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1. fejezet - Atomenergia-termelés
Ebben a modulban ismerjük az atomreaktorok történetét; az első atomerőműveket; 2., 3. és 4. generációs
atomerőművek atomenergia-programjait; az atomenergia terén bekövetkezett főbb baleseteket.

1. Az atomreaktorok története
1.1. Állapot, státus
2010. december 31-én a világon összesen 441 atomerőművi blokk (reaktor) működött 375267 MWe beépített
teljesítménnyel. 67 reaktorblokk állt építés alatt, összesen 64064 MWe teljesítménnyel. Aligha mondható, hogy
az atomenergia nem fontos összetevője a világ energiatermelésének. (Megj.: a cunami okozta sajnálatos
fukusimai reaktorbaleset óta az 1.2.3. táblázatban látható 54 japán reaktor leállt, és az atomlobbi újabb csapást
szenvedett el.) Mégis, semmiképpen nem állítható, hogy a világ számára nem fontos energiatermelő ágazat az
atomenergia.
A legelterjedtebb az ún. nyomottvizes atomerőművi (PWR) típus 269 reaktorral (ilyen a paksi atomerőmű is), a
második helyen még mindig a forralóvizes típus (BWR) áll 92 blokkal. A CANDU-nak is becézett (Canadian
Deutrium-Uranium reactor) nyomottvizes-nehézvizes atomerőművek elsősorban Kanadában és (annak
mintájára) Indiában, valamint kettő a szomszédos Romániában épültek (összesen 46). Az angolok számos (18)
gázhűtéses grafitreaktort üzemeltetnek, míg az oroszok még (15 db) könnyűvizes-grafitmoderátoros típust is
futtatnak. Működő atomerőművi gyorsreaktorblokkot egyedül Oroszországban tüntet fel az autentikus forrásunk
(Nuclear Power Reactors in the World, 2011 Edition, IAEA [2011]), miután a francia leállt.
Ha valaki a mai napi adatok iránt is érdeklődik, akkor kattintson ide:
http://www.iaea.org/pris/
Aztán látogassa meg ennek magyar ágát itt:
http://www.iaea.org/pris/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=HU,
és lapozzon egyet vissza a németekre, akik bizony leállnak az atomprogrammal, majd még egyet előre a
franciákra, akik most is építenek!

1.2. Az atomreaktorok korai története
Az atomenergia történeti előzményeihez tartozik az a hosszú út, amelyet a fizika a sugárzások felfedezésétől az
első reaktorig megtett, majd az atombomba története, amikor a háborús erőfeszítések elvezettek a bombáig. A
háború után az erőfeszítések az energiafelszabadítás megfékezésére, moderálására irányultak, hogy
energiatermelést kapjunk atombomba helyett (közben, epizódként, a hidrogénbomba sztorija), majd az első
energiatermelő reaktorok után a különféle típusok története, ezután a második és harmadik generációs
atomerőművek és a jövő negyedik generációs erőművei (nem feledkezve el a Three Mile Island, Csernobil és
Fukusima nagy baleseteinek tanulságairól sem!).

1.3. Előjáték
1895: Röntgen felfedezi az ionizálós sugarakat, a röntgensugárzást, amely áthatol a kézen.
1896: Bequerel rájön, hogy a szurokérc (angolul pitchblende), ami rádiumot és uránt tartalmaz, elfeketíti a
fényképlemezt.
1896: Pierre és Marie Curie: radioaktivitásnak (radioactivity) nevezik a jelenséget.
1898: Marie Curie elkülöníti a polóniumot.
1902: Rutherford elkezdi az alfa- és bétarészecskékkel bombázni és átalakítani az elemeket.
1919: már tudatosan alfa- (hélium-) részecskéssel bombázza a nitrogént, és oxigénatomokat állít elő, miközben.
1
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1911: Soddy leírja, hogy azonos elemek különböző tömegszámmal rendelkezhetnek, és ezeket izotópoknak
nevezik el. A magyar származású Hevesy kimutatja, hogy ezek közül sokat lehet nyomjelzőnek használni.
1932: Chadwick nevéhez fűződik a neutron egyértelmű felfedezése, ami áttörés, és az atomenergia felé mutat,
hiszen 1934-ben a Curie-házaspár majd kimutatja, hogy a neutron sokkal alkalmasabb az elemek
megváltoztatására, mint a protonokkal történő bombázás.
Innen már csak néhány lépés, amit meg kell tenni, hiszen Enrico Fermi, akinek nevéhez az első atommáglya
fűződik, már 1935-től bombázza a különböző elemeket neutronokkal, és míg a könnyűek nehezebbek lesznek,
addig az urániumtól könnyebb elemeket is nyer, amelyekről majd
1938: Otto Hanh és Fritz Strassman megmutatják, hogy bárium és más alkáli földfém elemek keletkeznek az
uránium neutronnal való bombázásakor, és ennek nyomán Lisa Meitner és Otto Fritz Niels Bohr vezetése alatt
lényegében leírják az uránium maghasadását két könnyebb elemre. Amikor leírják, hogy számításaik szerint 200
MeV szabadul fel, amit Frisch 1939-ben kísérleti úton igazol, akkor már csak azt kell megsejteni, amit szinte
mindenki tud, hiszen benne volt Hahn kísérleti eredményeiben is: hogy újabb neutronok szabadulnak ki. Szinte
rögtön világos volt a fizikusok számára, hogy ezt láncreakcióba lehet venni. Ezt Joliot-Curie Párizsban, míg a
magyar Szilárd Leó Fermivel karöltve New Yorkban (Szilárd ezért utazott ki Angliából) igazolják is. Így
mindenki előtt, aki fizikus, nyilvánvalóvá vált, hogy óriási energiafelszabadítási lehetőség nyílt meg az
emberiség előtt!

1.4. A bomba 1939−1945,-47-es évek
Nem fogjuk leírni részletesen az atombomba történetét. Akit érdekel, az elég jól megírt, izgalmas könyveket
szerezhet be. A valóságot persze csak részben ismeri meg belőle, hiszen a Manhattan-projekt és más fejlesztések
titkosak voltak, és a szovjet erőfeszítésekről még ma is csak közvetett információkkal rendelkezünk.
A hallgatók számára azonban egy kérdést fel kell tennünk: mi a különbség a benzin- (petróleum-) lámpa és a
Molotov-koktél között? Mindkettőben azonos az „üzemanyag”, és hasonló „égés”, oxidáció játszódik le. Az
egyik hőt (fényt) szolgáltat békésen, a másik harci eszköz. A különbség abban van, hogy mennyi idő alatt és
milyen mértékben megy végbe a vegyi folyamat. Néha ezt összetartási időnek is szokás nevezni. Össze kell
tartani a robbanószert addig, míg az energiafelszabadulás többsége végbemegy, és akkor az szétfeszíti az
összetartás kereteit, és robbanásszerű lökéshullámot indít el.
Ez történik az atombomba esetében is. Össze kell tartani az anyagot, amíg a láncreakció megindul és
többségében lejátszódik az anyagban, mert ha idő előtt szétesik, akkor leáll, nem szabadul fel akkora energia,
nem képződik lökéshullám. Ez az „atombomba titka”, ahogy a népszerűsítő művekben nevezik. Az első
atombombáknál jól időzített robbanást hoztak létre hagyományos robbanóanyag segítségével, ami egymás felé
lökte a hasadóanyagot, és mialatt ezt a kinetikai impulzust lefékezte és visszafelé indította volna a
láncreakcióban felszabaduló energia, azalatt már a hasadások többsége lejátszódott, azaz roppant nagyságú
energia szabadult fel.

1.5. A háború után
Az atombomba nem tett jót, még akkor sem, ha felgyorsította a tudományos kutatásokat a háborús évek alatt. A
bombát nagy titkolózás követte, és a békés atomenergia-felszabadítást majdnem 10 évre lehetetlenné tette. A
Szovjetunióban, 1954-ben Obnyinszkban indult el a „világ első atomerőműve”. Nos, az elsőségeken mindig
vitatkozni szokás. De ezt még a Wikipédia is így tudja. A Manhattan-projekt alatt persze számos atomreaktor
épült, és azokat is hűteni kellett, a hűtővizet pedig fűtésre már Fermiék is felhasználták, amit egyesek már a
maghasadás energetikai célú felhasználásának neveznek. De talán érdemes arra is figyelni, hogy azon túl, hogy
a fizikusok elindították az első atommáglyát, és demonstrálták, hogy lehetséges önfenntartó láncreakción
alapuló energiatermelést végezni, az atomerőmű beindításához számos ipari-energetikai problémát kellett
megoldani. Látni fogjuk később, hogy egy egyszerű hőmérsékletmérés kivitelezése az atomerőmű zónájában,
ahol 123 bar (12,6 MPa) nyomás és kb. 300 oC hőmérséklet van, miközben olyan mértékű a sugárzás, hogy oda
még leállás után hosszú ideig sem teheti be a lábát ember, milyen kihívást jelent.

1.6. Az első atommáglya
A mi célunk inkább a nukleáris energiatermeléshez szükséges ismeretek áttekintése, nem a reaktorfizika, de nem
tehetjük meg, hogy ne emlékezzünk meg az első atommáglya begyújtásáról.
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1942 decemberében a chicagói egyetem Alonso Stagg Field teniszstadionjának elhagyatott lelátója alatt
építették fel a CP−1-et, a világ első atommáglyáját (reaktorát) Enrico Fermi vezetésével, Szilárd Leó
együttműködésével (e két embert tartja a világhírességek lexikonja a feltalálóknak). A máglya
urániumtömbökből és grafitblokkokból állt össze, közelítette a gömb alakot, bár annak befejezésére már nem
volt szükség (értsd a gömb felső soraira). A szabályozórudak kadmiummal borított acélrudak voltak. Állítólag
Fermi az első kritikussági kísérlet alatt, a kezében egy bóros folyadékkal, a reaktor tetejénél mérte a neutronok
beütési szintjét, azaz ellenőrizte, létrejött-e a láncreakció. (A bóros folyadék beöntése leállította volna a
folyamatot, ha elszabadul). Az önfenntartó láncreakció december 2-án 15.25-kor valóban létrejött, igazolva
Fermi számításait. Ez azért is fontos volt, mert ez volt az első és utolsó reaktor, ami nem rendelkezett
sugárvédelemmel. (Ráadásul elég sűrűn lakott területen épült, és (Fermin kívül) senki nem tudta, hogy nem foge a láncreakció megállíthatatlanul végbemenni. A továbbiakat olvassa el, akit érdekel: "CP-1 GOES CRITICAL
Met Lab (December 2, 1942) Events: The Plutonium Path to the Bomb, 1942-1944".The Manhattan Project An
Interactive History. US Dept of Energy. Retrieved 2012-04-12, ^Chicago Pile 1, Argonne National Laboratory.

1.7. Az áttörés
A fent említett obnyinszki atomerőmű és a szovjet atombomba, továbbá a készülő hidrogénbomba „meggyőzte”
az amerikaiakat is, hogy nincs már mit titkolni. Az 1955-ös genfi konferencián végre a világ keleti és nyugati
felének tudósai előadták a tudományos eredményeiket, és elég hamar az egész világra kiterjedő kommunikáció
és együttműködés jött létre − természetesen elsősorban a kisreaktorok, az atomenergia és a nukleáris eszközök
békés felhasználásának témájában. Hamarosan az összes atomhatalom, de a legyőzött németek is atomerőművek
építésébe kezdtek. A kis országok pedig megkapták első kutatóreaktorukat. Ekkor épül az első reaktor
Magyarországon is a KFKI-ban (Központi Fizikai Kutató Intézet).

1.1.7.1. ábra
„1955 tavaszán lehetett érezni, hogy a két szuperhatalom szembenállásában az enyhülés halvány jelei
mutatkoznak. Elhatározták ugyanis, hogy az ENSZ égisze alatt − Genfben − reprezentatív atomenergiakonferenciát tartanak a nukleáris energia békés célú felhasználásának elősegítése érdekében, s nyilvánosságra
hozzák az úgynevezett »atomtitkok« egy részét. Abban is megállapodtak, hogy nukleáris eszközökkel
(reaktorral, gyorsítóval) nem rendelkező országoknak lehetővé teszik az ilyen eszközök megvásárlását, hogy
elkezdődjék ezekben az országokban is a nukleáris energia békés célú hasznosítását szolgáló munka. Így 1955
tavaszán a szovjet kormány is felajánlotta a magyar kormánynak, hogy vásárolhat tudományos kutatási célokra
atomreaktort és ciklotront, s egyben meghívta a magyar szakembereket, hogy tekintsék meg a berendezéseket,
és állapodjanak meg az illetékes szovjet szervekkel a tennivalókban. „Késő este 1959 márciusában egyre
gyorsabban kattogtak a detektorláncok számlálói,Szívós Karcsi1a huszonharmadik kazettát tartotta a zónában,
félig behelyezett állapotban. Tudtuk, hogy itt a pillanat. MindnyájanSztolerovra2néztünk. Bólintott, és mint aki
megállapítja, hogy kisütött a Nap, közölte:a rendszer enyhén szuperkritikus.Kérte az operátort, hogy eressze le a
biztonságvédelmi rudakat. 1959. március 25-ét mutatott a naptár, és 21 óra 59 percet a vezénylő órája.
Magyarországon, Csillebércen, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetében (KFKI)
megvalósult az első, önmagát fenntartó neutron-láncreakció…” (Lénárd Pál, Fizikai Szemle, 2009/381.o)
A különböző országokban különböző atomerőmű-típusokat terveztek: forralóvizes, nyomottvizes, nehézvizes
típusokat (lásd az 1. generációról szóló összefoglalást I. fejezet 1.3), de kutatóreaktornak néha egzotikus
reaktorokat is, mint például a szénhidrogén moderálású reaktorokat vagy gyűrűs reaktorokat. Az atomerőművek
generációit a jövőt bemutató VII. fejezet tárgyalja.

2. Balesetek
Az atomenergia békés és katonai hasznosításának története számos balesetről tanúskodik. A korai időszak,
elsősorban kutatóreaktoros baleseteit az érdeklődő megtalálja Szabó Zoltán 40 év reaktorbalesetei
összefoglalásában (Szabó Zoltán: Négy évtized reaktorbalesetei. Report KFKI–1982–94 (1982)). Ebből és a mi
leírásunkból is hiányoznak a katonai létesítmények balesetei és számos szovjetunióbeli esemény, amelyről a
világ csak később értesült. Akit ez érdekel, az először olvassa el a fent említett művet, majd keressen az
interneten, mert ma már a szovjetunióbeli meghibásodásokról is számos részbeszámolót talál (kérdés, hogy
mennyi belőle az igazság). Úgy foglaljuk össze ezeket, hogy ezek mind lokális jelentőségűek voltak. Ha okoztak
is kárt és követeltek is emberéleteket, ezek igen lokalizáltak maradtak. A globális, radioaktív kibocsátással járó
szennyeződés is olyan mértékű volt, ami nem haladta meg az átlagos sugárzási hátteret, amelyet egyik oldalról a
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természetes radioaktív háttérsugárzástól kapunk (és kap az emberiség és a természet, mióta világ a világ),
valamint azt a többletet, amelyet az 1945 és 1960 közötti, igen jelentős mértékű katonai atombombakísérleteiből szabadult a világra a légköri atomrobbantások révén.
Korai atomerőmű-baleset az angliai Windscale-atomerőműben kitört grafittűz volt 1957-ben. Ez jelentős
mennyiségű aktivitás kijutásával járt a környezetbe.
A Three Mile Islanden történt baleset volt az első, ami jelentős lakosság evakuálását vonta maga után, nagy
publicitást kapott, és amelyben valódi zónaolvadás következett be egy nem katonai és nem kísérleti, hanem
teljesen polgári, békés atomenergia-termelésre tervezett és működtetett atomerőműben. (Az NRC, amerikai
nukleáris hatóság által becsült végeredményét bemutatjuk a következő ábrán). A tervezésnél a korábbiakban a
zónaolvadást tartották a legnagyobb balesetnek. De Three Mile Islanden az összeolvad zóna bent maradt a
tartályban, és a radioaktív anyagok csak a hibás szellőzés miatt kerültek a levegőbe, viszonylag kis mértékben.

