotópok maximális vagy 
átlagos mennyisége az erőmű működése során. Le kell irni, hogy 
milyen meggondolások alapján tervezték meg a sugárvédelem jel
zőberendezéseit, miért a kiválasztott helyekre kerülnek az 
érzékelők és milyen tipusu detektorokra, milyen érzékenység
gel és milyen kalibrációs módszerekkel lesznek felhasználva. 
Le kell irni, hogy milyen tipusu riasztókészülékeket használnak. 

Meg kell adni, hogy milyen maximális dózisértékek várha
tók évi átlagban az erőművön belül, az erőmű területén, hatá
rán és a diszépcserszobában, valamint a látogatók centrumában. 
Ismertetni kell, hogy a szellőzésből milyen sugárterhelések 
adódnak a környezetre. Le kell irni, hogy hol helyezik el a 
radioaktiv levegő sugárszintjének mérésére szolgáló berendezé
seket, és milyen kritérium alapján telepitik őket. Meg kell 
adni a mintavételezés módját és gyakoriságát, valamint a fel
használt detektorok tipusát, érzékenységét, kalibrálását és 
felhasználását. Meg kell becsülni, hogy az erőmű személyzete 
milyen maximális sugárszennyezést szenved el a beszívott leve
gőből. 

Ismertetni kell, hogy milyen sugárvédelmi programot hasz
nálnak az erőműben. Le kell irni a felhasznált sugárvédelmi 
berendezések tervezési kritériumait, a kezelési módszereket és 
az esetleges különleges védelmi módszereket. Itt kell megad
ni, hogy a személyes dozimetriában milyen módszereket, beren
dezéseket és eljárásokat használnak a külső és belső sugárter
helések mérésére. 

üzemvitel. 

Ebben a fejezetben az erőmű üzemvitelével kapcsolatos 
szervezeti sémákat kell megadni. A kérelmezőnek itt meg kell 
Indokolni, hogy miért az adott sémákban kívánja üzemeltetni 
az erőmüvet, ée hogy a. kérelmezőnek egy műszakilag kompetens, 
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biztonság-orientált személyzetet fog működtetni. A kérelmező 
szervezési struktúrájának felvázolásánál számos működési struk
túrát kell megadni. Ismertetnie kell a kérelmező vállalatának 
felépítését, valamint a szállítók vállalatának felépítését. 
Meg kell adni a vállalatokon belül a funkciók, felelősségek 
hálózatát és láncolatát, amelyek a tervezéssel, a kivitelezés
sel, a minőségellenőrzéssel, a vizsgálatokkal, a működtetéssel 
kapcsolatosak. Részletesen meg kell adni a kérelmező cégének 
szervezeti felépítését, valamint leirni a műszaki gárda kvali
tását. Részletesen meg kell adni a szállító és az építtető köz
ti kapcsolat elrendezését. 

Az erőmű szervezési blokkdiagramjának meg kell mutatni, 
hogy a működésnél milyen felelős pozíciók vannak, és ezeket 
milyen csoportok irányítják, milyen kvalitásokkal rendelkez
nek ezek az emberek. Le kell irni, hogy milyen képesitésü-nembe-
rek lesznek egy-egy műszakban, tehát hány mérnök, operátor, 
sugárvédelmi fizikus és technikus az esetleges hibák javítá
sára. Meg kell adni, hogy milyen minimális szakmai kvalifiká
ciók vannak előírva az erőmű operátorainak, a műszaki személy
zetnek egészen a technikusi szintig lefelé az erőmű irányitó
itól kezdve. Le kell irni, hogy a személyzet milyen előzetes 
és folyamatos kiképzési programban vesz részt. Meg kell adni, 
hogy vészhelyzetek esetére milyen előzetes tervek vannak, és 
milyen veszélyes helyzetben kinek mi a teendője. 

