telefon: 75/508-833, 75/507-432
e-mail: uzemlatogatas@npp.hu
GPS-koordináták:
+46° 34’ 27.12; +18° 51’ 13.54

Jöjjön el, nézze meg,
értse meg!

Fűtőanyag

A látogatóközpont
elérhetősége:

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig
8.00-15.00
szombaton
9.00-13.00

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
cím: 7031 Paks, Pf. 71, hrsz. 8803/17
központi telefon és fax:
06-75-505-000; 1/355-1332
weboldal címe: www.atomeromu.hu
Facebook-profil:
www.facebook.com/paksiatomeromu

Nukleáris üzemanyagciklus

Az uránérc
bányászata

Fűtőelemgyártás

Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden
pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-8
gramm/tonna, a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében is található kb. 5 mg urán.
Az uránérc kitermelése a földkéregből általában akkor kifizetődő,
ha az uránkoncentráció a 0,5-5
g/kg értéket eléri.

A szükséges mértékben feldúsított
uránt
tartalmazó
urán-hexafluoridot
sorozatos
lépések során urán-dioxiddá alakítják, amit porkohászati eljárással pasztillákká préselnek. Ezeket
a pasztillákat üzemanyagpálcákba töltik, a pálcákat pedig kazettákba szerelik.

Dúsítás

A paksi reaktorok üzemanyagpálcáiban kb. 9 mm magas, 7,6
mm átmérőjű hengeres pasztillák
vannak. Az uránpasztillákat egy
cirkónium-nióbium
ötvözetből
készült, 2,5 m hosszú, 9 mm külső átmérőjű csőbe (a burkolatba)
helyezik, amit feltöltenek héliumgázzal, és ezután hermetikusan
lezárják. A burkolat megakadályozza a hasadványok kikerülését
a hűtővízbe.

A természetes urán túlnyomórészt 238U-ból áll, és csak 0,71%-a
235
U-ös izotóp. A legelterjedtebb,
könnyűvíz-moderátoros
atomerőművek üzemanyaga enyhén
dúsított (2-4,5% 235U) uránt
tartalmaz, ezért a természetes
uránt dúsítani kell: meg kell növelni a 235-ös uránatomok részarányát a 238-as „rovására”.
Az izotópdúsításra két leginkább
alkalmazott módszer a gázdiffúziós és a gázcentrifugás eljárás.
Közös jellemzőjük, hogy urániumhexafluoridot használnak fel, és
az uránizotópok közötti tömegkülönbséget használják ki. Mivel
ezekkel a módszerekkel kis hatékonysággal válaszhatók szét az
izotópok (a relatíve kicsi, 0,86%os tömegkülönbség miatt), ezért
több egységet kapcsolnak egymás után.

Erőművi felhasználás

Az
üzemanyag-pasztilla
és
a burkolat együtt jelentik a
fűtőelempálcát. Mivel a több tízezer fűtőelempálca egyenkénti
mozgatása, cseréje gyakorlatilag
megoldhatatlan lenne, a fűtőelemeket kötegekbe foglalják. A paksi VVER-440 típusú reaktorokban
használt fűtőelemkötegek (kazetták) hatszög keresztmetszetűek,
és egyenként 126 fűtőelempálcát
tartalmaznak.

A fűtőelemkötegekből épül fel
a reaktor aktív zónája, az a néhány köbméternyi térrész, ahol a
láncreakció zajlik. A fűtőelem néhány (3-5) év alatt „kiég”, hasadóanyag-tartalma lecsökken, és
felszaporodnak benne a különböző magreakciók során keletkező
hasadási termékek és az uránnál
nehezebb atommok. Ezért meghatározott időnként „át kell rakni” a zónát: ilyenkor veszik ki a
kiégett, és teszik be a friss üzemanyagot is. A paksi blokkokban az
aktív zónát a 312 db üzemanyagkazetta, a 37 db szabályozórúd
és a moderátor szerepét is betöltő hűtővíz alkotja. A 37 szabályozórúd alsó végéhez kapcsolódik
1-1 üzemanyag-kazetta, amelyek
a rudak kihúzásakor bekerülnek
a zónába. Az új típusú, 3,84, illetve 4,2%-ra dúsított üzemanyaggal négy- és ötéves kiégési idő is
megvalósítható.

Ideiglenes tárolás

Végleges elhelyezés

A kiégett fűtőelem aktivitása
olyan nagy, hogy hűteni kell, nehogy a bomlások során felszabaduló hőtől megolvadjon. Ezenkívül az intenzív sugárzást el kell
szigetelni a környezettől. A két
feladatot egyszerre oldja meg a
pihentetőmedence. Pakson az
elhasznált üzemanyagkötegeket
három-öt évig tárolják biztonságos körülmények között a pihentető medencében. Ezt követően
az elhasznált üzemanyag-kazettákat robusztus konténerekben
átszállítják a kiégett kazetták átmeneti tárolójába, ahol elhelyezésük 2047-ig biztosítva van.

Az elhasznált üzemanyagot és a
nagy aktivitású hulladékot úgy
kell elhelyezni, hogy hosszú ideig megbízhatóan el legyen zárva
minden élőlénytől, környezeti
hatástól és talajvíztől. Erre a célra olyan talajvízmentes geológiai képződmények alkalmasak,
amelyek földtörténeti korokon
keresztül változatlanok maradtak. Magyarországi lehetséges
megoldás a Boda község környékén található agyagkőben való
elhelyezés. A végső elhelyezéskor is érvényesül a reaktoroknál
használatos „mélységi védelem”
elve. A kazettákat többszörös

túlbiztosítással helyezik el a földkéregben kialakított mélységi tárolóban. A lehetséges telephely
kutatására szakmai program indult.
A világban keletkezett kiégett
üzemanyagnak egy részét felhasználják új üzemanyag gyártására a reprocesszálás segítségével. Sok országban egyelőre
nem használják ki a kiégett üzemanyagban rejlő lehetőségeket.
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