1.2.1. ábra Forrás: NRC nyílt publikációja /http://www.scribd.com/doc/50586059/Nuclear-Reactor-MeltdownThe-Three-Mile-Island-Accident/:
Csernobil már maga a rémálom volt, amikor a reaktor megszaladása nem csupán megolvasztotta a zónát, de az
meg is nyílt, és mivel a csatornatípusú reaktoroknak még tartályuk sincs, a zóna felnyílt. Lévén a szovjet
reaktorok nem rendelkeztek valódi, megerősített kontémenttel, a tető felnyílásával szabad utat engedtek a
radioaktív izotópok olyan kiáramlásának, amely a szelek szárnyán fél Európát beterítette. A zónaolvadás olyan
mértékű volt, hogy az izzó lávaként forró, összeolvadt zóna átlyukasztotta a padozatot is, és az első rémületben
úgy tűnt „megállíthatatlanul” folyik lefelé, felidézve a híressé vált Kína szindróma című film gyermekded
meséjét arról, hogy az izzó atomreaktor áthatol az egész Földön, és a másik oldalon (Kínában) köt ki (nem
feladatunk e gyermekmese abszurditásait elemezni, csak azért írtuk le, hogy a hallgató tudja, miről beszélnek).
Mindenesetre a híres elefánttalp (1.2.2. ábra), az összeolvadt zóna, a szakembereket is elborzasztotta,
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1.2.2. ábra Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=z82GkhcqDKw
és a Szovjetuniónak egy fél metróvonalnak megfelelő alagút fúrásával az erőmű alá sikerült csak a vizeket
veszélyeztető következményeket elkerülnie − óriási anyagi és komoly emberáldozattal. Ekkor kezdődött az
atomenergia-felhasználás első mélyrepülése. Amikor már úgy tűnt, hogy a leckét megtanulva biztonságosabb
erőműveket építünk és üzemeltetünk, akkor következett be a cunami által kiváltott fukusimai baleset (2011),
amely megint jelentős kitelepítéssel és az egész térségben megnövekedett háttérsugárzással járt.
Az atomerőmű veszélyes üzem. Mint minden veszélyes üzemben nem zérus a balesetek kockázata. Nagyon oda
kell figyelni! A tankönyv jelentős része ezért a biztonsággal foglalkozik. Már a kezdetek kezdete óta tudtuk,
hogy nagy erejű, veszélyes energiaforrással foglakozunk. Már Fermi is készen állt arra, hogy ha a rudakkal
mégsem sikerül megfékezni az első atommáglyát, akkor akár életét áldozva bóros folyadékkal önti le az egészet,
ami biztosan leállítja a hasadást, ha esetleg számításaiban valamit nem vett figyelembe (hiszen az volt az első
önfenntartó láncreakció, és még nem tudhatta, hogy nincs-e a természetben általunk nem ismert folyamat). De a
folyamatokat azóta megismertük. A veszély elhárítására szolgáló ismertek, módszerek és minőségbiztosítási
eljárások rendelkezésre állnak. Ezek maradéktalan betartásával a balesetek elkerülhetők. Sajnos, újra és újra
megszegik ezeket, mint a közúti baleseteknél. Azt szokás mondani, hogy azoknak nincs akkora hatása. Ez nem
igaz! Közúti balesetekben, repülőgép-balesetekben, gázrobbanásokban stb., és azok normális működésében
kibocsátott káros anyagoktól sokkal több ember hal meg, mint az atomerőmű-balesetekben a legvérmesebb
zöldek által prognosztizált halálozási számok. Mégsem mondunk le az autóról, repülőről és a gázfűtésről. Jobb,
biztonságosabb autókat, repülőket építünk. Megpróbáljuk betartani a közlekedési szabályokat és csökkenteni a
környezetszennyezést. Ez az atomenergia útja is. Aki erről tanul, annak erre kell gondolnia. Azért kell
megismerni az alap- és kiegészítő folyamatokat, a műszerezettséget és a biztonsági szabályokat, hogy
elkerülhessük a környezetszennyezést, a haláleseteket és baleseteket. És akkor az atomenergia valóban hasznos
segítője lehet az emberiségnek.
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1.2.3. ábra Forrás: Egy 2011-es NAÜ jelentés
A fenti, 1.2.3-as táblázatokat egy 2011-es NAÜ jelentésből másoltuk ki. Teljességéért senki nem vállal
felelősséget, bár valószínűleg a legtöbb jelentős meghibásodást tartalmazza. Lehet ezt a listát túl sok
eseménynek tekinteni, ha valaki az atomenergia-ellenes táborba tartozik, lehet ugyanezt a listát az atomerőműlobbinak használnia, hiszen idézhető, hogy más ipari és polgári területeken (pl. gázszivárgások, autóközlekedés,
repülés stb.) mennyivel több esemény és halálos következmény van. Ennek a tananyagnak nem célja politikai
háttéranyagokat és azokban igazságot szolgáltatni. Mi inkább arra hívjuk fel a figyelmét a gépész,
mechatronikus és metrológiát tanuló hallgatóknak, hogy hány (noha nem a legsúlyosabb következményeket
okozó) leállás következett műszerezettségi és/vagy gépészeti problémákból. Ebben nem csak a nagy
atomerőmű-építő nemzeteknek van tennivalójuk, mi is építhetünk számos megbízható rendszert, a biztonság
fokozása céljából, mint látni fogjuk ezt a tananyagunkban az Atomreaktorok műszerezése és irányítástechnikája
fejezetben, ahol számos, magyar fejelsztésű rendszert ismertetünk.
További érdekes, idevágó olvasnivalók (ajánlások, nem kötelezők)
Selected IAEA Publications (lehívhatók: www.iaea.org)
Developing Infrastructure for New Nuclear Power Programmes, IAEA Nuclear Energy Series Publications
IAEA Tools and Methodologies for Energy System Planning and Nuclear Energy System Assessment
Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power
INIR: Integrated Nuclear Infrastructure Review Missions
Initiating Nuclear Power Programmes: Responsibilities and Capabilities of Owners and Operators
Managing Human Resources in the Field of Nuclear Energy
Financing of New Nuclear Power Plants
Commissioning of Nuclear Power Plants: Training and Human Resource Considerations
Common User Considerations (CUC) by Developing Countries for Future Nuclear Energy Systems: Report of
Stage 1
Guidance for the Application of an Assessment Methodology for Innovative Nuclear Energy Systems

3. Atomerőmű-generációk
Míg korábban csak egyre fejlettebb atomerőműveket építettünk, napjainkban divatossá vált atomerőműgenerációkról beszélni. Ezt a ma már elfogadott terminológiát követjük most az atomerőművek ismételt történeti
fejlődésének áttekintésében.
1. generáció: 1970-es évek előtti, akár kísérletinek is tekinthető, széles spektrumú próbálkozások.
2. generáció: 1970-től a ma is használatos atomerőművi típusokig, ezek kiforrottak és több mint 30 éves
üzemidővel bizonyították életképességüket.
3. generáció: a most fejlesztés alatt álló és kereskedelmi ajánlatban szereplő reaktorok. Közös jellemezőjük,
hogy felhasználják mindazokat a jelentős biztonsági, technikai, anyagtechnikai, elektronikai fejlesztéseket,
amelyek az elmúlt 40 évben születtek. Mindezek okán lényegében egy teljesen új filozófiai szemléletre és emelt
szintű biztonságra képesek.
4. generáció: a jövő atomerőmű-típusai. Jelenleg 6 fő típust vizsgálnak. Ezek között vannak egzotikusak is,
vannak olyanok, amelyek egész más termohidraulikai tartományban működnek, vannak, amelyekhez még nem
rendelkezünk megfelelő anyagokkal. A célok is különbözők lehetnek. Fejlesztés alatt!

3.1. Első generációs atomerőművek
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Sokáig úgy tanították, hogy a világ első atomerőművét 1954-ben (július 27-én) helyezték üzembe Obnyinszkban
(Szovjetunió, Moszkvától alig 100 km-re). Azt ma sem vitatja senki, hogy ez kapcsolódott először országos
elektromos hálózatra. Ez egy grafitmoderátoros, vízzel hűtött, mégpedig fűtőelem-kazettánként külön-külön
bevezetéssel hűtött reaktor volt. Mint ilyen, elviekben a későbbi RBMK-hoz hasonlít (RBMK a szovjet
csatornatípusú atomerőművi reaktortípus rövidítése (Reaktor Bolsoj Mosnostyi Kanalnovo tyípa = nagy
teljesítményű csatornatípusú reaktor). Ez utóbbi azonos a ma már Csernobil-típusúnak titulált reaktorral, azzal,
amelyik olyan szerencsétlenül járt 1986-ban.
Természetesen, már a levegőben lógott minden atomtechnikát erősen fejlesztő nagyhatalomban a békés
atomenergia-termelés beindítása, hiszen a tudósok ezt akarták eredetileg is megvalósítani, csak közbejött a
háború és a bomba. Ennek megfelelően mindenütt épültek a prototípusok, folytak a kísérletek.
Az első, már villanyt is szolgáltató reaktor az Experimental Breeder Reactor (EBR, kísérleti szaporítóreaktor),
amit az USA-ban már 1951-ben üzembe helyeztek, de ez csak a reaktorcsarnok világítását látta el a 200 kWe-ot
előállító, hőmennyiségben 1400 kWt-os, gyors szaporítóreaktorral. Ennek lényege, hogy az U-238-ból Pu-239et állítanak elő vele (a bomba alapanyagát). A reaktor az ún. gyorsreaktorok osztályába tartozott, és Na-K hűtésű
volt. Ezzel azóta is kísérleteznek. Szovjetunióban a Sevcsenko 600 MWe erőmű volt ebből a legnagyobb (amely
leégett, mert a Na sajnálatos módon igen szeret égni, és a francia Superphenix is tönkrement). A gyorsreaktor
attól gyorsreaktor, hogy benne a hasadás túlnyomórészt nem a termikus (lassú, 2200m/sec) neutronokkal
történik, hanem a gyors (1 MeV feletti) neutronokkal, amik hasítják részben az U-238-t is. A Na-K fémek
eutektikuma már 39 fokon folyékony fémet alkot, és kiváló hűtést, illetve a vízhez képest igen kicsiny lassítást
jelentene (ez majd később válik érthetővé, amikor a reaktorfizikával foglalkozunk), de sajnos elég agresszív, és
dermedésre is képes. Ezért ma inkább héliummal próbálják a hűtést megoldani. Ez a típus a mai igen erősen
továbbfejlesztett anyagok miatt komoly kandidátus (jelölt) a 4. generációs atomerőmű-típusok között.
Angliában gázhűtéses atomerőművek (GCR) építésébe fogtak. Az első Magnox-típusú atomerőművet 1956-ban
helyezték üzembe (Calder Hall), ez 2003-ig működött! A Magnoxok grafitmoderátoros és szén-dioxid gázzal
hűtött reaktorok voltak, amiket természetes dúsítású üzemanyaggal üzemeltek (dúsításról is fogunk még szólni,
a természetes U-235/U-238 arány nem több mint 0,72%). A dúsítás önmagában is igen nehéz üzemág, ezt
nemcsak akkoriban, de mind a mai napig csak a nagyhatalmak végezik (kivéve persze a sokat vádolt iráni
atomprogramot, meg valamennyi országot, ahol bombát is készítenek).
Az egész első generációs programot különben uralta a természetes uránalapra való törekvés. Ennek a
törekvésnek a sikeres terméke a CANDU nevű, kanadai fejlesztésű, nehézvizes moderátorral rendelkező
atomerőmű típus, amely még ma is 12%-os részesedéssel rendelkezik a világ atomenergia termelésében.

1.3.1.1. ábra
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1.3.1.2. ábra
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1.3.1.3. ábra
Míg az első atomerőművek általában titkos kormányprogramok részeként jöttek létre, 1957-ben az USA már
kereskedelmi nyomottvizes atomerőműveket kínált és állított üzembe, Shippingportban. Ez mindössze 60 MWe
volt és 1957−1882 között üzemelt.

1.3.1.4. ábra

3.2. Második generáció
Második generációnak szokás tekinteni a ma üzemelő atomerőműveket (kivétel a két első generációs, még
működő angliai Oldbury és Wilfa erőműveit, valamint a most épülő harmadik generációsokat).
Feladat: lapozzon a http://atomeromu.hu/az-atomeromuvek-tipusai-ra, rajzolja le a különböző típusú
atomerőműveket, jegyezze meg alkotóelemeiket!
Az első generáció tapasztalatai alapján lényegében a vízhűtés győzött (mindössze 20 nem vízhűtésű
energiatermelő reaktort ismerünk:2 gyorsreaktort fémhűtéssel és 18 gázhűtésest), a több mint 400 üzemelőből,
de látni fogjuk a 4. generációs terveknél, hogy azért a gázhűtésnek még nem áldozott le). A nyomottvizes,
dúsított uránnal üzemelő (vízhűtés és víz moderátor) az abszolút nyertes kategória (több mint 60%-kal), de a
forralóvizes típusból is sok üzemel, és kereskedelmi forgalomban kapható (kb. 20%). Ezek között a legnagyobb
különbség, hogy a víz gőzzé válása a reaktorban történik, és nem a gőzgenerátorban. A kanadai nehézvizestermészetes urándúsítású típus is szép karriert futott be (10%), valamennyi önállóságra törekvő, de dúsításra
nem szívesen vállalkozó ország (India, Argentína, Románia) ezt az utat választotta.
Tegyük hozzá, hogy valamennyi 2. generációs erőmű eredeti, az alaptípusa a 60−70-es évek terméke, de számos
korszerűsítés történt. Alapjaiban változott meg a biztonsági filozófia, óriási változás történt a mérések és
szabályozások terén, berobbant az elektronika és a számítástechnika, amik még a biztonságfilozófiára is
hatottak, és fokozatosan jobb anyagok is megjelentek, együtt a megfelelő minőségirányítási rendszerekkel.

3.3. Harmadik generáció
A most tervezés alatt álló, és egy-két helyen már épülő blokkokat szokás a harmadik generációnak tekinteni.
Ezek összegzik az előbb említett szép, fokozatos fejlődést a biztonságtechnikában, anyagokban, elektronikában,
védelmekben, tudatosan a tervezés kezdetétől a teljes kivitelezésig. Jelentős előrelépést jelentenek a kiforrott és
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ma már modulszerűen gyártott elemek. Ezzel az építés és üzembe helyezés jelentősen lerövidíthető, az elemek
csereszabatosak, és más típusú erőművekben is használhatók. A legjobb példák erre a régi szovjet blokkokra
szállított amerikai elektronikai és biztonságvédelmi elemek, rendszerek, de kipróbáltunk már a szovjet paksi
atomerőműben is Angliában gyártott fűtőelemeket! Ezt most a harmadik generációban rendszerszemléletűen
fogják össze. Nagyon fontos szempont volt az atomerőművek biztonságának fokozása, okulva az eddig
bekövetkezett balestekből és működési zavarokból, az aktív és passzív biztonságra való törekvés, a
gazdaságosság, a modularitás a gazdaságos méretek kialakításával. Látni fogjuk a további részekből, hogy nem
a technika az, ami egyedül fontos, hanem az építés, szervezés, ellenőrzés megfelelő megszervezése éppen olyan
fontos a biztonság és üzemeltetés szempontjából. Alaptípusként megemlítjük a következő, most ajánlott, és
harmadik generációsnak tekintett atomerőműveket.
EPR =European Pressurized Reactor
Ebből egy létezik, már egy épül Franciaországban és egy Finnországban (EPR3).
Az AREVE-Siemens által épített finn reaktor például 1600 MWe (4440 MWt) teljesítményű blokkokból áll, ami
jól mutatja a hatásfok növekedést. De elsősorban a biztonságra való törekvés jellemzi. Kontémentje (az egész
reaktort magába ölelő, csökkentet nyomású, acéllal erősített betontankja akár egy utasszállító közvetlen
becsapódását is kibírja, és dupla fala van, lényegében kizárja, hogy aktivitás kijusson. Noha a számítások
szerinti zónaolvadás valószínűségét sikerült 1/1millió év alá szorítani, mégis, ha ez bekövetkezne, akkor a
környezetbe elhanyagolható mértékű szennyeződés jutna ki. Részben gondoltak a legnagyobb balesete, a
zónaolvadás esetére, ami miatt a reaktor alatt egy zónaolvadékot felfogó rendszer épült ki. Természetesen a
legkorszerűbb jelző- és mérőműszerek, és elektronikai biztonság jellemzik az új típust.
Az oroszok is léptek egy nagyot előre. Ők is a nagyobb blokkok felé vették az irányt, már a 80-as évek végén,
amikor 1000 MWe-es blokkok építésébe kezdtek. Ezekből a B320-s típus még második generációsnak számít,
és számos blokk épült, még a rendszerváltások előtt Bulgáriában és Csehszlovákiában is. (Eredetileg a paksi 5ös 6-os blokkokat is ezekből tervezték megépíteni 25 évvel ezelőtt). Ezek tapasztalatai szolgáltak a
továbbfejlesztésre. Ma már a B-428 típusuk, amely Kínában (Tienwan) meg is valósult, akár harmadik
generációsnak is tekinthető paraméterei (hatásfok, gazdaságosság, biztonság) szempontjából (kb. ugyanazt
nyújtja, mint az EPR). Továbbfejlesztése, a B-466 és a B-491 pedig már minden szempontból kielégíti az
európai követelményeket is. Utóbbi tervezési szempontjaira jellemző példa, hogy repülőgép-becsapódáson túl
méretezték 5,7 tonnás 100 m/sec lövedék becsapódására, külső robbantásra (terrorizmus) egészen 30 kPa 1 sec
nyomáshullámig, vagy például hideg tájakra 4,9 kPa hóterhelésre. A hidrogénkezelő rendszer teljesen
automatikus, a zónaolvadékot felfogja, és a redundáns rendszerek szintjét 3-ról 4-re emelték (ez a pótkötél
pótkötelének a pótkötelét jelenti, kb. olyan, mintha az ejtőernyős 4 különböző módszerrel működő automatikus
nyílású ernyővel ugrana, biztos, ami biztos). Az üzemzavarokat is redukálták, pl. a főkeringtető szivattyúk
kenése-hűtése már nem olajkenés, hanem vízzel történik. Ilyenekre kell gondolni, amikor a harmadik
generációról beszélünk. A kornak megfelelő színvonalú, jól tervezett műszaki állapotú reaktorokról és
erőművekről beszélünk.
A tisztesség kedvéért megemlítjük a Mitsubishi APWR-t (Advanced Pressuried Water Reactor), ami szintén
szerepelt az előválogatón a magyar erőmű továbbfejlesztésében. Ez még a pihentető medencét is a kontémenten
belülre helyezi (ne jusson ki semmi aktivitás), és számos digitális rendszert helyez előtérbe.
És megemlítjük még a Westinghouse AP100-át mint kereskedelmi ajánlatban lévő, harmadik generációs
atomerőművet. A valószínűségi kockázatelemzés 5 millió éveként számol egy zónaolvadással, e kéthurkos 1117
Mwe-típusnál, amelyet az NRC (amerikai hatóság) már jóváhagyott. Ez a típus annyi passzív biztonsági
rendszert halmozott fel, hogy egy baleset után akár 72 óráig sincs szükség emberi közbeavatkozásra, és akkor
sem jut ki aktivitás a környezetbe. A passzív biztonsági rendszerekre való törekvés jellemzi. Ez egy igen fontos
irány a harmadik generációs reaktorokban.
És akkor még nem beszéltünk a kanadai nehézvizes programról, amelynek fejlesztése nem állt le, bár eléggé
megrendeléshiánnyal küzd. Annál is inkább, mert az utódok saját fejlesztésbe kezdtek, India és Argentína saját
módosítású rendszereket fejleszt.

3.4. Negyedik generáció
Sokáig a fúzió ígérete és az uránkészletek végessége visszatartották a hasadási reaktorok továbbfejlesztésében
gondolkodókat. A harmadik generációban csak a műszaki-biztonsági fejlesztésben gondolkodtak. De a fúziós
kitolódása, valamit újabb uránkészletek és a tóriumciklus potenciális bevezetése szükségessé tette, hogy
11
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feltegyük a kérdést: csak a jelenlegi típusok létezhetnek a jövőben? A sok nukleáris hulladék azt is felvetette,
hogy nem lehetne-e ezzel a valójában értékes anyaggal valamit kezdeni (a bombán és terrorista felhasználáson
kívül persze). A transzmutáció, az elemek átalakítása megoldást jelenthet a veszélyes hulladékoktól való
megszabadulásra és hasznosítására. Hat fejlesztési irány kristályosodott ki az elmúlt évtizedben:
1. szuperkritikus vízhűtéssel működő reaktorok,
2. ólomhűtésű gyorsreaktorok,
3. nátriumhűtésű gyorsreaktorok,
4. gázhűtésű gyorsreaktorok,
5. sóolvadékos reaktorok,
6. nagyon magas hőmérsékletű reaktorok.
Ezeknek rövid leírását a zárófejezetbe helyeztük át, mert előbb jobb, ha megismerkedünk a gyors és termikus
neutronok fogalmával, a kritikussággal meg egyéb fogalmakkal ahhoz, hogy röviden és kompakt módon
elmondhassuk, melyiknek mi az előnye és mi a hátránya.
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2. fejezet - Az uránérctől a temetőig.
A biztonsági alapelvek
Ebben a modulban (ami a paksi atomerőmű honlapjának felhasználásával íródott) először nyomon követjük az
urán teljes életútját, majd a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség útmutatója alapján megismerkedünk a
biztonságos atomenergia-termelés alapelveivel.