Külön kell foglalkozni az ipari biztonsággal. Ebben a 
részben az ipari szabotázs elleni lépéseket kell ismertetni. 
Meg kell adni, hogy az erőműben milyen szervezet foglalkozik 
az erőmű biztonságával. Ismertetni kell, hogy kiknek milyen 
területre van lehetősége bejutni. Meg kell adni, hogy milyen 
biztonsági intézkedésekkel védik az illetéktelen személyek 
behatolását az erőmű területére. Meg kell adni, hogy milyen 
módon ellenőrizhetik a látogatók mozgását az erőmű területén. 
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Indítási vizsgálatok és az erőmű üzemeltetése. 

A biztonsági analízisnek ebben a fejezetében a kezdeti 
működtetéssel kapcsolatos információkat kell megadni. Itt 
kell leirr.i, hogy milyen szempontok alapján vehető át az 
erömü, milyen paraméterek teljesítését várják el. Meg kell 
adni minden különleges paraméterhatárt, feltételt és megfi
gyelési követelményt, amelyet az átvételi vizsgálatoknál 
használnak. Azt is meg kell adni, hogy meddig tart ez a peri
ódus. Bár a biztonsági analízis más részeiben is szerepelnek 
paraméter-limitek és feltételek, de ezek szigorúbbak lehetnek 
a kezdeti működtetésnél, és csak akkor lehet 6ket enyhíteni, 
ha az erömü biztonsági szempontból megfelel. 

Ismertetni kell azokat a teszt-programokat, amelyeket 
az átvétel során végre kell hajtani. Fel kell sorolni minde
gyiknek a célját, a tervezett vizsgálatok sorrendjét. Ismer
tetni kell az üzemanyag betöltésének menetrendjét, valamint 
a teljesítménynövelés tervezett programját. Le kell Írni, 
hogy milyen eljárásokat használnak az átvételi vizsgálatok e-
lökészitésénél, átnézésénél, megvitatásánál és végrehajtásá
nál, hogyan dokumentálják ezeket és kik a felelősek, milyen 
kvalitással kell rendelkezni a végrehajtóknak. Amennyiben az 
átvételi vizsgálatra a személyzetet ideiglenesen bővítik, meg 
kell adni, hogy az ideiglenes személyzetnek mi lesz a felada
ta, és hogyan illeszkedik a már meglévő szervezeti struktúrá
ba. Le kell Írni, hogy kinek mi lesz a felelőssége, és milyen 
módon kapcsolódik az üzemeltető struktúrájához. 

Baleseti analízis. 

Egy nukleáris erőmű biztonsági analízisének fontos része 
a feltételezett baleseti és tranziens állapotokban a lénye
ges változók vizsgálata feltételezett hibák és a berendezések 
téves működése esetén. Az ilyen biztonsági analízisek lényege
sen hozzájárulnak az egyes komponensek előírásának megfelelő 
kiválasztásához, és igy a biztonsági követelmények számára lé-
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nyegesek. A jelentés els6 fejezeteiben a biztonság szempont
jából fontos épületek, rendszerek és komponensek viselkedé-
ség kellett megvizsgálni a várható meghibásodásoknál. Ebben 
a részben bizonyos hibák és abnormális szituációk következ
ményeit kell megvizsgálni, és azt, hogy ezek a meglévő beren
dezésekkel hogyan védhetők ki. A megvizsgálandó helyzetek 
elég széles skálán mozognak a külső elektromos betáplálás hir
telen megszűnésétől kezdve a primerköri csőtörésig. Minden 
feltételezett mükttdési zavarnál vagy balesetnél meg kell adni 
a feltételezett okot. Ilyenkor le kell irni a kezdeti felté
teleket és feltételezéseket, az események várható sorrendjét 
lépésről-lépésre, és azt, hogy milyen védőrendszerek kapcsolód
nak be az egyes lépéseknél. Le kell irni, hogy milyen operá
tor-beavatkozások várhatók. Az analízisben meg kell mutatnia, 
hogy a reaktor védőrendszerei hogyan fognak működésbe lépni, 
a védőrendszerek esetleges meghibásodásának hatásait analizál
ni kell, hogy a beépített biztonsági berendezések milyen meg
bízhatósággal lépnek be, és vizsgálni kell, hogy a tartalék
rendszerek milyen védelmet nyújtanak. A vizsgálatnak ki kell 
terjednie más rendszerek működésére, mint például a szabály
zók és azok meghibásodásának következményeire. 