1. A teljes uránéletút
1.1. Uránérc-kitermelés
Bár urán nyomokban mindenütt van, kitermelni ma még csak ott érdemes, ahol a koncentrációja meghaladja a
0,5 g/kg-t. (Egyes bányákban elérheti az 5 g/kg-ot is). Sajnos a bányák többsége igen mélyen van, pl.
Kővágószőlősön is több mint 1000 m mélyről hozták fel az ércet, amikor még működött (1997 előtt).
Természetesen a bányászati kultúra és az urán utáni éhség (ár) befolyásolja, hogy melyik bányát érdemes
működtetni.
http://npp.hu/download/1589/Az%20ur%C3%A1n%C3%A9rc%20b%C3%A1ny%C3%A1szata.pdf
Az uránérc urán-oxidokat tartalmaz (UO2, UO3, U2O5), összefoglalóan U3O8-ként szokás jellemezni.

2.1.1.1. ábra Forrás: Wikipédia

2.1.1.2. ábra Forrás: Wikipédia, angol

2.1.1.3. ábra

2.1.1.4. ábra
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 15 fő kategóriába sorolta az urániumtartalmú üledékeket:
Unconformity-related deposits, Sandstone deposits, Quartz-pebble conglomerate deposits, Breccia complex
deposits, Vein deposits, Intrusive deposits (Alaskites), Phosphorite deposits, Collapse breccia pipe deposits,
13
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Volcanic deposits, Surficial deposits , Metasomatite deposits, Metamorphic deposits, Lignite, Black shale
deposits, Other types of deposits[1] [174].
Jelentős uránérc-lelőhelyek vannak Kanadában, Ausztráliában, Wyomingban, Közép-Európában (elsősorban
Csehországban), Új-Mexikóban, Kazahsztánban, Dél-Afrikában, Arizonában, Marokkóban, Oroszországban
(Sztreleszkoje) és a mongol sivatagban stb.
lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_ore_deposits
Az uránércből mosás, őrlés után kémiai anyagokkal, tipikusan savakkal nyerik ki a dúsított urán-oxidokat (amik
sárga por vagy sárga süti − yellow cake − néven híresültek el).
http://npp.hu/download/548/Konverzi%C3%B3.pdf

2.1.1.5. ábra Forrás: Wikipédia
A sárga por ma már barna vagy fekete, és általában 80% U3O8-oxidot, és némi UO2-, ill. UO3-oxidot
tartalmaz. A „sárga port” legfeljebb nehézvizes erőművekben lehetne használni, mivel benne az U-235 aránya
nem éri el a szükséges minimumot ahhoz, hogy kritikusságot (az önfenntartó láncreakciót) elérjük a többi
reaktortípusban. A szokásos reaktorokban (pl. a hazai víz-vizes reaktorban), U-235-ben dúsított uránra van
szükség. Ezért dúsítani kell az U-235-tartalmat az U-238-hoz képest, amely nem hasad, csak elnyel, és esetleg
másik hasadóanyag keletkezik belőle (Pu).
A dúsítás tehát a következő lépés, amelyet korai szakaszban ultracentrifugákban értek el. Az uránércet
fluorénnal kezelik, hogy uránhexafluorid (UF6) keletkezzen (erősen agresszív anyag, és roppant veszélyes). Ezt
aztán gázdiffúzióval (korai szakaszban, pl. az első atombombát is így dúsították) vagy gáz-ultracentrifugával
szeparálják. Az atomerőművek számára közepes vagy relatíve alacsony dúsítás is elegendő. Pakson 2,6; 3,3; 3,6;
4,4%-os dúsított urániumot használnak.
(A % a 235 uránizotóp tömegszázalékát fejezi ki.)
Más reaktorokban ez elmehet akár 20%-ig is. Ekörül, vagy egy kicsit magasabban van az atom-tengeralattjárók
dúsítása, ahol a méret igen fontos. Minél nagyobb a dúsítás, annál kisebb lesz a kritikus tömeg. Ma már a
világon a kísérleti reaktorokban mindenütt áttértek a magas dúsítású (HEU) üzemanyagról az alacsony
dúsításúra (LEU), mivel a 90%-nál magasabb dúsításból igen könnyű atombombát fabrikálni.
Magát a „sárga sütit” általában ott állítják elő, ahol bányásszák az ércet, majd ilyen formában szállítják a
dúsítóba. Magyarországról (Kővágószőlősről) is ilyen formában szállították a Szovjetunióba a kitermelt
uránércet. Hazánkban dúsítást nem végeztek, legfeljebb a KFKI-ban próbálkoztak ennek előkészítésével az
ötvenes években.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowcake

1.2. Fűtőelemgyártás
A megfelelően dúsított urán-hexafluoridból újra urán-oxidokat készítenek, majd elsősorban UO2 formában
kerámiapasztillákba préselik. Az urániumpasztillák megfelelő fémburokba (pl. cirkónium) kerülnek. Ezek a
burkok általában rúd alakúak (tehát cirkónium csövekbe helyezik a pasztillákat). A fémburkolatot fogja
körülmosni a hűtővíz, ami egyben lassító közeg is a heterogén reaktorokban. Nagyon fontos szerepe van a
fűtőelem pálcáknak! Ez az ún. első határoló (barrier). A hasadás az uránpasztillákban megy végbe. A hasadási
termékek lehetnek gáz alakúak is, amelyek lassan kidiffundálnak a kerámiából vagy a porkohászati eljárással
összepréselt anyagból. Ugyanígy a többi hasadvány is a burkolaton belül keletkezik. A fémburok az, ami az első
határt jelenti, amin, ha belül marad a veszélyes sugárzó anyag, akkor a biztonság nem sérül. Valójában az
uránpasztillákban végbemegy némi természetes hasadás, részben az urán természetes bomlása miatt, részben az
azt érő kozmikus sugárzásból eredő neutronok révén. De ennek összsugárzása olyan kicsiny, hogy akár kézbe
lehet venni a fűtőanyagpálcákat. Igaz, kesztyűs (cérnakesztyűs) kézzel illik vele bánni, hogy a külső fémcsőre
tapadó zsírsavas ujjlenyomat ne indítson be korróziós folyamatokat. De valódi sugárveszély addig, amíg nem
következett be a fűtőanyagban a valódi, üzemi mennyiségű hasadás, nem fenyeget. A hasadványok már sokkal
veszélyesebbek, ezért kell azok benntartásáról gondoskodni. A fűtőelem gyártás a fűtőanyagpálcák
összefogásával zárul. Együtt egy rácsba foglalják őket, mégpedig megfelelő távtartókkal, amelyek
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meghatározzák egyben azt is, hogy mennyi hűtőközeg fér el a csövek között, azaz mennyi lesz a H/U (hidrogén
a vízből és uránium a fűtőanyagból arány a reaktorban). Ez alapvetően befolyásolja a reaktor működését. Az így
kialakuló fűtőelem kötegnek határozott külső alakja van (hatszög vagy négyszög alapú hasáb). Ezt megfelelő
tartóval kell ellátni, mivel közel 1 tonna a súlya.

2.1.2.1. ábra

2.1.2.2. ábra

1.3. Atomerőművi felhasználás (forrás: npp.hu)
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A fűtőanyag 3−4 évet tölt a reaktorban. Általában nem ugyanazon a helyen, mert ha középen kezdi, akkor
jobban kiég, de a szélen még eleget tehet kötelezettségeinek egy évig, vagy fordítva. Tudni kell, hogy a
reaktorszámításoknál jelentős feladat a kiégés tervezése, mérése, becslése, az átrakások tervezése és
kivitelezése. Ráadásul az átrakás víz alatt történik, mert a víz, mint sugárvédelemi anyag akadályozza meg, hogy
túlzott sugárzás érje az átrakást végzőket, ugyanakkor a félig kiégett fűtőelem kötegben a hasadási termékek
további bomlása miatt akkora energia rejtőzik, és akkora teljesítményt tud leadni, hogy hűtés nélkül azonnal
olvadásfokig melegedne, és a szó szoros értelmében lángra lobbanna. Tehát víz alatt átpakolják, vagy ha már
nem tud annyi energiát leadni, amely elég lenne az új zóna kialakításához, akkor pihentető medencébe
helyezzik, szintén víz alatt.

1.4. Ideiglenes tárolás
Az első hely, ahová a kiégett fűtőanyag jut, az átrakómedence, ahonnan később a pihentető medencébe kerül. A
pihentető medencében Pakson 5 évig víz alatt pihen. Ezután kerül ki egy külön, már nem vízzel, hanem
levegővel hűtött száraz pihentetőbe (száraztárolóba), ahol továbbra is gondoskodnak a hűtéséről és arról, hogy
semmi ne jusson ki a környezetbe. Közben folynak a tárgyalások, hogyan lehetne visszaszállítani oda, ahol
gyártották, mert ott ki tudják vonni belőle maradék urániumot és számos más hasznos (néha radioaktív) elemet.
Ma már szinte valamennyi pacemaker ilyen elemekre alapozott energiaforrásra támaszkodik.
Az átmeneti tárolás után tehát jelenleg a száraztárolóba kerülnek a kiégett fűtőelemek.

2.1.4.1. ábra

2.1.4.2. ábra

1.5. Reprocesszálás (forrás: npp.hu)
A szó a kiégett fűtőelem feldolgozását, és a benne maradt (235U), illetve az üzem során képződött (239Pu,
241Pu) hasadóanyagok újrahasznosítását jelenti. Veszélyes és nehéz művelet, mivel nagy aktivitású anyagokkal
kell dolgozni. Ezért automatikus működésű gépekkel vagy manipulátorokkal végzik a különböző lépéseket.
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A reprocesszáló művekben a fűtőelemkötegeket feldarabolják és salétromsavban feloldják. Az oldathoz egy
TBP (tributil-foszfát) nevű extraháló szert kevernek (valamilyen szerves oldószerben, pl. kerozinban feloldva).
A TBP-molekula magához köti az urán- és a plutóniumatomokat. A szerves oldat sűrűsége kisebb, mint a
salétromsavasé, ezért a keverés abbahagyása után magától elkülönül és szétválaszthatóvá válik a két (savas és a
TBP-s) fázis. Az elválasztott, hasadóanyagot tartalmazó részt a további lépésekben UO 2-dá és PuO2-dá alakítják.
A keverékből a már ismertetett módon új fűtőelem gyártható (ez a MOX, Mixed-OXid fuel, vagyis kevert
oxidüzemanyag).
Megjegyezzük, hogy ma a világban keletkezett kiégett üzemanyagnak csak egy részét használják fel újra. Sok
országban egyelőre nem használják ki a kiégett üzemanyagban rejlő reprocesszálási lehetőségeket.

2.1.5.1. ábra Forrás: npp.hu

1.6. Hulladékkezelés
A reprocesszálás során keletkező, nagy aktivitású hulladékot a végleges elhelyezéshez át kell alakítani, amelyre
a legelterjedtebb eljárás az üvegesítés. A hulladékot először kiizzítják, majd a keletkező port szilícium- és egyéb
oxidokkal keverik össze, ami nagy hőmérsékleten üveggé alakul. Az üvegnek sok előnye van: hőálló, jól tűri a
sugárzást és nem oldódik: biztonságosan magába zárja a radionuklidokat. Ez az üveg már betölthető a
hulladékot befogadó hordókba, a hordók pedig elszállíthatók a végleges hulladéktárolókba. Kellemetlen, de a
jelenkori nemzetközi szabályok szerint a felhasználó országnak kell gondoskodnia az ilyen hulladékokról.
Tehát, ha sikerül kiszállítani az atomerőmű fűtőelemeit reprocesszálásra, akkor még nem oldottuk meg a dolgot,
mert visszakapjuk üvegesítve.
Az atomerőmű egyéb hulladékát osztályozni szokás közepes aktivitású és alacsony aktivitású hulladékokra.
Sajnos, ez a legnehezebben kezelhető problémák egyike. Az alacsony aktivitású hulladék általában vashordókba
kerül sűrítve és betonba öntve. Ez biztosítja, hogy a lebomlási idő alatt ne kerülhessen ki a környezetbe.
Hasonló módszerekkel gondoskodnak a közepes aktivitású hulladékokról, de ezek már mély, megfelelő rétegben
kialakított alagutakba kerülnek. Ez hazánkban a nemrég kiépült Bátaapáti tároló.

2.1.6.1. ábra Forrás: npp.hu
A hulladéktárolásról érdemes olvasni a következő linken:
http://www.rhk.hu/letesitmenyeink/nrht/
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2.1.6.2. ábra

2.1.6.3. ábra
Az atomerőmű hulladékaiban lévő radioizotópok átlagos és maximális aktivitás-koncentrációja (Bq/dm3)[2] [174].
Az izotópok tudvalévően azonos kémiai elemek különböző tömegszámú megjelenései, ami annak köszönhető,
hogy a protonok száma azonos bennük, de a neutronok számában különböznek. Mivel a neutron nem stabil,
ezért általában az izotópok sem stabilak − elbomlanak.

18
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az uránérctől a temetőig. A
biztonsági alapelvek

2.1.6.4. ábra

1.7. Végleges elhelyezés
A feldolgozott hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy hosszú ideig megbízhatóan el legyen zárva minden
élőlénytől, környezeti hatástól és talajvíztől. Erre a célra olyan talajvízmentes geológiai képződményeket kell
találni, amelyek földtörténeti korokon keresztül változatlanok maradtak. Egyik lehetőség ilyen célra egy
sóbánya: ha van só, biztos, hogy nincs víz a közelben. Ha a sóréteg összefüggő, biztos, hogy földrengés sem
veszélyezteti a környéket.
Magyarországi lehetséges megoldás a Boda község környékén található agyagkőben való elhelyezés. A végső
elhelyezésnél is érvényesül a reaktorok, - röviden a következő pontokban, majd részletesebben a biztonsági
elvelet leíró V. fejezetben ismertetésre kerülő, - „mélységi védelem” elve. A hulladékot többszörös
túlbiztosítással, ún. mérnöki gátak alkalmazásával helyezik el a földkéregben. A radioaktív anyagok így
évezredekre biztos helyre kerülnek.
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2.1.7.1. ábra

2. Az atomenergia alapvető elvei [IAEA Nuclear
Energy Series No NE-BP (2008)]
Az atomenergiának megvan az a képessége, hogy megbízható, fenntartható és környezetbarát energiaforrásként
szolgáltassa a jelen és jövő generációk energiaszükségletének egy részét. Az atomenergia hasznosításának az
ember és a környezet védelme, a fegyverelterjedés és politikai biztonság szempontjait is figyelembe véve
előnyösnek, felelősségteljesnek és fenntarthatónak kell lennie!

2.1. Alapelvek
1.

Előnyös felhasználás

• Előnyös legyen: a kockázatok és ráfordítások aránya nyereséges.
• Átláthatóság kísérje minden fázisában az előnyös felhasználást.
2.

Felelős felhasználás

• Az emberek és a környezet védelme.
• Biztonság.
• Fegyverelterjedés elleni harc.
• Hosszú távú elkötelezettség.
3.

Fenntartható felhasználás

• A forrásfelhasználás hatékonysága.
• Folytonos fejlesztés a technika és biztonság valamennyi fázisában.
Hogyan érjük el ezeket a célokat? [IAEA nuclear energy series no. Np-o (2009)]
Világos, hogy az atomenergia céljai között az alapelvek kielégítése az első helyet foglalja el. Ebben négy fontos
területet kell kiemelni:
• általános atomenergetikai kérdések,
20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az uránérctől a temetőig. A
biztonsági alapelvek
• az atomenergia előállítása,
• fűtőelemciklus,
• radioaktívhulladék-kezelés és -leszerelés.
Különböző kritériumokat kell ahhoz teljesíteni, hogy az előző pontban felsorolt alapelveket teljesíthessük a
következő területeken:
• műszaki fejlesztés,
• atomerőművek tervezése és kivitelezése,
• atomerőművek üzemeltetése,
• nem elektromos vagy kutatási célú felhasználás.
A műszaki fejlesztés terén a kívánalmakat úgy teljesíthetjük, ha az atomenergia versenyképességét és vonzását
javítjuk. A versenyképesség javításában a következő kategóriákban kell lépni:
• a felhasználók szükségleteinek megfelelő atomerőműveket kell fejleszteni,
• olyan továbbfejlesztett technológiákat kell bevezetni, amelyek lecsökkentik a kivitelezési időket és
költségeket,
• olyan korszerű, javított anyagokat kell bevetni, amelyek hosszú élettartamot és nagy biztonságot,
megbízhatóságot jelentenek,
• minél egyszerűbb elveket kell alkalmazni, amelyek akár a passzív biztonsági rendszerek bevezetését is
lehetővé teszik,
• olyan továbbfejlesztett rendszereket kell alkalmazni, amelyek akár intelligensek is, és növelik a
megbízhatóságot és a rendelkezésre állást,
• tudományos alapokat tovább kell fejleszteni, ami jobb áramlási elemzést, jobb fizikai alapot jelentenek, pl.
adatbázisok javításán keresztül,
• jobb termikus kihasználást jelentő berendezések bevezetését kell elérni.

2.2. Az atomerőművek alapvető biztonsági elvei (INSAG-12, IAEA
[1999])
Az atomerőművek biztonsága egy állandó harcot jelent a kiválóságért. Soha nem lehetünk elégedettek! Minden
résztvevőnek mindent meg kell tennie, hogy a kor adott műszaki színvonalán a kockázatokat a lehető,
gazdaságilag még értelmes, minimális szintre csökkentse valamennyi területen. Ez az alapelvből következő
feladatkitűzés.
Aki a címben jelzett, majd 100 oldalas riportot végiglapozza, előbb azt tapasztalja, hogy azt atomenergia
előállítása terén három fő területen veszi végig a célkitűzéseket:
• általános, nukleáris biztonsági célok,
• sugárvédelmi célok,
• műszaki biztonság céljai.
Ezeket a célokat kell úgy meghatározni, hogy az alapvető célok teljesüljenek.
Az talán meglepheti a hozzá nem értőket, hogy a három fő alapozó tevékenység a biztonság céljára:
1. A menedzsment felelősségvállalásával kezdődik
• ezen belül is a legelső: a biztonsági kultúra,
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• második a működtető szervezet felelőssége,
• és ezután következnek a hatósági ellenőrzés és a független, értékelő szervezetek.
2. A mélységi védelem stratégiája
• mélységi védelem,
• balesetek megakadályozása,
• balesetek következményeinek enyhítése.
3. Általános műszaki elvek
• kipróbált mérnöki gyakorlat,
• minőségbiztosítás,
• önellenőrzés,
• szakértői átvizsgálások,
• emberi tényező,
• biztonsági felmérés és ellenőrzés,
• sugárvédelem.
Mint látható, minden, a biztonsági kultúrával kezdődik! Ez bizony magában foglalja az egész ország kultúráját,
felkészültségét az atomenergia befogadására. Ha nincs meg a háttér, akkor oda mégse kellene atomerőműveket
telepíteni. Nincs ebben semmi rasszizmus vagy a fejlődő országok lenézése. De amikor hazánkban felmerült az
atomenergia bevezetése, már akkor is vizsgálták, hogy a háttérintézmények megfelelőek-e ehhez. Ezek után a
menedzsment felelőssége az is, hogy milyen kultúrát alakít ki a saját területén az atomerőműben. Az emberek
felelősségtudata egyike a legfontosabb biztonsági faktor. Egy atomerőműben nemcsak a biztonsági
szakemberek, de a vezérigazgatótól a takarítónőig mindenki tudatában kell, hogy legyen, hogy veszélyes
üzemben és komoly felelősségtudattal kell végezni a munkáját. Ha esetleg meglepő, hogy még a takarítókat is
említjük, már itt elmondjuk, hogy a dekontaminálást (a sugárzó anyagok mosással történő eltávolítását) koszos
vagy építészetileg éles, nehezen mosható sarkokkal kialakított helyen bizony nehéz vagy lehetetlen megfelelően
elvégezni. Márpedig néha ezen múlik a legfontosabb, hogy mekkora sugárterhelést kell elviselni egy esetleges
műszaki hibánál, balesetnél. Mint ahogy végigvizsgálva az atomenergetika lassan 60 évét, megállítható, hogy
mindig, minden balesetnél, rendkívüli eseménynél a fegyelmezetlenség, a szabályok be nem tartása, negligálása
mindig jelen volt. A biztonsági kultúra, az oktatás, a gyakorlatok, a rendszeres vizsgák és szimulátoros
oktatások ezek elkerülését szolgálják. Nem véletlenül van az első helyen.
A működést biztosító szervezet felelősségvállalása nem véletlenül kerül a második helyre. A magyar nyelvben
az engedményes szót is használjuk. Az, aki engedély kapott az atomerőmű telepítésére, terveztetésére,
megépítésére, beüzemelésére, üzemeltetésére, akinek felelőssége, ha rendkívüli esemény van, azt elhárítani,
következményeit csökkenteni, és végül gondoskodni a hulladékok, kiégett fűtőelemek elszállításáról, és majd az
üzemidő végén a leszerelésről is. Mindezt az ő felelőssége végiggondolni, és biztosítani, hogy az alapelvekben
megfogalmazott célok, leginkább a sugárzás és a sugárzó anyagok kijutásának megakadályozása az emberekhez
és a környezetbe, mindig, minden körülmények között biztosított legyen, illetve olyan szinten valósulhasson
csak meg, amely még tolerálható, kezelhető, mégpedig a megfelelő gazdaságossági követelmények mellett. Az
első pillanattól az utolsóig tudatában kell lennünk, hogy az engedményes, azaz a működtető szervezetnek kell
levezetni az általános elvekből, hogy az általa kiválasztott helyen megvalósítandó atomerőmű és berendezései
eleget tudnak-e tenni a követelményeknek minden elképzelhető (és elképzelhetetlen?) körülmény között. Az
elképzelhetőre sincs támpont, azt is saját magának kell kigondolni. Látni fogjuk, hogy a hatóság és a független
szakértők csak a működtető által kigondolt és benyújtott anyagokat bírálják. Nincs kötött szabály, hogy így vagy
úgy kell csinálni. Persze van számos tudás és tapasztalat. A tervezőnek és működtetőnek ezt mind ismerni és
figyelembe venni kötelező. Ennek alapján fogják az engedélyt is megadni. A teljes felelősség e szervezet vállán
nyugszik, és ezt nem csökkentheti a tervezők, beszállítók, külső szerződők, konstruktőrök valamint a hatóság
egyéni tevékenysége és felelősségvállalása. Az engedményesnek kell megfogalmaznia, leírnia és bizonyítania,
hogy az általa választott megoldás biztosítani fogja a követelményeket. Ehhez támpontot csak az ad, hogy
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minden körülmények között biztosítani kell a megfelelő mértékű információt, amely alapján egyértelműen el
lehet dönteni, hogy milyen állapotban van a létesítmény, és az alapján el lehet dönteni, hogy veszélyes vagy
nem veszélyes az állapot, illetve közbe lehet-e avatkozni, ha a nem kívánt irányba fejlődnek a dolgok, el lehet-e
hárítani, csökkenteni a következményeket. Elsősorban a sugárzó anyagok kijutását kell megakadályozni, ami
persze feltételezi azt is, hogy meg nem engedett mértékben és módon nem is termelődnek ilyenek. Mindezt a
tervezés, illetve a biztonsági felülvizsgálatok során a biztonsági jelentésekben végzi az engedményes. Ilyen
biztonsági jelentések: az üzembe helyezést megelőző biztonsági jelentés, az üzembe helyezést leíró biztonsági
jelentés, a 72 órás próbaüzem, az időszakos biztonsági jelentés stb.
A hatóság és független szakértők fogják bírálni a tervezés és működtetés minden mozzanatát. A biztonságnak ez
fontos letéteményese. Az ország vezetésének, a kormánynak a felelőssége, hogy olyan törvényi, engedélyezési,
hatósági független szakértői környezetet teremtsen, amely biztosítja a fent felsorolt alapelvek, és elsősorban a
lakosság és a környezet védelemét. Ehhez a megfelelő szervezetek függetlensége és minden nyomás nélküli
tevékenységét biztosítani kell.

2.3. Mélységi védelem
Jegyezzük meg a mélységi védelem stratégiájának fontosságát, ami az atomerőművek biztonságának egyik
legfőbb alapvetése. Mit jelent ez? A fő célkitűzést, hogy a lakosságot és a környezetet mindennemű
károsodástól megvédjük, annak mértékét minden ésszerű határ alá szorítsuk, úgy érjük el, hogy számos,
egymásba mélyen ágyazott határvonalat húzunk. Ezek lényege, hogy ha az első határvonal valamiért nem, vagy
nem úgy működik, ahogy várjuk, akkor a második, majd a harmadik teljes védelmet biztosít az üzemeltetőnek, a
környezetnek és a lakosságnak. Minden védelem mögött ott van a pótvédelem, a pótvédelemnek is van
pótvédelme, és mindezt szintén lépcsőzetesen állandó ellenőrzés, tesztelés alatt tartjuk (jobban ezzel majd a
műszerezés és szabályozás részben ismerkedünk meg).
„Abból a célból, hogy kompenzálni lehessen a potenciális emberi és mechanikai hibákat, a mélységi védelem
elvét alkalmazzák, összpontosítva a védelem számos szintjére, beleértve azokat az egymást követő gátakat,
amelyek megakadályozzák a radioaktivitás kijutását a környezetbe. A koncepció magába foglalja a gátak
védelmét is, elhárítva az erőműnek és maguknak a gátaknak a sérüléseit is. Magában foglal a lakosság és a
környezet védelmét szolgáló további lépéseket is, amennyiben ezek a gátak nem vagy nem tökéletesen
működnek.”(npp.hu)
A mélységi védelem az atomerőművek legfontosabb biztonság filozófiai elve. Ez biztosítja, hogy egyetlen
emberi (vagy mechanikai) hiba soha ne vezethessen komoly következményekhez. Legalább három független
gátnak kell egy időben sérülnie ahhoz, hogy radioaktív kibocsátás keletkezzen. A mélységi védelemnek első,
legfontosabb eszközük azok a fizikai gátak, amelyek egymásba épülnek, és a szó szoros értelmében arra
szolgálnak, hogy megakadályozzák a radioaktivitás kijutását. Hogy ne beszéljünk rébuszokban: az elsődleges
gát maga a fűtőelem-tabletta, amiben a radioaktív uránium és hasadványszármazékok mint szilárdtestbe vannak
beágyazva. Ezt veszi körül (és hivatalosan ezt szokás a nyomottvizes reaktorokban első gátnak tekinteni) a
fűtőelem burkolata. Ez általában egy hosszú, két végén hermetikusan lezárt cső, amiben a hasadóanyagot
pasztillák formájában helyezik el. Reményeink szerint ez a második gát fizikailag megakadályozza, hogy akár
hasadóanyag, akár annak hasadvány-, radioaktív származéka az őt hűtő vízbe belekerüljön. Sok-sok fűtőelem
fogja alkotni a reaktorzónát, amelyet együttesen egy igen erős tartály vesz körül, amit reaktortartálynak hívunk a
nyomottvizes és forralóvizes reaktoroknál. Van ilyen körülvevő tartály (ami a harmadik gát) a CANDU-nál is,
de nem volt pl. a csöves reaktortípusoknál (mint pl. a csernobili volt). A harmadik gát alatt általában az egész
primerkört határoló felületek összességét értik, ami nyomottvizes típusnál igen jól definiálható, hiszen ezen
belül van a primerköri víz, amely nagy nyomás alatt (12,6MPa) található. Elvileg az első és a második gát is
megvéd, bár a fűtőelemek szivárgása (átlagosan 1−2 pálca évente), nem jelent sem váratlan eseményt, sem
nehezen kezelhető eseményt. A primerköri gátnál igazi nagy baleset még sehol nem fordult elő, annak ellenére,
hogy eredetileg ennek a gátnak a törésszerű meghibásodására tervezték mindazon nyomottvizes
atomerőműveket, amelyeket a múlt században terveztek (a paksi atomerőművet is). Azért, mert ezt a
meghibásodást nem tartották elképzelhetetlennek (bár későbbi elemzések azt mutatják, hogy a robbanásszerű
meghibásodás nem következhet be, de szivárgások mégis lehetségesek), azért terveztek egy negyedik gátat is,
amit a nyugati erőművekben kontémentnek neveznek. Ez általában egy gömb, ami körülveszi a primerkör
valamennyi elemét és hermetikusan elzárja a külvilágtól, mégpedig úgy, hogy benne a nyomás alacsonyabb,
mint a környezetben. A gömb alak, a bevezető zsiliprendszer és maga a megerősített, beton gömbhéj szerkezet
együtt biztosítja azt, hogy még robbanásszerű meghibásodás (vagy csak egyszerű szivárgás) esetén sem jutatnak
ki a környezetbe a radioaktív anyagok.. A paksi atomerőműben a nyugati kontément helyett lokalizációs tornyot
építettek. A mai filozófia szerint ez ugyan nem olyan megbízható, mint az acél- vagy betongömb, de az összes
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Az uránérctől a temetőig. A
biztonsági alapelvek
elképzelhető, ún. tervezési baleset esetében gondoskodik a túlnyomás csillapításáról annak csepegtető tálcákon
való átbuborékoltatásával, és elkerüli a legfontosabbat: nem jut radioaktív anyag a környezetben. Ez is egy jó
példa arra, hogy az engedményes nem kap kész receptet, hanem önmagának kell a tervezővel megalapozni a
mélységi védelmet, és mérésekkel és számítássokkal bizonyítani, hogy mi történik az összes elképzelhető
esetben. Ennek megfelelő védelmet kell kiépíteni.
Nem csupán fizikai gátakról van szó. A mélységi védelem elve azt is jelenti, hogy baleset esetén csökkentsük
annak következményeit. A mélységi védelemnek számos szintje létezik. A ma működő atomerőművek esetében
ezt a következő táblázat foglalja össze:

2.2.3.1. ábra
Mint látható, amiről korábban szóltunk, az csak a jéghegy csúcsa, az 1. szint. Ezen túl a mélysgi védelemi
koncepció még számos (még 4) szintet tartalmaz, amelyekre nem tudunk ebben a kurzusban kitérni.
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3. fejezet - Reaktorfizika
Ebből a modulból megismerjük a reaktor lelkének fizikáját. A fejezet nem egyszerű, a BSc-szintet meghaladó
matematikát is tartalmaz. Ennek ellenére egyik részét sem hagyjuk ki a tankönyvből. Az adott kurzuson kell
kialakítani, melyek a kötelező, ajánlott és elhagyható részek. A négyfaktor- és hatfaktor-formula mindenképpen
alap. A pontkinetikát is meg kell követelni, akár a levezetés szintjén is. Úgy gondoljuk, hogy hasznos, ha a
hallgató elolvassa a komolyabb matematikai levezetéseket is. Mind követhető a mellékelt szövegek alapján. De
túlzás lenne a levezetéseket számon kérni olyan hallgatóktól, akik nem fognak hivatásszerűen atomreaktorokkal
foglalkozni. Azt azért hozzátesszük, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemen még a BSc-szintű fizikus
hallgatóktól is mélyebb matematikai ismereteket igénylő egyenleteket és megértést várnak el, ha nukleáris
szakra szakosodnak. Akik mérnökhallgatók (pl. gépészek és/vagy energetikusok), azok is legalább ennyit tudnak
(esetleg a levezetést csak MSc-szinten kérik tőlük számon).
Téma: hasadás, hasadási lánc, láncreakció, sokszorozási tényező, kritikusság fogalma, négy- és hatfaktorformulák, pontkinetikai közelítés részletesen, a diffúziós és transzportközelítés alapjai, a Monte Carlo számítási
módszer alapvetései.
Az atomerőmű lelke végül mégis az atomreaktor, még ha terjedelmében és problémaköreiben messze elmarad a
többi berendezés terjedelmétől és a napi problémáitól (értsd: gépészeti problémák naponta adódnak, nukleáris
elég ritkán). De hát attól atomerőmű az atomerőmű, hogy az aktív zónájában nukleáris láncreakció zajlik le, és a
maghasadás közben energia szabadul fel. Ennek fizikája igen fontos. Ez a fejezet ennek egyszerű
tárgyalásmódjaival foglalkozik, kitekintéssel a bonyolultabb és korszerűbb eljárásokra. De az első atommáglya
beindításához az egyszerű elmélet is elég volt.

1. Nukleáris fizikai alapok
Az atommag mai ismereteink szerint elsősorban neutronokból és protonokból épül fel (az atomban a protonok
töltését a mag körül keringő elektronok semlegesítik). A többi alkotórész, mint például a neutrínók, fotonok,
nem játszanak fontos szerepet a reaktorok fizikájában. A protonok számát atomszámnak nevezzük, és általában
Z-vel jelöljük. Ez határozza meg az elem kémiai tulajdonságát. A neutronok számát N-nel jelöljük. A kettő
együtt (összegük) adja meg az elem atomszámát, amit A-val jelölünk. A = Z + N, és a következőképpen
szoktunk felírni:
XA

Z

Az azonos Z-vel rendelkező, de különböző atomszámú elemeket izotópoknak nevezzük:
92

U234, 92U235, 92U238 az urán izotópjai.

Einstein relativitáselmélete óta tudjuk, hogy a tömeg és energia egymásba alakítható, amit a következő képlet ír
le:
E = m · c2
ahol E a nyugalmi energia, m a nyugalmi tömeg és c a fény sebessége vákuumban.
Mivel azatomokparányi, 100 pm (pikométer) (10−10m) nagyságrendű anyagi részecskék, tömegük rendkívül
kicsi. Ez megadható grammban vagy kilogrammban, például a legkönnyebb elemnek, a hidrogénnek egyetlen
atomja 11,67·10−27kg. Ilyen kis számokkal azonban nagyon nehéz a dolgozni, ezért bevezették a relatív
atomtömeget. Ennek egysége azATE(atomi tömegegység), ami a12Cizotóptömegének az 1/12-ed
része:1,66·10−27kg.

1.1. Kötési energia
Az atommag tömege mindig kisebb, mint az őt alkotó neutronok és protonok tömegének összege. Ezt nevezzük
tömeghiánynak:
Δm=Z.m+N.mn-m(Z,A)
ahol m(Z,A) az adott izotóp valódi tömege. Einstein fenti képlete segítségével:
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EB=(Z.mp+N.mn-m(Z,A)).c2
nem más, mint a kötési energia, ami összetartja az atommagot.

3.1.1.1. ábra
A kötési energia változását mutatja az 3.1.1.1. ábra. Látható, hogy a rendszámmal előbb erősen növekszik (bár
nem monoton), majd a vasnál Fe(56) van a maximuma, és onnan csökken. Ennek fontos következménye van. A
görbe maximuma alatti elemeknél, ha az elemek magjai összeolvadnak, FUZIONÁLNAK, akkor energia
szabadul fel. A másik oldalon akkor szabadul fel energia, ha széthasítjuk a magokat. Ez az atomenergia két
módja. Mi a tananyag során elsősorban a fissziós (hasadási) atomenergia-termeléssel fogunk foglalkozni, mivel
az nemcsak már megvalósult, de ipari méretekben létezik. A fúzió is megvalósult már számos reakcióban és
kísérleti berendezésben, de az ún. begyújtási és önfenntartó reakcióig még nem jutottunk el, és az ipari méretű
energiatermelésre még legalább 30 évig kell várnunk. A jegyzet utolsó modulját ennek az eljárásnak szenteljük.