A várható hatások analízisének magában kell foglalnia 
elegendő mennyiségi információt a következő lényeges paraméte
rekfői: a felhasznált módszerekről, feltevésekről, a meglévő 
feltételekről. Ismertetni kell a hiba detektálásának módját.-
és azt az időt, ami az operátornak ahhoz szükséges, hogy be
avatkozzon, valamint az automata berendezések belépési idejét 
és működési idejét. Le kell irni a felhasznált matematikai és 
fizikai modelleket az egyszerűsítésekkel és approximációkkal 
együtt. A felhasznált paramétereket táblázatos formában kell 
megadni. A táblázatban 2 oszlopnak kell szerepelni: az egyik 
oszlopban a feltételezett baleseteknél a konzervatív feltéte
lezéseket kell felsorolni, mig a másik oszlopban a kérelmező 
szerint reális feltételezéseket kell feltüntetni. Ha a konzer
vatív feltételezések az általánosan elfogadottól eltérőnek 
mutatkoznak, akkor ezeket külön meg kell jelölni. Föl kell 
sorolni minden olyan digitális számítógépprogramot vagy ana-
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16g szimulációs módszert, amelyeket a baleset szimulálásához 
felhasználtak, és az összes bemenő adatot és paramétert meg 
kell adni. Minden egyes esetben meg kell adni a hasadási ter
mékek eloszlását, amelyek a fűtőanyagból kiszabadulhatnak. 
Meg kell adni a radioaktiv hasadási termékek koncentrációját, 
amelyek a containment atmoszférájában vannak, és a légáramlás
sal terjednek. Le kell Írni az időfüggő* paramétereket, a ha
sadási termékek bomlását; különös tekintettel azokra, amelyek 
a containmentből a környezetbe távozhatnak. Fel kell sorolni 
a számítási modellekben fellépő bizonytalanságokat, az egyes 
berendezések működésének bizonytalanságait. Meg kell adni az 
egyes rendszerek kölcsönös függőségének a mértékét, amelyek 
közvetlenül vagy közvetve hozzájárulhatnak a szivárgások mér
tékének befolyásolásához. 

Technikai specifikációk. 

Az előírások szerint minden egyes működési engedélyben 
szerepelni kell a működtetés főbb paraméterei listájának. Eb
ben az adott technikai határok, feltételek és Követelmények 
szerepelnek, amelyeket az erőmű működtetése során be kell tar
tani, hogy a lakosság biztonságát ne veszélyeztessék. Ismer
tetni kell ezért az összes specifikációt a tervezési alapel
gondolásokon kivül, és ezeket föl kell sorolni. A technikai 
specifikációnak többek között a következőket kell magában fog
lalnia: azokat a kifejezéseket, amelyeket a megfelelő előírá
sok nem tartalmazzák és általánosan nem ismertek; azokat a 
biztonsági határokat, amelyek az egyes fizikai védőrendsze
rek integritását biztosítják; azokat a limit értékeket, ame
lyek az egyes biztonsági rendszereket automatikusan működésbe 
hozzák; azokat a limitáló feltételeket, amelyek között az erő
mű még működhet, és azokat a berendezéseket, amelyek kiesése 
esetén az erőmű még működhet. 
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Minőségellenőrzés. 

Azért, hogy az épttl6 nukleáris erőmű biztonságosan mű
ködhessen, a minőségellenőrzést folyamatosan kell végezni a 
tervezési, épitési és működési fázisban. Ebben a részben a 
kérelmezőnek le kell irni, hogy milyen minőségellenőrző és 
biztosító programot valósit meg. Ezt a programot a lehető 
legkorábban meg kell kezdeni. Meg kell adni, hogy milyen 
szervezet biztosítja ezt a folyamatos ellenőrzést az építte
tőnél, az építőnél, a gépészeti berendezések szállítójánál, 
és azt is le kell irni, hogy a különböző cégek milyen kapcso
latban állnak a minőségellenőrző programok összekapcsolásá
nál. Meg kell adni, hogy milyen épületek, rendszerek és kom
ponensek lesznek azok, amelyeket a minőségbiztosító program 
során állandóan figyelemnél kisérnek. 

A tervezés során azt kell megadni, hogy milyen minőségi 
szabványokat használnak fel a számításoknál és a dokumentálás
nál, valamint milyen mértékű eltéréseket engedélyeznek a 
szabványtól. Meg kell adni, hogy milyen módon ellenőrzik a vá
sárolt anyagok, berendezések és szolgáltatások minőségét. Meg 
kell adni, hogy a reaktor működtetése során az operátorok 
munkáját hogyan ellenőrzik, valamint a szükséges javításoknál, 
az üzemanyag újratöltésnél, az esetleges berendezés-módosítá
soknál hogyan ellenőrzik a munka és a felhasznált anyag minő
ségét. 

III. A FRANCIA NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI KONCEPCIÓ, 

Franciaországnak van a legnagyobb nukleáris energiaprog
ramja Európában. 1983-ra 26 db.900 MW-oe reaktor működött, 
és további 25 db. 900 és 1.300 MW-oe reaktor építését kezdték 
meg. Két jellegzetessége van ennek a programnak: először is 
egy standard erőmütlpust választottak ki, és ez a tipizálás 
jellemző az összes megépült erőműre. /A standardizálás még a 
helyszín kiválasztását is magába foglalja./ Egy másik jelleg-
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zetessét, hogy Franciaországnak csak egy elektromos társasá
ga van /EDS/, és ez önmagának épiti az erőmüveket. Az erőmü
vet egyetlen cég szállítja, a FRAMATOME, amely Westinghaus 
licenc alapján szállítja a reaktorokat. Ez megkönnyíti az en
gedélyezést és gyorsabbá is teszi. 

A francia nukleáris biztonsági szervezetet 3 elv jellem
zi. Először is a felelősségek tiszta definiálása. Bár a kor
mányszervek szigorú ellenőrzést gyakorolnak a nukleáris be
rendezések fölött, mégis a felelősség elsősorban az erőmű é-
plttetőin és Üzemelt3tcin nyugszik, és nekik kell az összes 
engedélyt beszerezniük, és végig felelősek' maradnak az erő
mű biztonságáért. Az engedélyező szervezetek a részletes mű
szaki vizsgálat után engedélyezik az erőmű építését. Az enge
délyezést a központi biztonsági szolgálat /SCSIN/ végzi, a-
mely az ipari minisztériumon belül működik. A többi miniszté
rium olyan feladatokat lát el, amelyek a hatáskörűkbe tartoz
nak, mint pl. az egészségügyi minisztérium radioaktiv kibo
csátást, a belügyminisztérium a kiürítési tervet ellenőrzi. 
Egy titkárság koordinálja az összes szabályzó és engedélyező 
tevékenységet. 

A műszaki értékelést elválasztották az adminisztratív en
gedélyezési eljárástól, ezért az atomenergiaügynőkségen belül 
egy úgynevezett nukleáris biztonsági intézetet hoztak létre 
/IPSN/, amelynek az a feladata, hogy az engedélyezést, szabály
zást, felügyeletet, a lakosság felviláoositását és a dokumentá
ciót segítse. Ennek a csoportnak 1.10O fő dolgozója van, és 
évi költségvetésük 700 millió frank. ?5k végzik az összes nukle
áris berendezés műszaki biztonsági minősítését. Ez a csoport 
teljesen független anyagilag és szervezetileg is az elektromos 
hálózat és a FRAMATOME konstruktőreitől. 

Számos tarácsadó szolgálat segitséaét is igénybe veszik, 
és az engedélyezési eljárásban több érdekképviseleti csoport 
is beleszólhat, mint pl. az akadémia és a munkások képviselői 
is. 