1.2. Radioaktív bomlás
Valamennyi elem, amely az ólomnál (82) magasabb rendszámú, és még néhány alacsonyabb (neutronban túl
gazdag) természetes radioaktivitást mutat, és nem stabil. Bomlás közben béta- vagy gamma-részecskét bocsát
ki. Számos esetben a bomlás végterméke is instabil, és tovább bomlik.
Elég könnyű megérteni, hogy az elbomló magok száma egyenesen arányos a teljes magok számával. Ha kétszer
annyi eredeti mag áll rendelkezésre, akkor kétszer annyi bomlás fog bekövetkezni spontán. És az idővel is így
vagyunk, ha viszonylag igen kis időt várunk. Ha kétszer annyi időt várunk (ugyanannyi eredeti mag esetén),
akkor kétszer annyi bomlás fog bekövetkezni. Tehát a bomlások száma, azaz a magok számának csökkenése
-ΔN=λ.N.Δt
ahol λ a radioaktív bomlási állandó. Ha a bomlási idővel tartunk a zérushoz, akkor egy differenciálegyenletet
nyerünk:

amelynek megoldása:
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ez a bomlás exponenciális lecsengését mutatja. Az A pedig az aktivitás, azaz, hogy mennyi atom bomlik el
egységnyi idő alatt az adott időpillanatban.
A felezési idő az az idő, ami alatt az összes kezdeti atom fele elbomlik. Tehát úgy is tekinthetjük, mint az
átlagos bomlási időt. Az előbbi bomlási görbébe helyettesítve:

ahol T1/2a felezési idő, és ebből kifejezve:

és az aktivitás időbeli változása:

Az aktivitás egysége a curie, rövidítése Ci és 3,7.10 10 bomlást jelent másodpercenként. Az SI-rendszerben pedig
a bequerelt (Bq) használják, ami egy bomlás másodpercenként.
Megválaszolandó kérdés: egy Ci hány Bq?

1.3. Magfizikai hatáskeresztmetszetek és energiafüggésük
A különböző magreakciók különböző hatásfokkal, valószínűséggel mennek végbe. Legcélszerűbb ezt a
hatáskeresztmetszetekkel leírni. Az elnevezés abból a hasonlatból származik, hogy a repülő neutronokat és a
lomha atommagokat modelljeinkben mint apró gömböket tekintjük, és olyan képet rajzolunk magunk elé,
mintha ezek a gömbök találkoznának. Minél nagyobb egy reakció valószínűsége, annál nagyobb gömbátmérőt,
hatáskeresztmetszetet rendelünk hozzá − innen az elnevezés. A hatáskeresztmetszet egysége a barn, ami egy
10−24cm területű körnek felel meg. Ez nagyságrendileg megegyezik az urán atommag-geometriai
keresztmetszetével. Így még jobban érthető a fogalom származtatása.
A hatáskeresztmetszetek erős energiafüggést mutatnak. Azt elég könnyű megérteni, hogy a neutronok
sebességével a hatáskeresztmetszet csökken 1/E jelleggel, alacsonyabb energiákon. Minél gyorsabban repül a
neutron, annál kevésbé képes észrevenni, hogy itt van egy hasítható mag, illetve a mag annál kisebb reménnyel
tudja elkapni (befogni) az arra repülő neutront. A rezonanciajelenségeket mi itt nem tárgyaljuk részletesen.
Tulajdonképpen azokon az energiákon, amelyek pontosan egybeesnek a magban lévő energianívók
távolságával, a magok könnyebben gerjeszthetők, könnyebben fogadnak be neutronokat (hogy aztán persze
lebomoljanak). Ezt látjuk az 1.2 ábrán. A rezonanciatartomány felett az általános trend megint 1/E jellegű. Az
nem igaz, hogy pontos számítási modellekkel rendelkezünk, amelyek leírnák a hatáskeresztmetszetek minden
részletét. Minőségileg le tudjuk írni. És számtalan kísérlet alapján óriási könyvtárak gyűltek ma már össze,
amelyet sziszifuszi munkával össze is hangoltak, ellenőriztek, és ma adatbáziskönyvtárakban tárolják, egyre
pontosabb és jobb felbontásban.
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3.1.3.1. ábra

1.4. Maghasadás a reaktorban
Mi történhet egy neutronnal a reaktorban? Először is mozog, mint minden test, aminek nem zérus az energiája,
azaz nem az abszolút zérus hőmérsékletet vette fel (ami azért, valljuk be, ritkán történik, ha egyáltalán
előfordul), tehát mozog valamilyen sebességgel. A neutronokat osztályozzuk mozgási energiájuk szerint!
Elfogadott konvenció, hogy termikusnak nevezzük a neutronokat, ha kinetikus energiájuk 0,625 eV alatt van. A
határt onnan vettük, hogy kiszámítottuk, hogy ha lenne egy „ideális neutrongáz”-ból álló felhőnk, amely
szobahőmérsékleten van, akkor mekkora lenne benne az átlagsebesség az ideális gázokra jellemző (falról való)
ütközések miatt (ebben és következő modelljeinkben annak valószínűségét, hogy két neutron ütközik,
elhanyagoltuk, mert túl ritka esemény. Különben ez az átlagsebesség nem kevés 2200 m/sec).
Ha repül, akkor kiszökhet az általunk reaktorzónának nevezett térből. Ezt kiszökésnek nevezzük. Annak
valószínűsége, hogy onnan visszajön, túl kicsi, hogy foglalkozzunk vele.
A másik lehetőség, hogy rugalmas labdaként ütközik egy másik elem atommagjával. Ezeket a rugalmas
ütközéseket szórásnak fogjuk nevezni, mivel ilyenkor elsősorban a neutron sebességének iránya (és nagysága)
változik.
A harmadik lehetőség, hogy belecsapódik a másik atom magjába, és az elnyeli, amit abszorpciónak fogunk
hívni. Az abszorpciónak egyik alfajának is tekinthetjük azt az esetet, amivel tananyagunk bevezetése után a
maghasadás felfedezéséről értekeztünk, miszerint a becsapódás és „lenyelés” után az atommag „izgalmi”
állapotba jön, és két elemre (két elem magjára) esik szét. Ezt fogjuk maghasadásnak nevezni.
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3.1.4.1. ábra Forrás: Sükösd Csaba: Fizikai Szemle (2005)
Úgy tűnik annak valószínűsége, hogy pont megfeleződjön a hasadásra képes mag egy neutron befogása nyomán,
igen csekély. Ezt könnyen megérthetjük egy, a darts játékból vett példával. Annak valószínűsége, hogy pont a
darts táblájának közepébe talál a nyilunk, elég csekély. Pedig csak ekkor esne két egyforma félre szét a tábla. Ha
kicsit jobbra, balra, fel vagy le, vagy 45 fokos szögben találunk a céltáblánkba, akkor a hozzá tartozó szelő (a
találati pontban a pontot a középponttal összekötő, sugárra állított merőleges) két nem egyenlő kördarabra osztja
a céltáblát. A természet lehet, hogy nem ilyen egyszerűen gondolja, de lényegében ez segít megérteni a 1.2
ábrát, amely az urán-235 izotópjának szétesési gyakoriságát mutatja a tömegszám függvényében, ha eltalálja a
neutron. Látható,

3.1.4.2. ábra
hogy a pontos feleződésnek igen kicsi az esélye, és a maximumok valahol a 95 és 140 tömegszámnál vannak (a
görbe 200%-ra van normálva!). Nem minden feleződés megengedett, kb. negyven különböző feleződést
figyeltek már meg. A három részre szakadás valószínűsége csekély, elhanyagolható a fizikusok szerint (részben
tapasztalat alapján, részben azért, mert a fizikusok a kéttest-problémát már 200 éve tudják kezelni, a háromtestproblémát analitikusan még most sem :-).
Az urán-235 közel 300 féle hasadási lánc lehetőségéből mi csak egyet írunk itt fel:
0

n1+92U235 → 54Xe139 + 38Sm95 + n + n

54

Xe139 → 55Cs139 → 56Ba139 → 57La139

29
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Reaktorfizika

38

Sm95 → 39Y95 → 40Zr95 → 41Nb95 → 92Mo95

Azt már magfizikából tessék megtanulni, hogy miért csak a bomlási sor legvégén álló elemek stabilak a két
utolsó sorban, miért nem fér a magban meg a neutron, ami inkább bétabomlással átalakul protonná (ami persze
normális dolog számára, akár szabad állapotában is megtörténik vele 12 perc felezési idővel). A nyilakhoz
különböző felezési idők tartoznak, és a fenti láncokból látható, hogy a majd később reaktormérgeknek nevezett
xenon és szamárium hogyan bomlik le a reaktorban. De az első egyenletből még fontosabb, hogy látszik: akár
több, mint egy neutron is keletkezik. Ekkor csapott fejére a magyar származású Szilárd Leó (és persze mások
is), és rájött, hogy akkor ez láncba fűzhető: láncreakcióba!
A kiszabaduló neutronok száma 0−6 között változik, és átlagosan 2,43 neutron születik egy hasadásban. Tehát,
még ha átlagosan 1,43 neutront el is veszítünk, akkor is fenn tudjuk tartani a végtelen láncot. Ez a kritikus határ.
A kritikusság fogalma a reaktorokban ehhez kapcsolódik. Akkor mondjuk, hogy a reaktor kritikus, ha egy
átlaghasadásból származó és újabb hasadást kiváltó neutronok száma egyenlő eggyel. Ha kisebb, akkor az
összes szabad neutronok száma csökken, és szubkritikusnak mondjuk a rendszert, míg ha több, akkor
szuperkritikusnak, és nő az összes neutronok száma.

1.5. Energiafelszabadulás a hasadásban
A vizsgált folyamatban energia is szabadul fel. Mégpedig a tömeghiánynak megfelelő energia. Ennek
levezetését és eloszlását lásd a 2.6. számú feladatban!

2. Kritikusság (négy- és hatfaktor-formula)
2.1. Kritikussági tényezők
Az előzőekben már kimondtuk, hogy kritikusnak akkor nevezzük a reaktor állapotát, ha az adott
neutronpopulációban lévő neutronok száma megegyezik az előző neutronpopulációban lévő neutronok
számával. Ezt a sokszorozási tényezővel (k) jellemezzük:

k = 1 a reaktor kritikus,
k > 1 a reaktor szuperkritikus, a neutronok száma sokszorozódik a k faktorral, generációról generációra,
k < 1 a reaktor szubkritikus, a neutronok száma k-val arányosan csökken.
Ahhoz, hogy békés felhasználást biztosítsuk, képesnek kell lennünk arra, hogy a vezérlőelemekkel szabályozni
tudjuk a k értékét a kívánalmaknak megfelelően.
Már végigvettük, mi is történhet a neutronokkal. Egyik lehetőség, hogy kiszöknek (elhagyják az általunk
reaktorzónának definiált térfogatot, amelyet úgy jelölünk ki, hogy az a terület, ahonnan a neutronok még
visszatérnek). A másik lehetőség, hogy abszorbeálódnak. Ezen abszorpciók egy része hasadáshoz vezet, amit
neutronprodukciónak fogunk hívni, mivel, mint említettük, belőlük átlagosan 2,43 neutron születik.
Tehát

Mielőtt megismernénk, hogy milyen tényezőkből is áll össze a sokszorozási tényező, egy kicsit még
ismerkedjünk meg (ismételjük át a magfizikában tanult) hatáskeresztmetszetekkel és azok energiafüggésével!
Lényegében elég annyit tudni, hogy annak a valószínűsége, hogy az adott neutron reakcióba lép-e, függ a
kinetikus energiájától. Ennek általános függése egy általános csökkenés a növekvő kinetikus energiával, azaz a
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neutron sebességével, amelyet könnyű megérteni: ha valaki gyorsan szalad, akkor nem veszi észre, hogy kivel
találkozik, és nem köszön neki. Mivel a hasadási neutronok viszonylag nagy energiájúak (vö. 2.6 feladat), és a
lassú (termikus) neutronok több nagyságrenddel, nagyobb valószínűséggel hasítják az urán atommagokat, ezért
célszerű legalább két csoportra osztályozni a neutronokat: lassú és gyors neutronokra. A rezonanciajelenségeket
az abszorpció folyamán sokkal nehezebb megérteni. Nem is akarjuk ezt itt tárgyalni, elég megtekinteni a 1.2.1.
és 2.1.1.2. és 2.1.1.3. ábrákat, ahol a végeredményt, a mért hatáskeresztmetszeteket ábrázoltuk. Ezek elég jól
indokolják, hogy ha számításainkban nagyobb pontosságra törekszünk, akkor sokkal jobb felbontást kell
választanunk az energiacsoportokban. Teljesen természetes a 40 csoport számítás, sőt még ennél több is. A
felbontás határát elsősorban a rendelkezésre álló nemzetközi adatkönyvtárak korlátai jelentik. Senki sem méri
végig önmaga a hatáskeresztmetszeteket, azokat jól verifikált, nemzetközileg ellenőrzött adatkönyvtárakból
veszik.

3.2.1.1. ábra
Ha most megelégszünk a két csoporttal, akkor a következő történhet egy lassú neutronnal, amely
abszorbeálódik:
1. lépés: miben nyelődik el? Hasadóanyagban vagy egyéb szerkezeti anyagban?
Ezt egy termikus hasznosítási tényezővel (f) jellemezzük, ami megmutatja ezt az arányt:

2. Vezessük be a termikus hasznosítási tényezőt:

Megj.: A 2.6 feladatban láttuk, hogy a hasadásban keletkező közel 200 MeV energiából a kirepülő neutronok
átlagosan több mint 7 MeV energiát visznek magukkal, tehát joggal feltételezzük, hogy a túlnyomó
többségüknek az energiája meghaladja a gyors neutron energiaküszöbét (amit általában 1,0−1,2 MeV körül
szokás feltételezni).
3. De azt is tudjuk, a fizikusok kimutatták, hogy nemcsak a termikus, de a gyors neutronok is képesek hasítani.
(Lényegében ők nem az U-235-t hasítják, hanem inkább az U-238-at, de ezen ne akadjunk fel! Most csak a
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neutronszám-reprodukció érdekel minket.) Ezért bevezetünk egy gyors neutronokra vonatkozó hasadási
tényezőt:

4. Ahhoz, hogy visszajussunk a kezdeti termikus neutronhoz, ahol a neutronszám-számlálást megkezdtük, végig
kell járnunk azt az utat, ami ezekkel a gyors neutronokkal történhet. Az első lehetőség, hogy a gyors neutronok
kiszöknek a zónából. Ezt mi a kiszökési valószínűséggel jellemezzük, pontosabban azzal, hogy a gyors
neutronok hányad része kerüli el a kiszökést, mielőtt elérné a rezonanciatartományt:

5. A 2.2 és 2.3 ábrákon láttuk, hogy mielőtt igazán termalizálódnának a neutronoknak át kell magukat
verekedniük egy erős abszorpciót jelentő hegycsúcsokon, a rezonancia tartományban a hatáskeresztmetszetek
igencsak megugranak, ezen a hegyvonulaton át kell magának verekednie a neutronnak mielőtt a nyugalmasabb
termikus vizekre evezhet. (Azt, hogy miért és hogyan termalizálódnak (lassulnak) a neutronok, azt a 2.8
feladatban magyarázzuk el!). Most bevezettük annak a valószínűségét, hogy a lassuló neutron elkerüli a
rezonanciabefogást, azaz a rezonanciabefogás elkerülési valószínűségét:

6. A termikus tartományba került neutronok bolyongnak és néha ütköznek. Ha elnyelődnek, akkor vagy a
hasadóanyagban, vagy másban. Ezt már figyelembe vettük az elején a termikus hasznosítási tényezővel. Sajnos,
bolyongásuk idején ki is szökhetnek az általunk zónának tekintett térből. (Tegyük hozzá, hogy a gyors
neutronok átlagos szabad úthossza egy vízzel moderált zónában átlag 14 cm, ennyi utat tesznek meg két ütközés
között, míg egy termikus neutron ennek alig 100-ad részét − tehát sokat ütközik, és ezért nehezebben szökik ki,
de élettartamuk sokszorosa a gyors neutronokénak, mivel ők már elérték a termalizált állapotot). Ezt vesszük
most figyelembe a termikus kiszökési valószínűséggel, teljesen azonos módon, mint a gyors neutronoknál
tettük:

Lényegében a kör bezárult. Ha N neutronunk volt eredetileg, akkor ebből a következő életciklust

neutron fogja megkezdeni, tehát a sokszorozási tényező:
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Ezt szokás hatfaktor-formulának nevezni, é ezzel leírtuk a neutronok teljes életciklusát.
Ha végtelen reaktorunk lenne, akkor nem lenne kiszökés (se gyorsneutron-kiszökés Pf, se termikusneutronkiszökés Pt), és akkor a végtelen reaktorra a sokszorozási tényező:

Ezt szokás négyfaktor-formulának is nevezni. (Persze, végtelen reaktor nincs, de a reaktoranyagok elemzése
szempontjából a fizikusok szokták használni a négyfaktor-formulát, mert ekkor csak a reaktor anyagai
határozzák meg a mérlegegyenletet, a reaktor alakjának nincs szerepe).
A kiszökési valószínűségről sokat érdemes értekeznünk. Az a neutron fogja elhagyni a zónát, amely közel van
annak határához: úgy is mondhatnánk, hogy szabadút hossz távolságon belül van a határhoz. Ebből már
számítás nélkül is következik, hogy