A francia nyomottvizes reaktorok biztonsági filozófiája 
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alapvetően az Egyesült Államok filozófiáját tekinti mérték
adónak. A FARMATOME Westinghouse licencet vett át, a villa
mostársaság /ÉDF/ amerikai villanostársaságok segítségét 
használta fel, és a francia reaktorbiztonsági szervezetek 
pedig az amerikai NRC-vel működnek együtt az engedélyezés
ben és a kutatásban. A francia biztonsági filozófia alapja
iban a mélységi védelem elvén nyugszik. ElŐszöris megfelelő 
nagyságú biztonsági tartalékókat kell hagyni a tervezés, épí
tés és működtetés során, hogy az erőmű normál esetben jól 
működhessen. Másodsorban olyan védőberendezések szükségesek, 
amelyek elegendő redundanciával rendelkeznek és akkor is 
visszaállítják a normál működési körülményeket, amikor egy mű
ködési zavar lép fel. Három lényeges védelmi szint van: az 
üzemanyagburkolat, a printerkor, a containment, valamint kiegé
szítő rendszereik. Lényeges még az erőmű működésének ismerete 
balesetek és az összes baleseti szcenzárió megismerése. Ezek 
az analízisek a biztonsági rendszerek megfelelő kezelését se
gítik elő. 

Különös figyelmet fordítottak a minőségellenőrzésre. AB 
Uzemanyagrudaknál a tiszta reaktor alapelvét követik, ami azt 
jelenti, hogy nem engedhető meg semmiféle radioaktiv szivárgás 
az üzemanyagradákból. A nyomástartó edényekre és a primerkörre 
a gyártónak és konstruktőrnek megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani, és igazolniuk kell, hogy a tervezési paraméterek 
megegyeznek az elkészített részegységekkel . Itt különösen a 
hegesztési varratok minőségét és az esetleges repedéseket el
lenőrzik. 

Megkülönböztetett figyelmet kap az operátorok munkája. 
Hosszú ideig észrevehető különbség mutatkozott a konstruktő
rök által végzett biztonsági analízis munkája és az operátorok 
kezéhez került, dokumentáció kőzött. Amint gyűltek a működési 
tapasztalatok, egyre erősödött az a meggyőződés, hogy a bizton
sági problémák nem elsősorban a tervezésben rejlenek, hanem 
azok gyakorlati megvalósításuk hiányosságaiban. A következő lé
nyeges problémákat találták: a minőségellenőrzés hiányos volt, 
néha operátorhibák történtek, de ebbe beletartozott az is, hogy 
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az operátorok számára készült előírások szövegezése nem min
den esetben volt pontos és szabatos. Előfordultak előre nem 
látott baleseti események, amelyek olyan okokból és rendszer-
interakciókból születtek, amelyeket eddig nem vettek figye
lembe, és olyan tipusu meghibásodásokból, amelyek nem merül
tek fel a tervezés során. Külön problémát jelentett a fellépő 
tranziensek inkorrekt diagnózisa és a téves operátori cselek
mények is. 

IV. A JAPAN NUKLEÁRIS ENERGIABIZTONSÄGI KONCEPCIÓ. 

Japánban a nukleáris energiával kapcsolatos koncepció 
alapja az, hogy az erőmű biztonságáért elsősorban az az elek
tromos társaság felelős, amelyik az erőmüvet üzemelteti. Eb
ből az alapból kiindulva a nemzetközi kereskedelmi és ipari 
minisztérium /MITI/ felülvizsgálja az erőmű alapvető terve
zési koncepcióját és a részletes tervdokumentációt;, és meg
vizsgálja, hogy biztonsági szempontból megfelelőek-e. Amint 
az erőmű elkezdi a működését, a MITI számos biztonsági felü
gyeleti funkciót lát el, többek között állandó vizsgálatokat 
tart, aminek az a célja, hogy az esetleges baleseti vagy hi
baforrásokat föltárja. A MITI az elektromos társaságokat u-
tasitja, hogy minden megfelelő ellenlépést tegyenek meg a 
balesetek megelőzésére, szigorúan ellenőriz minden véltoz-r, 
tatást, azt, ami évi szokásos ellenőrzés során felmerül, és 
az ellenőrzés időtartama 3-4 hónap évente. 

Japánban 1984-ben már 25 reaktor működött 18.000 mega
watt elektromos teljesítménnyel, és 1986-ra ujabb IS.000 
MW kapacitású reaktor lép a hálózatba. 1980-ban a reaktorok 
évi rendelkezésre állása kb. 60 %-os volt, ez 1983-ra átlag 
70 %-ra növekedett. 

Figyelembe .kell venni, hogy évente 3-4 hónapra leállít
ják a reaktorokat űzemanyagátrendezésre és az évi felülvizs
gálatra. Japánban a reaktorok elég biztonságosnak tekinthetők, 
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mert az évi vészleállitás 0.3 %-ra tehető reaktoronként és 
évenként. Ennek ellenére két reaktorbaleset rázta meg a ja
pán közvéleményt, az egyik ismert amerikai Three Mile Island-i, 
ekkor le is állították az Ohi-ban működő azonos tipueu erő
müvet/ és átvizsgálták tüzetesen. A másik baleset egy 375 
megawattos forralóvizes reaktornál történt: Tsurugaban, ahol 
a printerkor! viz szivárgott egy tápvizelőmelegltőből. A ra
dioaktiv viz az általános elvezető rendszerbe szivárgott, és 
itt nem tervezési, hanem üzemviteli problémák jelentették 
a legfőbb gondot. Az erőmű operátora nem jelentette a szivár
gást a MITI-nek, az elvégzett javítások elégtelennek bizonyul
tak, és más rutineljárásokat is elhanyagoltak. Ezért a NITI 
nagyon erősen megszigorította a szabályokat, és uj biztonsági 
rendszert vezetett be. 

1978-tól kezdve a már meglévő biztonsági szabályokat 
megváltoztatták, megszigorították. Eredetileg a tudományos 
és technológiai ügynökség végezte a nukleáris reaktorok enge
délyezését, és a MITI felügyelte a tervezést, az építkezést 
és a működtetést. A közlekedésügyi minisztérium hatáskörébe tar
tozott a kereskedelmi nukleáris meghajtású hajóflotta. Az uj 
rendszer keretében a NUTI lett a legfőbb felelőse a nukleáris 
biztonságnak. 

A tervezési fázisban az elektromos társaságnak az alap
koncepciót be kell nyújtani a MITI-nek, amelyik felülvizsgál
ja az alapkoncepciót annak függvényében, hogy megfelel-e az 
alapvető biztonsági követelményeknek. A MITI számos szakértői 
bizottsággal konzultál, mint pl. a nukleáris energiabiztonsá-
gi bizottsággal, vagy az atomenergia ügynökséggel. 

Asr elvi építési engedély- megadása után a reaktorépités 
minden egyes fázisát ellenőrzik. Az elektromos társaságnak 
részletes épitési tervet kell benyújtani, amelyben minden egyes 
berendezés rajza és működésé a legapróbb részletekig le van 
Írva. Minden egyes hegesztést külön kell ellenőrizni és a 
radioaktiv anyagok kezelésére ie nagy gondot kell fordítani. 
Az építkezés befejezése után átvételi vizsgálatokat kell tar 
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tani, és a működtetés során az elektromos társaság minden 
évben köteles ellenőrizni a teljes ero^rüvet- A MTI-nek 
bármikor joga van egy helyszíni vizsgálatot tartani, amennyi
ben ezt szükségesnek látja. 

A japán nukleáris biztonsági filozófia: mélységi védelem a 
tervezésnél. 