7.
a gyors nem-kiszökési valószínűség.
Egy kicsit elszakadva a négy- és hatfaktor-formalizmustól, világos, hogy annál nagyobb a kiszökés
valószínűsége, minél nagyobb a reaktor felülete a térfogatához képest. Mi következik ebből? Már a
középiskolában megtanultuk, hogy a gömb az, aminek a legkisebb a felülete a térfogatához képest. Ha tehát
javítani akarjuk neutronháztartásunkat (ugye még emlékszünk: átlagosan 2,34 neutron születik a hasadásból, és
ebből meg kellene őriznünk egyet, hogy a láncreakció fennmaradhasson, tehát célszerű nem túl sok neutront
veszteni a reaktor határán történő kiszökés miatt), törekednünk kell a minél jobb felület-térfogat arányra. Tehát a
gömb az ideális, és az első kutatóreaktorokat valóban gömb alakúra tervezték. A következő ideális alak a kocka.
Van ilyen reaktor is (pl. a Budapesti Műszaki Egyetem oktató reaktorának aktív zónája kocka alakú). A
következő „ideális alak” az olyan henger, aminek az átmérője és a magassága azonos. Nos, közel ilyen alakú a
paksi atomerőmű aktív zónája, és a legtöbb nyomottvizes és forralóvizes reaktor is. A kiszökést tehát
igyekeznek minimalizálni, már amennyire lehet, és a megmaradó neutronokat a reaktorba belelógó abszorbens
rudakkal nyeletik el, ha túl sokan vannak, illetve kihúzzák az elnyelőrudakat, ha kevesebb neutront kell
elveszíteni ahhoz, hogy a reaktor kritikus maradjon. A rudak elnyelő anyagokból készülnek: bór, bórkarbid,
kadmium, kadmiummal burkolt acél, acél, bóros acél stb. A rudak szerepük szerint lehetnek: szabályozó rudak
és biztonságvédelmi rudak. A szabályozó rudak félig-meddig a zónában vannak üzem közben, és
magasságukkal szabályozzák az elnyeletést, tehát a reaktivitást. A biztonságvédelmi rudak alapesetben a
reaktorzóna felett lógnak, és ha valami olyan jelzés fut be, hogy veszélyesen növekszik a neutronok száma
(akárcsak a növekedés sebessége), akkor hagyományosan a gravitáció miatt beleesnek a zónában, mert a tartó
elektromágnesük kikapcsol. Ennek persze sok megoldása lehet, pl. Csernobil után az RBMK biztonságvédelmi
rudai már nincsenek teljesen kihúzva, más reaktorokban esetleg rugókkal gyorsítják a beesést stb.
A neutronháztartást azzal is javítani lehet, hogy a kiszökő neutronokat visszavezetjük az aktív zónában (ahol a
hasadóanyag van). Egészen pontosan visszaverjük, visszaszórjuk ütközések segítségével. Tehát az aktív zónát
körbevesszük olyan anyagokkal, amelyek visszaverik, visszafelé szórják a neutronokat. Ezeket nevezzük
reflektoranyagoknak. Erre csaknem bármilyen gyengén abszorbeáló anyag megfelel. Előszeretettel alkalmazzák
a moderátorként már bemutatott vizet, grafitot, de vannak berilliumreflektorok is.
Még egyszer beszéljünk a gyors neutronok lelassításáról is! Láttuk, hogy az a jó, ha sikerült termikus
tartományba juttatnunk a hasadási neutronokat, ahol újrahasíthatják az U-235 izotópját. Ehhez megfelelő lassító
közegre van szükségünk. Hogyan lassítunk? Úgy, hogy a gyors neutronokat ütköztetjük. Minél kevesebb
ütközésre van szükség, hogy a termikus tartományba jussanak, annál nagyobb valószínűséggel kerülik el a
rezonanciákat, és az idő előtti kiszökést. Mi kell ahhoz, hogy kevés ütközésből lejussunk az alacsony
energiákhoz? Nagy energiaveszteség! Azt viszont már középiskolában megtanultuk, hogy a legnagyobb
energiaátadás az ütközésben akkor lehetséges, ha a két ütköző tömeg egyenlő. Ilyenkor a repülő részecske akár
teljes kinetikai energiáját is átadhatja az álló részecskének, ha centrális ütközés történik. Mivel a neutron tömege
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kb. a proton tömegével azonos, a legjobb lassító közeg a proton a hidrogén atommagja lehetne. Egyetlen hibája,
hogy képes abszorbeálni is a neutron, és akkor hidrogénből deutérium keletkezik. Ennek ellenére a mai
atomerőművi reaktorok többsége a hidrogén vegyületét használja lassító közegnek, amit a reaktorfizikában
moderátornak nevezünk. Egyéb kémiai (tűzállósági) okból, és nem utolsósorban azért, mert a keletkezett hő
elvitelére is kiválóan alkalmas, elsősorban vizet (H2O) használnak moderátornak. Persze próbálkoztak más
moderátorral is, pl. szénhidrogénekkel, parafinnal). Sokkal kisebb az abszorpciós képessége a nehézvíznek
(amiben nem hidrogén, hanem deutérium van, amely már igen nehezen fogad be újabb neutron. Akkora a
különbség, hogy a kanadai CANDDU-program nehézvízzel moderált típusokkal operál (ez van Romániában,
Argentínában és Indiában is). Kis abszorpciós képessége miatt szerettek korábban szénnel (grafittal) is
moderálni (tömegarány csak 1:12-höz). Ilyen az RBMK-reaktortípus még most is.

3.2.1.2. ábra

2.2. Késő neutronok
A hasadásban, mint fent említettük, 1, 2, 3, 4, 5, néha még 9 neutron is keletkezhet úgy, hogy két különböző
izotópra esik szét, és közben szabad neutronokként kirepülnek ezek a prompt neutronok (10 −6 sec idő alatt
jelennek meg a hasadás során). De, mint mondottuk, két nagy mag keletkezik, amelyekben még mindig túl sok a
neutron ahhoz, hogy magfizikai egyensúlyban legyenek. Azaz tipikusan instabil elemek izotópjai felesleges
neutronokkal. Ahhoz, hogy stabillá váljanak, különböző bomlási utakat járnak végig. Ennek során, különböző
időpontokban, azaz különböző késleltetésekkel neutronok szabadulnak ki. Ezeket nevezzük késő
neutronoknak.

3. Pontkinetika
Az eddigiek ismertében vázoljuk fel, hogy milyen időbeni változást (kinetika) várunk egy reaktorban.
Ha N-nel jelöltjük a neutron számát, akkor a dt idő alatt a változása arányos lesz a neutronok számával. Az
előzőekben láttuk, hogy a reaktivitás írja le az arányossági tényezőt két generáció között, azaz L idő alatt. Ez a
késő neutronok figyelembevétele nélkül volt. Ha figyelembe vesszük a késő neutronokat, akkor annyi, azaz

bétahányad hiányozni fog a születendő neutronszámból, és neutronok helyett az első lépésben késő
anyamagokat szülnek. Azaz a késő anyamagok számának növekedéséhez járulnak hozzá. Ezek viszont
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lebomlanak l bomlási állandóval, azaz csökkentik ilyen mértékben a késő anyamagok számát. Minden késő
anyamag megszűnéséből egy új neutron keletkezik. Ezt írjuk most fel:

Oldjuk meg ezt a csatolt egyenletet! Lásd 2.10 példát!

3.1. Az időtérben a megoldás: az inverz kinetika, „inhour
equation”
Írjuk fel ismét, de most már hat késő csoporttal csatolt pontkinetikus egyenletet (mert valójában még több késő
neutron anyagmag is létezik, de idő és hozam szerint ezeket hat, közel azonos bomlási állandójú csoportot lehet
kialakítani)!

Keressük a megoldását a következő alakban:

Behelyettesítve, kapunk hét egyenletet a fő megoldásokra:

Az alsó hat egyenletből a k-dik prekurzor (késő anyamagra) a következő kifejezést kapjuk:
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Behelyettesítve az első, a neutronháztartást leíró egyenletbe, megkapjuk a híres inhour- (inverz kinetikus)
egyenletet:

A csatolt differenciálegyenletek megoldási szabályai szerint már csak ennek gyökeit kellene meghatározni, és
azokból lineáris kombinációval megkaphatnánk az alapmegoldást, a szélsőértékek figyelembevételével pedig
meghatározhatnánk az abban szereplő szabad konstansokat. A gyökök meghatározása, azaz az ómega kifejezése
a fenti egyenletből nem kis feladat, ezért inkább grafikusan oldjuk meg. Ez úgy történik, hogy a bal oldali részt
ábrázoljuk úgy, mint y = ρ, és felrajzolva a jobb oldali ómega-függvényt, megkeressük a görbesereg metszési
pontjait az y = ρ „egyenessel”.

3.3.1.1. ábra
A 3.3.1.1.ábrán berajzoltuk a L generációs idővel képzett aszimptotikus egyenlet egyenesét is:

Definiáljuk a hosszú idő után eltelt aszimptotikus időkre a reaktor periódusidejét:

és máris leolvashatjuk az ábráról az alapvető időbeni viselkedését a reaktornak:

ahol az ómegák a fenti grafikus megoldásban szereplő gyökök, a lineáris kombináció gyökeit a szélsőértékek
(kezdeti és végfeltételek) alapján kell meghatározni.
Rápillantva az inhour egyenlet grafikus megoldásaira, láthatjuk, hogy aszimptotikusan a reaktor pozitív
reaktivitás-érték esetén exponenciálisan növekvő neutronpopulációval rendelkezik. Szokás definiálni azt az időt,
ami alatt a populáció kétszeresére nő:
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ahonnan

Tehát a populáció megkétszereződik a periódusidő ln2-szörösének ideje alatt.
Máris „tudjuk”, hogyan viselkedik a reaktor. Rövid időn belül, ha változik a reaktivitás, akkor valamilyen
átmeneti, a hét exponenciális súlyozott összegeként létrejövő átmenet után aszimptotikusan exponenciálisan nő
vagy csökken a neutronok száma, amit majd, ha térben is kiterítünk, neutronfluxusnak fogunk nevezni.
A gyakorlófeladatokban mutatjuk be, hogy mi történik, ha egy kritikus reaktorból kihúzunk egy rudat (no, nem
teljesen, csak valamennyivel megnöveljük a reaktivitást, vagy fordítva, ha beejtünk egy rudat, azaz negatív
reaktivitást hozunk létre). Látható a megoldott példákból, hogy exponenciálisan növekvő vagy csökkenő lesz a
válasz, és a görbének a kitevőjéből meg lehet határozni a kétszerezési idő segítségével (felfelé) vagy a
csillapításból (lefelé) a reaktivitás értékét. Ezt a két kísérletet nevezik rúdkilökődési kísérletnek vagy rúdejtési
kísérletnek, és ezzel kalibrálják be a rudakat, azok „értékességét”, azaz azt, hogy mennyit érnek a rudak, mennyi
a reaktivitásra kifejtett hatásuk, ha kihúzzuk őket vagy betoljuk. Ezt aztán kisebb húzásokra, illetve egységekre
(dollárt centekre) lehet váltani, és máris kész a reaktorszabályozó rendszerünk.
Mielőtt továbblépnénk, érdemes megoldani a gyakorlófeladatokat! Azokon keresztül ismerkedünk meg a
rúdhúzások értékével és különböző egyszerű reaktivitás-mérési módszerekkel.

3.2. Frekvenciatér: a reaktor átviteli függvénye
Elemezzük a frekvenciatérben a reaktor átvitelét! Ezt az irányítástechnikából jól ismert módon vezetjük le.
(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez egy egyszerű megoldása a pontkinetikus egyenletrendszernek!)

Ha Laplace- vagy Fourier-transzformációt végzünk, a fenti egyenleteken, a következőt kapjuk:

Fourier-transzformáció esetén
Ha a bemenet ugrásfüggvény, akkor a válasz kiszámításához a Laplace-transzformációt használhatjuk. Ha a
folyamat „steady state”, azaz állandó, a reaktivitás fluktuációval vezérelt, akkor a Fourier-transzformáció a
helyes út.
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Behelyettesítve és kifejezve

Az átviteli függvényt, ha ábrázoljuk:

3.3.2.1. ábra
Mit jelent ez köznapi kifejezésekkel? Mit látunk a 3.3.2.1. ábrán? Alacsony frekvenciákon, azaz a generációs
idő reciproknál kisebb frekvenciákon ez az átviteli függvény szinguláris, azaz viszonylag kis amplitúdójú
oszcillációkra is nagy neutronoszcillációkkal válaszolna. (A feltételes módot megértjük majd, ha bevezetjük a
reaktivitás-együtthatók fogalmát, amely jellemzi a termikus visszacsatolásokat a reaktorban). Ezután egy
viszonylag széles plató következik, amelyen a reaktor körülbelül 1/béta erősítéssel válaszol a reaktivitásfluktuációkra. Majd béta/lambda-érték felett az átvitel kb. 1/20 dB meredekséggel elkezd csökkenni. A gyors
fluktuációkat a reaktor nem képes átvinni. Ez persze roppan előnyös, mert egyben azt is jelenti, hogy ennél
nagyobb frekvenciákat nem visz át a reaktor. Más szóval a letörési frekvenciának a reciprokjánál gyorsabb
időbeni változásokat nem képes követni, illetve késéssel követi. Ez lehetővé teszi, hogy közbeavatkozhassunk.
Ez pedig a késő neutronoknak köszönhetjük.
A további részleteket megtalálhatjuk Keepin: Kinetics of nuclear reactors, Wiley, 1958. c. könyvében, ahol azt
is megláthatjuk, hogy a visszacsatolások szerencsésen megölik a pólust a zéró frekvenciánál.

4. A reaktorok építőkövei
4.1. Moderátor
A neutronok a hasadásban 1−2 MeV energiával születnek. Ezen az energián a hasadási hatáskeresztmetszet igen
kicsi. Viszont a termikus neutronoknál ez a hatáskeresztmetszet nagyságrendekkel nagyobb (vö. 1.2 ábrával).
Kézenfekvő ötlet, hogy lassítsuk le a neutronokat, és akkor több fog hasítani (pontosabban: gyakrabban történik
a hasadás).
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A 2.8 feladat megoldásából következik, hogy a legjobb lassító közeg az, amely atommagjának tömege közel van
a neutron tömegéhez. Ez pedig a proton, azaz a hidrogénatom. No de ki töltene robbanó gázt a reaktorba? Tehát
hidrogénben gazdag anyagot keresünk. Ilyen például a víz. A világ atomerőműveinek több mint 90%-a
vízmoderátorral (lassító közeggel) működik. Próbáltak már más szénhidrogént is használni. De a másik
szempont az, hogy a moderátor legyen minél kevésbé neutronelnyelő. Sajnos, a hidrogén ebből a szempontból
nem a legjobb: elnyeli a neuront és deutérium, illetve víz esetében nehézvíz lesz belőle. A deutérium (nehézvíz)
kevésbé nyeli el a neutronokat, ezért jobb. Ezért indult el a nehézvizes kanadai atomerőmű-program. Annyira jó
a nehézvíz, hogy abban az urániumtisztítás után, a saját izotóp összetételével (csak 0,72%-a U-235, a többi U238 is kritikussá tehető).

4.2. Homogén reaktortól a heterogén reaktorig
Az előzőekben homogén reaktorokról beszéltünk, még ha nem is mondtuk ki. (Homogénnek tekintjük a reaktort,
ha a hasadóanyag és a moderátor egyenletesen van elkeverve. Ilyen atomerőmű nincs (még), bár kritikus
rendszert építettek már ilyet. Ha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy alig van homogén reaktor a világon. Miért?
Egyrészt vannak ennek konstrukciós okai is: valamilyen tartókat be kell építeni, bár lehetséges tartály típusú
folyékony hűtőközeg és hasadóanyag-keveréket tartalmazó reaktor is (ilyen kísérletek a korai szakaszban is
folytak, és most újra vizsgálják ennek lehetőségét). Vannak reaktivitási előnyei is a heterogén reaktoroknak (ez
a reaktorfizika része, és erre pár mondatban visszatérünk a diffúziós modell után). Végül az is fontos szempont,
hogy heterogén reaktorokban a hasadóanyag zárt formában van jelen a reaktortartályban, és ott is a fűtőelemrudakban. Ezeket mint védelmi barriereket használjuk a reaktorbiztonság terén, és a tervezésben és
üzemeltetésben igen fontosak.
Kérdés: Miért gazdaságosabb reaktorfizikai szempontból a heterogén reaktor?

4.3. A hasadási termékek hatása a reaktivitásra
Lényegében miden elem képes neutronok abszorpciójára, tehát akár valamennyi reaktorméregnek tekinthető, ha
a hasadás során felhalmozódnak a reaktorban. Ezek közül kettőt tárgyalunk kicsit részletesebben, mert
jelentőségük nagyobb, mint a többieké. Ez a xenon-135 és a szamárium-149. Ezek viszonylag gyorsan
képződnek és lassan bomlanak le.
A xenon méreg
A xenon nagy abszorpciós hatáskeresztmetszettel rendelkezik, és igen komoly mennyiségben keletkezik a
hasadás során. Két útja is van ennek:

3.4.3.1. ábra

39
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Reaktorfizika

Mint az ábra jól mutatja, a hasadásból elég jelentős hatáskeresztmetszettel (azaz valószínűséggel, jód-135 izotóp
keletkezik, ami bomlás útján Xe-135 izotóppá válik. Közvetlen a hasadásból Xe-135 is keletkezik

A keletkezett Xe-135 részben elbomlik a saját bomlási állandójával, de sokkal jelentősebb a Xe-135 az igen
nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszete miatt, hogy a neutronok befogódnak, és ezzel megszűnik a Xe-135
izotóp. Ezt a befogódást szokás reaktorméregnek hívni, mert ha a Xe felhalmozódik a reaktorban, akkor eleszi a
neutronokat a hasadás elől, és hiába a korábban jól kiszámított kritikus állapot, kritikus tömeg, nem lesz
önfenntartó a láncreakció. Ez olyan erős is lehet a reaktor közvetlen leállása után, hogy képtelenség lehet a
reaktort újraindítani, még akkor is, ha az össze rudat kihúzzuk! Ez a „gödör” nem tart sokáig, hiszen a Xe-135
önmaga is lebomlik az ábrán látható időállandóval, de erre várni kell! Hogy átlássuk a dolog jelentőségét,
elmeséljük, hogy a csernobili baleset számos (minimum hat) oka közül az egyik éppen a Xe−Sm gödör volt,
mert a programot félúton leállították a teherelosztó kérésére, majd folytatni akarták. A Xe-gödör miatt a
folytatáshoz jelentősen ki kellett húzni a szabályozórudakat ahhoz, hogy a Xe-gödröt kompenzálni tudják.
Amikor az eseménylánc elindult, a rudakat az automatika megpróbálta benyomni a zónába, de mire azok beértek
volna csökkenteni a reaktor túllövését, már késő volt! Túlságosan ki voltak húzva, túl sok idő kellett a
betolásukhoz, és a végén már a bevezetések a hőhatástól meggörbültek, és nem is lehetett benyomni őket a
helyükre, kezelhetetlenné téve a helyzetet. Azóta nem is lehet annyira kihúzni a rudakat, erre határolókat
építettek be. A baleset elemzésében ez mint tervezési hiba szerepel.