Az alapvető tervezési előírás az atomerőműre az, hogy 
mind a lakosság, mind az alkalmazottak biztonságát garantálni 
kell mind normál, mind baleseti állapotban. Zzért a következő 
szempontokat kell teljesíteni: a tervezés során az összes le
hetséges természeti katasztrófát figyelembe kell venni, mint 
pl. a földrendéseket, tájfunokat, áradásokat és légi kataszt
rófákat. A lakosságot esetleg érintő dózisokat olyan alacsony 
szinten kell tartani, amennyire csak lehetséges, ügy kell ter
vezni a reaktort, hogy a radioaktivitás mindenképper. a conta-
inmenten belül maradjon. Olyan beépített biztonsági rendszere
ket kell használni, ami bármely újszerű, vagy eddig ismeretlen 
baleset esetén biztosítják a korai felfedezést, és ha meg is 
történik a baleset, következményei nem lesznek súlyosak. 
Olyannak kell lenni a tervezésnek, hogy ha meohibásodr.ak egyes 
mérőberendezéséi, vagy hirtelen operátorbeavatkozás történik, 
a primerköri nyomástartó rendszer normál működés során nem 
fog meghibásodni. Amennyiben a hűtőközeg elvész, vagy a primer
köri nyomástartó rendszer megsérül, vaoy egy szabályzórud hir
telen kivágódik, és emiatt «vors reaktivitás-növekedés követ
kezik be, olyan reaktorkonstrukciót kell alkalmazni, ami vagy 
meggátolja a balesetet, vagy pedig a radioaktiv anyagok kibo
csátását minimális megengedhető szinten tartja. A japán biz
tonsági rendszer igen körültekint*« és nagyon gondos elíráso
kat tartalmaz a különböző méretű földrengések következménye
inek kivédésére. Ezt a szeizmikus és szilárdságtani előírások
kal biztosítják. 
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A vészhütőrendszer. 

A vészhütőrendszernek meg kell akadályozni a fűtőanyag 
súlyos sérülését és a burkolat károsodását, ügy kell tervez
ni a rendszert, hogy tartalék áramforrásról is működtethető 
legyen. Minden egyes rendszernek függetlenül is kell tudnia 
Működni, igy egyedileg is ellenőrizhető kell hogy legyen. 
További követelmény, hogy a nyomástartó rendszer bármely sé
rülése esetén az üzemanyagburkolat hőmérséklete 1.200 С 
alatt legyen, a burkolat oxidációja 15 %-ot ne» haladhatja 
»eg, és a keletkező hidrogén nem veszélyeztetheti a contain
ment tartály integritását, és a maradványhőt akkor is el 
kell tudni távolítani, ha az üzemanyagradak deformálódtak. 

A nyomottvizes reaktoroknál a következő előírások vannak 
a vészhütőrendszerret• 3 különböző vizbefecskendezési rend
szernek kell léteznie, az akkumulátortartálynak, nagynyomású 
és alacsonnyomásu befecskendezésnek. Az akkumulátortartályt 
ugy kell tervezni, hogy automatikusan befecskendezze a hütő-
anyagot hütőközegvesztéses baleset esetén külső energiaforrás 
nélkül, jmikor a primerköri hűtőközeg elvész, és a primerköri 
nyomás a tartály nyomása alá csökken. A magas-és alacsonynyomásu 
rendszereket egy inicializáló jel aktiválja. Amennyiben a kül
ső áramforrás kiesik, akkor Diesel-generátorok segítségével 
működnek. Olyan konstrukciót kell használni, amelyek redundan
ciákat tartalmaznak. A vészhütőrendszer nagyobb része a conta
inment tartályon kivtil helyezkedjen el, hogy bármikor ellen
őrizni lehessen az akkumulátortankokat és csővezetékeket. A 
nagynyomású és alacsonynyomásu rendszereket ellenőrizni kell 
tudni ugy, hogy esetleg rövid ellenőrző vezetékeket használnak, 
és az elektronika működőképességét is demonstrálni kell tudni. 

A radioaktiv anyagok szivárgását külön rendszerrel kell 
ellenőrizni és ugy, hogy minél előbb fölfedjék az ilyen szivár
gásokat. 

Többszörös biztosítású biztonsági rendszereket kell hasz
nálni. Nyomottvizes reaktoróknál a biztonságvédelmi rendszernek 
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akkor is működni kell, hogyha bármilyen okból egy mérőcsa
torna kiesik. Ezért 2 a 4-ből rendszer alapján kell az ösz-
szes lényeges paramétert mérni. Ebből következik, hogy ha 
az egyik mérőcsatorna meghibásodik, és a másokon valami hi
bás jel érkezik be, még a két maradék csatornán azonos és 
jó jelnek kell bejönnie. 

Maradványhoeltávolitó rendszer. 