5. Reaktorszámítások
A transzportegyenlettől a diffúziós egyenleten keresztül a pontkinetikáig, és a korszerű Monte Carlo számítási
módszer rövid bemutatása
Az előzőekben a pontkinetikus egyenleten keresztül a reaktor időfüggését vizsgáltuk. Igyekeztünk mindent
egyszerűnek leírni, és azt sejtetni, hogy a reaktorok üzemeltetésének hajnalán, sőt még ma is, egy új reaktor
indításánál és üzemeltetésénél lényegében ezek az egyenletek leírják a reaktorok viselkedését, a
visszacsatolásokat, a szabályozást. Valóban igaz, hogy számos biztonsági rendszerben majdnem ennyi is elég a
szabályozáshoz és védelemhez. De igen elferdítenénk a dolog összetettségét és lényegét, ha ennyivel beérnénk!
Még a kis reaktorok sem tekinthetők pontszerűnek. Van bennük neutronfluxus-eloszlás, a szélén kevesebb a
neutronhasadás, mint a közepén. De a mai hatalmas reaktorzónákban már a reaktivitás értelme is
megkérdőjelezhető. Hiszen a zóna bal fele elvileg képes az önfenntartó láncreakció megtartása, ha lezárom a
jobb felét, pl. leengedek 1−2−3 dollár értékességű szabályozórudat, amitől a bal fele szubkritikus lesz, míg a
jobb feléből legalább annyit kihúzok (még több tartalék reaktivitás is van benne). Ekkor a jobb fele lényegében
önállóan üzemelővé teszi a rendszert, és még csak az sem igaz, hogy a bal fele nem vesz benne részt (persze ott
több fogy, mint termelődik a neutronokból, de ezt a jobb oldal kompenzálja). Persze az ilyen reaktorban már
nincs „jól” értelmezve a pontkinetikus reaktivitás fogalma sem!
De nem is ez a fontos. Be fogunk kukkantani azon az ajtón, ami mögött a mai korszerű reaktorok fizikáját, a
benne lejátszódó neutronfolyamatokat modellezik és számítják. Megismerkedünk a transzportegyenlet
fogalmával, az egyenlet egyszerűsítésével, a diffúziós egyenlettel. Látni fogjuk, hogy megfelelő szeparálás és
további egyszerűsítések után még a pontkinetikához is el lehet jutni erről a végről indulva. Ez, reméljük,
áttekinthetővé teszi, mivel is foglakoznak, akik ezt művelik. Nincsenek sokan. Magyarországon, jó ha 30−50 fő
tudja és műveli ezt a munkát. Szükség van rájuk, mert ilyen számítások nélkül nem lehet kiégést számolni, nem
lehet mikroeloszlásokat számítani, nem lehet jól, gazdaságosan üzemeltetni, és a biztonság fokozásához is igen
fontos ez a tevékenység. Mi nem gondoljuk, hogy ennek a kurzusnak a hallgatói meg fogják tanulni ebből az
említett egyenleteket és megoldásaikat. De tisztelni fogják azt a munkát, amit ezen a téren mások végeznek. A
tiszteleten túl, reméljük, megérzik és megértik a fizikai feltételezéseket és közelítéseket, ami után képesek
lesznek arra, hogy a nehéz számításokkal elért eredményeket hasznosítani tudják, érezzék azok érvényességi
határait.
-.Kétféle alapvető módszer is létezik a széles értelemben vett neutronfizikai számítások elvégzésére: a
determinisztikus modell és a sztochasztikus modell. Kétségeim vannak, hogy ennek a két fogalomnak az
értelmét tudják a hallgatók!
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A determinisztikus modell a Bolztmann-féle transzportegyenlet megoldását jelenti abban a közelítésben, amely
még megfelel, azaz képes leírni a célul kiszemelt feladatot. A sztochasztikus modellel az ún. Monte Carloszámításokat végzik, aminek segítségével valószínűségi úton kiszámítják, mi történhet az egyes részecskékkel (a
neutronokkal és a zónában lévő, az atommagig lemenő részecskékkel), végigkövetik a sok millió részecske útját
és sorsát, végül a várható értékek alapján adják meg a neutronok és más részecskék időbeli és háromdimenziós
eloszlását.

5.1. A neutron Boltzmann-egyenlete
5.1.1. A neutron a fázistérben
Ez nem egy könnyű rész. De követhető, ha a 3D térben, derékszögű koordináta-rendszerben való felírást érti
valaki, és a vektorokat is tudja értelmezni. Ha nem, akkor jobb átugrani, akkor is érthetőek lesznek a következő
részek.

3.5.1.1.1. ábra
Tekintsük a neutronokat pontszerűnek és m tömegűnek, amelyek bizonyos sebességgel repülnek, és ütköznek az
őket körülvevő atommagokkal (a neutron-neutron ütközéseket elhanyagoljuk, mivel azok ritkák). A 3.5.1.1.1
ábrán egy neutron koordinátáit ábrázoltuk. A bal oldali része, az r vektor jellemzi a neutron helyét a térben. A
jobb oldali ábrán az Ω vektor egy olyan pontra mutat az egységnyi sugarú gömb felszínén, amely a neutron
helyét veszi körül, és vektoriránya a mozgás irányába mutat. A neutron vektorsebessége ennek megfelelően: V
= v.Ω, ahol a v a kinetikus energiából nyert mennyiség: E = 1/2 mv 2
A t időváltozóval együtt az r és Ω vektorok, valamint az E energiaváltozók írják le a neutron helyét és mozgását
a térben és időben.
Elsőre lehet, hogy szokatlannak tűnik, de a hat változó lényegében egy hatdimenziós térben írja le a neutront, a
hatdimenziós tér vektorának komponensei: P = r, Ω, E. Ne felejtsük el, hogy r háromdimenziós, Ω
kétdimenziós, míg E csak mértékkel, tehát egy dimenzióval rendelkezik. Együtt egy hatdimenziós fázisteret
alkotnak (3.5.1. ábra).
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3.5.1.1.2. ábra
A második ábrán látható hatdimenziós fázistér eleme, azaz térfogata:
Ha N(r, Ω, E, t) a neutronok sűrűségeloszlása, akkor a ΔP-be t időpontban található összes neutronok száma:
N(r,Ω,E,t).ΔP
A v sebességű neutron Δt idő alatt v.Δt utat fut be. Ennek megfelelően az összes neutron által befutott
nyomvonal:

Másodpercenként tehát

az összes út, amit a neutronok befutnak, és amit neutronfluxusnak fogunk nevezni.
A másik mennyiség, amit meghatározunk, már a felülettel arányos, mégpedig az azon áthalódó összes
neutronvonal számával, és ez a neutronáram:
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3.5.1.1.3. ábra

5.1.2. Hatáskeresztmetszetek
Abszorpció és szórás előkészítése
A neutronok ütköznek az atommagokkal, és azok elnyelik, szórják őket. Ezt a makroszkopikus
hatáskeresztmetszetekkel fogjuk kifejezni.
A reakció gyakorisága az i típusú kölcsönhatás esetén a j-edik atommaggal

Itt az i index a kölcsönhatás típusát jelöli, ami lehet: szórás, abszorpció (és abszorpció hasadással), a j index
pedig az atommag típusát (azaz az elemeket).
Ha ezt felösszegezzük az összes előforduló atommagtípusra, akkor az ún. makroszkopikus hatáskeresztmetszetet
kapjuk:

Vegyük észre, hogy ez a fajta definíció semmit nem tud a neutron mozgásának irányáról, pedig a szórásnál a
neutronok eltérnek az eredeti irányuktól, és ez fontos lehet.
A szóródás esetén megváltozik a neutronok iránya és energiája. Ezt a következő valószínűségi
sűrűségfüggvénnyel fejezzük ki a ΔΩ és ΔE tartományban:

Ennek megfelelően a j-edik típusú atommag differenciális szórási hatáskeresztmetszete:

Itt feltételezzük, hogy a változás csak az eltérés szögétől függ, és forgással szemben invariáns (itt értsd úgy,
hogy érzéketlen a neutronok forgására). De persze ez a szórás, és ezért valamilyen irányba és valamilyen
sebességgel mindenképpen létezik a neutron a szórás után, tehát a sűrűségfüggvénynek az összes irányra és
energiára vett integrálja =1:
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5.1.3. Hasadási neutronok keletkezése
Feltételezzük, hogy a neutron, amikor keletkezik, tetszőleges irányba lép ki az atommagból (ugyan már miért
lenne a mi koordináta-rendszerünkben kötött iránya?), és valamilyen χ(E) energiaeloszlással születik (tudjuk
ugyan, hogy a legtöbb neutron gyors neutronként születik, de mivel maguk a szülőmagok is mozognak, még
monoenergiás születés esetén is valamilyen véges energiaszórással lépnének ki a szülőmag mozgása
következtében, de hát a monoenergetikus születés is csak matematikai közelítés lenne).
Tehát a hasadási neutronok a ΔΩ és ΔE fázistérben a következő valószínűséggel jelentkeznek:

(vegyük észre, hogy a 4π a nevezőben az izotóp-irányeloszlás normálásából van), míg a χ(E) is normálandó:

Persze az energiában ezek az integrálok nem végtelenek, mivel csak a fény sebességéig terjedő energiák
lehetnek.
Hozzátesszük, hogy egy hasadásból származó neutronok száma ν(E).
Ezzel befejeztük az előkészületeket a teljes neutronmérleg felírásához, fogjunk hát neki!

5.1.4. Általános neutronmérleg (út a Boltzmann-egyenlethez)
Számítsuk ki a neutronok számának változását a következő ábrán ábrázolt ΔP fázistérnek elemében! Ábraszám?

3.5.1.4.1. ábra
Sematikusan felírható, hogy:
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Írjuk fel most lépésről lépésre a fenti egyenlet valamennyi tagját!
Az t+Δt időpillanatban az adott térfogatban

) lévő neutronok száma:

Hasonlóképpen t időpillanatban:

Mennyi neutron „keletkezik” Δt idő alatt a szórásból? Persze nem keletkezik a szó eredeti értelmében, hanem
más energiából és irányból jön létre, de ezt majd figyelembe vesszük úgy, hogy azokat elhalálozottnak,
megszűnőnek tekintjük az utolsó tagban).
A szórási gyakoriság Δt idő alatt (ezt előbb előkészítettük!)

No, ezek nem mindegyike a ΔΩ és ΔE fázistér-részbe jut, csak annyi, mint ennek a része:

valószínűséggel, tehát összesen

De vegyük észre, hogy csak a V-ből V-be jutó szóródó neutronokat vettük figyelembe még, a kívülről jövők
majd a felületen keresztül lesznek figyelembe véve!)
Most foglakozzunk a valódi születéssel, azaz a hasadásból származó neutronok összeszámolásával!
Az összes hasadás száma a V térfogatban

Az előbb előkészítettük, hogy a hasadásból hány és milyen neutron keletkezik. Ezek a ΔΩ és ΔE fázistér-

részben
neutront adnak, tehát az összes a V térfogatban a hasadásból megjelenő,
az adott fázistérhez tarozó neutronok száma:
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Vegyük számba − most már rövidebbre fogva, mert ugyanazt a technikát alkalmazzuk − a veszteségeinket:
Az abszorpció miatt

A kiszóródás miatti teljes veszteség:

A szögletes zárójellel jelölt magfüggvény viszont a normalizálás miatt 1 (lásd fentebb) ezért

a szórási veszteség.
Most már csak a felületen kilépő és belépő neutronokat kell számba venni.
A kezdő ábrán jelölt elemi felület dA-n keresztülfolyó neutronok száma Δt idő alatt:

Vegyük észre, hogy az ns-sel a dA felület normálját (a felületre merőleges egységvektort) jelöltük, és annak fenti
vektorszorzata a J áramvektorral már tartalmazza azt az információt, hogy az adott felületrészen a dA-n
keresztül belépő neutronárammal (a vektorszorzat pozitív) vagy kilépővel (negatív) van dolgunk! Ezt az elemi
felületen be- és kilépő neutronok számát fel kell összegezni a teljes felületre:

Ennyi neutron fog be- és kilépni összesen. Ez persze a szomszédos térfogatok miatt lehet pozitív vagy negatív,
attól függően, hogy összesen mennyi jön be, és mennyi lép ki. Ha pl. az összes körülvevő térrészben sok neutron
van, akkor valószínűleg a nettó hozam pozitív (és fordítva).
Most már csak egy divergenciaelvnek nevezett matematikai transzformáció van hátra (magyarul Gauss/Ostrogradski-/ tétel, lásd a lábjegyzetben![3] [174]). Ezért a fenti felületi integrált felírhatjuk így:

Matematikailag most már csak össze kell adnunk a fenti tagokat, és ha elosztottuk valamennyi Δ mennyiséggel
(ΔΩ, ΔE, Δt), és valamennyivel tartunk a nullához, hogy infinimalizált alakra hozzuk, azaz dΩ, dE és dt-re,
akkor:
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Ahol a makroszkopikus hatáskeresztmetszetek:

Mivel a térfogat teljesen tetszőleges, és a függvények folytonosak, ezért a fenti integrál akkor és csak akkor
lehet zérus, ha a kapcsos zárójelben lévő rész zérus, tehát:

Ez pedig a Boltzmann-egyenlet, amely teljességgel leírja, hogyan viselkedik a neutronháztartás. Vegyük észre,
hogy utólag még becsempésztünk egy független neutronforrás-tagot Q(r, Ω, E, t)! (Jól jön majd a reaktor
indításánál, amikor tényleg be szokás tolni egy neutronforrást.)
A fenti egyenlet egy lineáris differenciálegyenlet. Ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk, kezdeti és határfeltétekre van
szükségünk, és persze a térfogat leírására, benne az anyagok sűrűségével, hogy a táblázatokban ismert
(mikroszkopikus elemiek szerinti) hatáskeresztmetszetekből elő tudjuk állítani a makroszkopikus
hatáskeresztmetszeteket, amelyek még időben is változhatnak, ha pl. az anyagok (pl. a hűtőközeg) sűrűsége
változik.
A fenti egyenletet meg lehet oldani egycsoport-közelítésben, kétcsoport-közelítésben és sokcsoportközelítésben. Ez az energia felosztását jelenti ennyi sávra. Erre elsősorban azért van szükség, mert a neutronok
nagy energián keletkeznek a hasadásban (kb. 2 MeV körül), viszont a hasadások jelentős száma a termikus
tartományban történik (0,625 eV alatt), mert az U-235-nek a hasadási keresztmetszete ebben a tartományban
jelentős. Ahhoz, hogy a gyorsan rohanó neutronok lelassuljanak, számos ütközést kell elszenvedniük. A
szórások lassítják őket. De egy ütközéssel csak akkor lassulnak le, ha telibe találják a velük szinte azonos
tömegű protonokat. Ennek a valószínűsége azonban kicsi. Ha már nem telibe találja, akkor „bizonyos szögben
történő ütközésről” beszélünk. Igen sokat kellene írnunk a centrális ütközésekről és a szórási törvényekről.
Tekintettel arra, hogy ez a tankönyv nem reaktorfizikusoknak íródott, nem visszük el az olvasókat erre az igen
nehéz útra. Azért annyit elmondunk, hogy azért is muszáj sok csoportra bontani, mert a lassulás során a
neutronoknak át kell jutniuk a rezonanciaabszorpciós tartományon. Ezt már láttuk, amikor bemutattok a 3.2 sz.
ábrán az abszorpciós hatáskeresztmetszetek függését az energiától. Nézzük meg ismét! Látható, hogy éles, erős
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csúcsok vannak a középenergiákon. Ezen át lehet ugrani kis szögű szóráskor, de kicsit nagyobb szögeknél
bizony túl nagy az abszorpció lehetősége. A fontos nem is ez, hanem az, hogy egészen más hányad esik az
abszorpcióra a középenergiákon, mint a nagy energiákon és lentebb. Ennek figyelembevételét célozza a
sokcsoport-kezelésmód. Viszont a sokszorosan csatolt differenciálegyenletek kezelése nem egyszerű dolog, még
akkor sem, ha ma már a számítástechnika megkönnyíti ezt. Ezen a ponton azt kérjük a tanulóktól, hogy ne
legyenek restek, és nézzenek bele néhány reaktorfizikai könyvbe. Legegyszerűbb, ha azt folytatják, amiből a
jegyzet előző része készült: http://www.engr.psu.edu/cde/courses/nuce521/nuce521_chapter1_reading.pdf
Tudjuk, nem lesz egyszerű, de éppen az a célunk, hogy benyomást szerezzenek hallgatóink azokról a
nehézségekről, amelyeket ez a téma jelent.
A determinisztikus neutronmodellek mind a mai napig fundamentális szerepet játszottak és játszanak a
neutronok eloszlásának kiszámításában, a kiégés számításában és a folyamatok szimulálásában. Első
közelítésben a linearizált Bolztmann-egyenletet kell megoldani. Nem egyszerű, mivel ez egy hét dimenziós
számítás (három térdimenzió, két irány- és egy-egy energia- és idődimenzió). Arról nem is beszélve, hogy az
energiát is szokás minimum két, sokszor 32 energiacsoportra osztani. Ezért igen jelentős a számítógépigénye. A
feladat szerint durva és finom felbontásban szokás számolni, attól függően, hogy az egész zónára eső eloszlás
számítása a célunk vagy csak lokális részeloszlásoké (pl. egy fűtőelem határán uralkodó térbeli neutronfüggés
kiszámítása). A reaktorra kiterjedő számításokat manapság az ún. durvarács-módszerrel oldják meg, legtöbbször
két(energia)csoport-közelítésben. A durvarács- (coarse-mesh-) módszer egy nodális megoldási módszer. A
hatáskeresztmetszeteket ilyenkor kazettánkénti homogenizált értékekre számítják, amelyeket egyedi kazettákra
tükröző határfeltétekkel számítottak ki. A tükröző határfeltéteket úgy kell érteni, mintha végtelen rácsban
számítanánk ki az adott kazettát. Ez jó közelítés az alacsony heterogenitású reaktorzónáknál, amelyekben a
szomszédos, de mégis különböző (dúsítású, helyzetű stb.) kazetták közötti kifolyás (mondjuk úgy, hogy átfolyás
− mármint a neutronfluxusról számítható neutronáram átfolyásról beszélünk most) nem jelenetős. A mai trend a
kevert oxid (mixed-oxid, MOX) típusú üzemanyagok, nagy kiégettségű kazettákat is tartalmazó zónák, és erős
klasztertípusú szabályozórudakkal megvalósított teljesítményű, szabályozású reaktorok felé hajlik. Ezekre a
durvarács-módszerek − részben a jelentősen különböző kazetták közötti átfolyás és a fűtőeleme közötti
variációk miatt − nem alkalmasak. Ezért bevezették a finomrács-osztás (pin-by-pin, azaz fűtőelemről
fűtőelemre) módszereit. A diffúziós egyenlet megoldásai helyett valódi transzportegyenlet-megoldásokra
törekednek, ami sokkal több számítási nehézséget jelent. Ezenkívül a két csoport (gyors és termikus neutronok)
helyett sok csoport, azaz energiacsoportonként felírt, csatolt transzportegyenletekre van szükség.
A transzportegyenlet, mint látni fogjuk, egyszerűsített változat a diffúziós egyenlet. Nagy előnye, hogy
fizikailag jól értelmezhető mennyiségekkel számol. Bizonyos körülmények között a neutronfluxus ψ és a
neutronáram (J) között a diffúziós egyenletben egyszerű kapcsolat van. Ez formailag teljesen egybeesik a
folyadékok és gázok áramlásának köréből jól ismert Fick-törvénnyel. A reaktorfizikában felhasználva egy
egyszerűsített egyenletet kapunk, amelyet diffúziós egyenletnek nevezünk.