Nyomottvizes reaktoroknál a maradványhőt kezdetben a 
gőzgenerátor segítségével kell eltávolítani a reaktor leállí
tása után. A keletkezett gőzt a kondenzátorokkal kell lehűte
ni, vagy pedig az atmoszférába bocsajtják. A kezdeti szakasz
ban a maradványhőt egy külön hűtőrendszer segítségével távo
lítják el, ennek olyannak kell lenni, hogy a reaktor leállí
tása után 20 órával a primerkörben 60 С alá kell csökkenni 
a hőmérsékletnek. A szekunderkörben a hőeltávolitást egy se
géd vizbefecskendező rendszerrel lehet segíteni. A hőeltávo-
11tó rendszernek többszörösen biztosítottnak kell lenniök, 
ha az egyik valamilyen okból kiesik', egy pótrendszernek kell 
működésbe lépnie. 

A biztonsági szintek kiértékelésének koncepciója. 

A biztonsági szinteket az adott tranziens súlyosságának 
megfelelően kategorizálják. Előszöris bármilyen a jelenség 
ami a normál működés határait túllépi, abnormális tranziens
nek nevezik. Bárroilven jelenség, amelyik az abnormális tran
ziens ismérveit túllépi, baleseti tranziensnek minősül. A 
baleseti tranzienseket túllépő események pedig súlyos, vagy 
feltételezett balesetek, és ezek a legsúlyosabb állapotok. 
Ezek a kategóriák szolgáltatják a biztonsági szintek értéke
léséhez az alapokat, és ezek szerint történik a reaktor és a 
reaktor környékének biztonsági minősítése. 

л működés közbeni abnormális tranzienst a következő ese-
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menyek okozhatják: egy berendezés meghibásodása, a reakto
ron belüli hibás működés, az operátor egyetlen hibája. Ha 
new lépnek közbe, az eredmény súlyos üzemanyagsérüléssel, 
vagy a primerköri nyomástartó sérülésével járhat. 

Amikor a fenti jelenségeket detektálják, a reaktort le 
kell állítani, és a biztonsági berendezések működésbe lépnek. 
A következő esetek tekinthetők pl. ilyen abnormális tranzi
ensnek: abnormális változások a reaktivitásban és a fluxus
eloszlásban, abnormális változások a hőfejlődésben és a hő
elvonásban, abnormális változások a hűtőközeg nyomásában és 
térfogatában. Abnormális tranziensek esetén a reaktort nor
mál működési módba vissza kell hozni, mielőtt a zona megsé
rül. Azt, hogy a reaktor újra normál működési módban üzemel, 
a következőképpen lehet ellenőrizni: a maximális kritikus 
hőfluxus a megengedett érték alatt marad, az üzemanyagburko
lat mechanikailag nem sérült, a fütőanyagrud hőmérséklete 
nem éri el az engedélyezett maximumot, a legnagyobb nyomás
érték nem haladja tul a tervezési nyomás H O %-os értékét. 

Amennyiben az abnormális tranziens ismérveit meghaladó 
esemény zajlik le , azt már balesetnek nevezzük. Ritkábban 
történik meg, de ennek következményeként radioaktiv anyag jut
hat ki a reaktorból. A baleset már mindenképpen a biztonsági 
rendszerek belépésével jár, és működtetésük fontos. Többek 
között a következő események okozhatják a baleseti körülmé
nyek előállását: a reaktorzónában a hűtés megszűnése, a hűtő
közeg elvesztése, a radioaktiv hullakékkezelő rendszer meg
sérülése, a fő gőzvezeték vagy gözgenerátorcső elrepedése, 
az üzemanyag helytelen kezelése, a szabályzórud hibás vissza-
huzása. A reaktort ugy kell tervezni, hogy a fenti körülmények 
•setén se forduljon elő zónaolvadás és hasadási termékek ne 
lépjenek ki. Akkor minősíthető jónak a biztonsági berendezés, 
ha a reaktor nem sérül meg súlyosan, és megfelelő hűtőkapaci
tás mindig rendelkezésre áll. A nyomás csúcsértéke nem halad
ja meg a tervezési nyomás 120 t-át, és a containmsntben a 
nyomás a tervezési nyomás 111 l-át nem haladja meg. További 
követelmény, hogy ne legyen jelentős radioaktív kibocsájtá« 
a contalnmentből. 
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