5.2. A transzportegyenlettől a pontkinetikáig visszafelé
Mielőtt a diffúziós egyenletet bemutatnánk egy másik úton, lényegében ismétléssel, folytatjuk a tanulást.
Zweifel nem kevésbé kitűnő könyve alapján előbb megismételjük az előbbi levezetést, sokkal egyszerűbb
formában, abból a célból, hogy aztán bemutathassuk igen egyszerűen annak néhány egyszerűsített megoldását,
amely jellemző a reaktorfizika szempontjából. Ezután viszont egy nagyon nehéz, nagyon nehezen követhető útra
invitáljuk a hallgatót. Tessék csak előre megijedni! Nem lesz könnyű, annyi matematikát gyömöszöltünk bele,
hogy nekünk is kóválygott a fejünk. Tessék bátran belevágni. Minden el van magyarázva, bár a matematikai
fogalmak nincsenek. Azt vagy tudja, vagy elhiszi, hogy az operátorokkal, illetve transzponáltakkal való
műveleti lépéseket így kell csinálni, vagy megtanulja a matematikában. Ha valaki azt hiszi, hogy direkt
ijesztgetésnek szántuk ezt a matematikával túlzsúfolt részt, akkor jól hiszi. De tegye hozzá, hogy ennél még
bonyolultabbak azok az egyenletek, amelyekkel a mai reaktorfizikai programok foglalkoznak. Ha egy lépést
nem ért, ne akadjon el rajta! Nyugodtan ússzon tovább, lépjen tovább. Amikor felbukkanunk a matematikai
tengerből, akkor hirtelen egyszerűbb lesz minden. Rájövünk, hogy csak egy komplikált jelölésmódú, igen
komplikált sajátérték-halmaz lineáris kombinációjaként állították elő az egészet. A részletek megértését hagyjuk
a reaktorfizikusokra! Mi csak ússzunk az árral! És vegyük észre, hogy nem teszünk elhanyagolásokat, pontos
matematikai levezetéseket adunk, tehát a végeredményünk nem hemzseg a közelítésektől. Pontos!

5.2.1. Neutron transzportegyenlet
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Válasszunk ki egy tetszőleges V térfogatú S felületű részt reaktorunkban. Jelöljük

-val az

körüli d3r és
körüli d3r tartományban lévő neutronsűrűséget. A V térfogatban, d3v tartományban a neutronok
számának változása:

3.1. egyenlet - (1.1.1)

amely a következő részekből adódik össze:
- a tiszta kifolyás (s-en keresztül)

3.2. egyenlet - (1.1.2)

- az ütközés útján a V térfogatban megszűnt neutronok

3.3. egyenlet - (1.1.3.)

ahol

a totális hatáskeresztmetszet.

- a forrás útján nyert neutronok (beleértve a hasadást is)

3.4. egyenlet - (1.1.4.)

- szórt neutronok (ezeknek kinetikus energiája változik)

3.5. egyenlet - (1.1.5.)

ahol

a szórási magfüggvény.

Összegezzük ezeket a tagokat! (1.1.2.)-ben, felhasználva a Gauss-tételt, a következő egyenletet kapjuk:

3.6. egyenlet - (1.1.6.)

Egyenletünket teljesen tetszőleges V térfogatra írtuk fel, így igaz a következő egyenlőség is:
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3.7. egyenlet - (1.1.7.)

Vezessük be a fluxust

3.8. egyenlet - (1.1.8.)

A fluxusra:

3.9. egyenlet - (1.1.9.)

ahol

a neutronok mozgásának irányába mutató egységvektor.

Az (1.1.9.) egyenletet nevezzük neutrontranszport-egyenletnek. Ez a vizsgált rendszerhez tartozó kezdeti és
határfeltételekkel kiegészítve leírja a reaktorokban lejátszódó transzportjelenségeket.
A reaktorfizikában gyakran meg kell elégednünk az egyenlet különböző közelítéseivel – amelyek pontossága a
kísérletek és számítások számára még megfelelő.
Egycsoport-közelítés
A közelítés egyik fajtája, amikor feltesszük, hogy a fluxus az energia (sebesség) változó szerint szeparálható,
majd a kívánt pontosság szerint egy vagy több energiacsoportra bontva írjuk fel az időfüggő egyenletünket.
A fluxust ilyenkor a megfelelő energiaintervallumra vonatkoztatott integrálok, a hatáskeresztmetszeteket pedig
átlagértékük fogják helyettesíteni. Az intervallumok számának megfelelően beszélünk n csoportos közelítésről.
Határesete (amikor n=1) az egycsoport-közelítés. Ebben az esetben neutrontranszport-egyenletünk a következő
alakra degenerálódik:

3.10. egyenlet - (1.1.10.)

5.2.2. Diffúziós közelítés
A diffúziós közelítésben tovább megyünk, és lemondunk a neutronok irányának figyeléséről. Az egyszerűség
kedvéért azt már eleve egycsoport-közelítésben írjuk fel.
Integráljuk (1.1.10.)-et

szerint:

3.11. egyenlet - (1.1.11.)

50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Reaktorfizika

ahol:

3.12. egyenlet - (1.1.12.)

J(F, t)-t bizonyos közelítésekkel kifejezhetjük F(F,t)-n keresztül. Ehhez felhasználjuk
sorfejtésének első két tagját.

3.13. egyenlet - (1.1.13.)

Ha forrástagunk izotróp:

3.14. egyenlet - (1.1.14.)

akkor (1.1.13.)-at a transzportegyenletbe helyettesítve, néhány tisztán matematikai lépés után (1) a következő
egyenletet kapjuk:

3.15. egyenlet - (1.1.15.)

ahol:

3.16. egyenlet - (1.1.16.)

Megmutatható (1), hogy (1.1.15.) első tagját el lehet hanyagolni, és akkor:

3.17. egyenlet - (1.1.17.)
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Így tehát az

idő- és térfüggő neutronfluxusra nézve a diffúziós egyenlet:

3.18. egyenlet - (1.1.18.)

5.2.3. A pontkinetikus egyenlet
Ha eltekintünk a hatáskeresztmetszetek térfüggésétől (homogén reaktor), akkor az időfüggő diffúziós egyenletet
a következő alakba írhatjuk:

3.19. egyenlet - (1.1.19.)

Legyen k az egy elnyelt neutronra eső hasadásból keletkezett neutronok száma. Akkor a forrástag így írható:

3.20. egyenlet - (1.1.20.)

ahol S0 a külső forrás.

Tegyünk a következő feltételezést. Az

neutronfluxus szeparálható, vagyis:

3.21. egyenlet - (1.1.21.)

akkor:

3.22. egyenlet - (1.1.22.)

Ha a külső forrás olyan, hogy:

3.23. egyenlet - (1.1.23.)
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Vagy, ami gyakori, nincs külső forrás, akkor a térfüggést leíró és az időfüggést leíró tényezőkre a következő
egyenleteket kapjuk:

3.24. egyenlet - (1.1.24.)

3.25. egyenlet - (1.1.25.)

ahol

3.26. egyenlet - (1.1.26.)

B2a neuonfluxus térbeli viselkedését befolyásoló reaktor görbületi paramétere (buckling). Az (1.1.25.)-ben
szereplő paraméterek értelmezésére nézzük meg a pontkinetikus egyenlet (1.1.25) másik szokásos levezetését!
Legyen egy véges reaktorban lévő összes neutronok száma n. Ha a neutronok átlagos élettartalma a reaktorban

l0, akkor időegység alatt

következően

neutron tünik el a rendszerből és a k sokszorozási tényező definíciójából

keletkezik, tehát:

3.27. egyenlet - (1.1.27.)

Láthatjuk (1.1.25.) és (1.1.27.), hogy:

3.28. egyenlet - (1.1.28.)

-t a végtelen (homogén) reaktorban lévő átlagos neutron élettartalmának szokás nevezni.

6. Reaktorkinetikai egyenletek késő neutronokkal
A nukleáris reaktorokban meghasadáskor két alacsonyabb rendszámú izotóp magja és néhány neutron
keletkezik. Ezeket a neutronokat, prompt neutronoknak nevezzük. Az izotópmagok általában gerjesztett
állapotban vannak, és további bomlási lánc kiinduló pontjai. Ha a bomlási láncban neutron is keletkezik, akkor
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ezeket a magokat későneutron-anyamagoknak (precursor), a keletkezett neutronokat késő neutronoknak
nevezzük. A bomlás a magfizikából jól ismert bomlási egyenlettel írható le:

3.29. egyenlet - (1.2.1.)

ahol C a későneutron- anyamag sűrűsége, λ-bomlási állandó.
Az egy hasadásban átlagosan keletkezett összes neutronok száma γ-nal jelöljük. Ebből egy precursorfajtára eső
rész: βγ.A továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak egy késő csoporttal számolunk – az általánosan
elfogadott hat helyett. Végeredményeinket könnyű általánosítani n késő csoportra.
A késő neutronok létezése nagy jelentőségű a szabályozható nukleáris reaktorok számára, és fontos szerepet
játszik a pulzált területmódszerekben is. Ezért kinetikai egyenleteinket a késő neutronok okozta időeltolódás
figyelembevételével írjuk fel.

Reaktorunkat az

állapotvektorral jellemezhetjük:

3.30. egyenlet - (1.2.2.)

Ha késő neutront is figyelembe veszünk, akkor az 1.1 pontban tárgyalt transzportegyenlet a következő
szimbolikus formába írhatjuk:

3.31. egyenlet - (1.2.3.)

ahol

matrixoperátor:

3.32. egyenlet - (1.2.4.)

Az itt szereplő operátorok fizikai jelentése:
–az ún. destrukciós operátor – leírja a transzport- (diffuziós) jelenségeket, abszorciót, szóródást.
az ún. produkciós operátor – ami a neutronfluxusra alkalmazva leírja a hasadásból történő
neutronkeletkezést.

3.33. egyenlet - (1.2.5.)
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3.34. egyenlet - (1.2.6.)

fp(v) és fd(v) a promt és késő neutronok hasadás utáni spektruma.
Amennyiben a

és

operátorok diffuziós egyenletbeli alakja:

3.35. egyenlet - (1.2.7.)

3.36. egyenlet - (1.2.8.)

Pontkinetikus egyenletünkben (1.1.25.) a késő neutronokat a következőképpen vehetjük figyelembe. A

hasadásból megjelenő

neutronból (1−β) hányad lesz prompt neutron.

β rész – késő neutron – anyamagokon keresztül realizálódik:

3.37. egyenlet - (1.2.9.)

7. A transzportegyenlet megoldásai, kritikus
reaktorállapot
Ajánlás: ezt valóban csak azok olvassák, akik a matematikában járatosak, és mélyebben érdeklődnek a
kritikusság fogalmának megértésére!
Itt és a továbbiakban:

3.38. egyenlet - (1.3.1.)
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ahol <Ψ| sorvektor, |Φ> oszlopvektor.
Adjungált operátor alatt a szokásos feltételt kielégítő operátort értjük:

3.39. egyenlet - (1.3.2.)

Definiáljuk az adjungált operátorokra felírt feltételnek (1.3.2.) megfelelően a következő operátort:

3.40. egyenlet - (1.3.3.)

és konjugált állapotvektort:

3.41. egyenlet - (1.3.4.)

Tegyük fel, hogy a t = 0 időpillanatban egy neutront bocsájtottunk a rendszerbe, amelyben előzőleg nem volt
neutron, és keressük meg, hogy t idő múlva milyen lesz a reaktor állapota!
Az (1.2.4.) alapján:

3.42. egyenlet - (1.3.5.)

3.43. egyenlet - (1.3.6)

egyenletek a

határ

és az

3.44. egyenlet - (1.3.7.)
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kezdeti feltételekkel leírják a reaktorállapot időbeni viselkedését.
Tegyük fel, hogy lehetséges megtalálni az operátor sajátvektorát, és az felírható:

3.45. egyenlet - (1.3.8.)

valamint

3.46. egyenlet - (1.3.9.)

ahol

3.47. egyenlet - (1.3.10.)

Akkor a különböző
sajátvektorokat módusoknak nevezzük. (1. erről részletesebben: Z. Akcasu:
Mathematical Methods in Nuclear resctors Dynamics)

Fejtsük sorban az

-t az

módusok szerint:

3.48. egyenlet - (1.3.11.)

ahol az (1.3.8.), (1.3.9) sajátérték-problémából következően:

3.49. egyenlet - (1.3.12.)

Behelyettesítve az (1.3.11)-et az (1.3.5)-be, és felhasználva a kezdeti feltételt (1.3.7.), azt kapjuk, hogy

3.50. egyenlet - (1.3.13.)

ahol

3.51. egyenlet - (1.3.14.)
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Miután:

3.52. egyenlet - (1.3.15.)

3.53. egyenlet - (1.3.16.)

Végül:

3.54. egyenlet - (1.3.17.)

(1.3.7.) kifejezéseket könnyű általánosítani arra az esetre, amikor a kezdeti feltétel nem egy neutronra, hanem
egy neutronelosztásra vonatkozik.
(1.3.7.)-ből számunkra legfontosabb, hogy a neutronfluxus időfüggése különböző időállandójú exponenciálisak
összege.
Ezt a későbbiekben használjuk.
Határozzuk meg a kritikusreaktor állapot fogalmát! Kritikusnak nevezzük a reaktort, ha az állapotvektor nem
változik az időben, azaz kielégíti az

3.55. egyenlet - (1.3.18.)

egyenletet. Összehasonlítva ezt az (1.3.8.) sajátérték-egyenlettel, láthatjuk, hogy ilyenkor van olyan sajátérték,
amely nullával egyenlő.

3.56. egyenlet - (1.3.19.)

Ha növekvő abszolút érték szerint rendezzük az αμ-ket, akkor a kritikussági feltétel:

3.57. egyenlet - (1.3.20.)
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Az (1.3.17.) megoldásban szereplő

fizikai értelmezéséhez szükségünk van a neutronértékesség

fogalmára. Egy a t = 0 időpillanatban a kritikus állapotú reaktor
neutron értékessége alatt a t =
hasadások számát értjük, vagyis:

pontjába

sebességgel elhelyezett

„időpillanatban” az egy másodperc alatt a reaktorban lejátszódó

3.58. egyenlet - (1.3.22.)

Tehát a

egyenesen arányos a neutronértékességgel.

8. Sokszorozási tényező, reaktivitás fogalma
A reaktivitás a reaktor integrális paramétere, amely egy számként jellemzi az adott reaktor állapotát,
pontosabban: megmutatja, hogy az adott reaktor milyen messze van a (késő) kritikus állapottól. Világos, hogy
lehetséges több olyan paramétert is kreálni, amely valami módon ezt mutatja (pl. adott reaktorra, ismert αcrit
értéknél az α értéke tájékoztat).
Ebben az alfejezetben az általánosan elfogadott és használt ún. statikus reaktivitásnak a transzportegyenletéből
következő meghatározását mutatjuk be.

Nézzünk egy szubkritikus reaktort! Állapotvektorának

időbeni viselkedését a következő egyenlet írja le:

3.59. egyenlet - (1.4.1.)

Itt az

operátor ugyanaz a matrixoperátor, amelyet (1.3.3.)-ban definiáltunk.Kifejtve (1.4.1.)-t:

3.60. egyenlet - (1.4.2.)

Hozzunk létre egy fiktív, kritikus reaktort, amelynek geometriai és anyagi paraméterei megegyeznek az eredeti
reaktorunk paramétereivel! A kritikus állapotot az egy hasadásból keletkezett neutronok átlagszámának fiktív
megnövelésével érjük el. Matematikailag ez megfelel annak, hogy az

tagokat beszorozzuk egy számmal, jelöljük ezt

-fel. Az így kapott

3.61. egyenlet - (1.4.3.)
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ahol

3.62. egyenlet - (1.4.4.)

Részletezve:

3.63. egyenlet - (1.4.5.)

Ahonnan:

Tehát a kritikus fluxusra nézve az alábbi egyenletet kapjuk:

3.64. egyenlet - (1.4.6.)

Ez tulajdonképpen sajátérték probléma az 1/keff -re nézve. Nevezetesen, keressük azokat a nullától különböző
megoldásokat, amelyre a következő egyenlet kielégül (igaz):

3.65. egyenlet - (1.4.7.)

ahol:

3.66. egyenlet - (1.4.8.)

3.67. egyenlet - (1.4.9.)
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azaz fp(v), fd(v) és fs(v) a prompt, a késő és a statikus hasadási spektrumok.
Az 1.3. pontban leírtak analógiájára az adjungált egyenlet

3.68. egyenlet - (1.4.10.)

Másfelől keressük meg a következő sajátérték-probléma gyökereit:

3.69. egyenlet - (1.4.11.)

Azaz kifejtve:

3.70. egyenlet - (1.4.12.)

ahonnan:

3.71. egyenlet - (1.4.13.)

és a

-re :

3.72. egyenlet - (1.4.14.)

Szorozzuk meg az (1.4.10.)-et
-vel az (1.4.14.)-et
sebességkoordináták szerint. Összegzés után a következő kifejezést nyerjük:

3.73. egyenlet - (1.4.15.)
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-szal, és integráljuk a tér- és
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ahol:

3.74. egyenlet - (1.4.16.)

és

3.75. egyenlet - (1.4.17.)

Megmutatható (1. például Z. Akcasu: Mathematical Methods in Nuclear Reactor Dynamics, AP [1971] 56.
old.), hogy a sajátértékekként kapott
szám (ahol nullával indexeltük a legkisebb abszolút értékű
sajátérték ρj-t) nem más, mint két egymás követő neutronpopuláció aránya. Ezt nevezzük a reaktor sokszorozási
tényezőjének. Ha a reaktor kritikus,
= 1, míg szubkritikus reaktorban
sokszorozódási tényezőjének relatív eltérését mutatja a kritikus értéktől:

<1. A ρ0 tehát a reaktor

3.76. egyenlet - (1.4.18.)

Az 1.3. pontban leírtakból következik, hogy az (1.4.1.) egyenlet általános megoldása a következő alakban írható
fel:

3.77. egyenlet - (1.4.20.)

ahol
ami az (1.4.15.)-ben szereplő αi fizikai értelmét adja.

A
és
fizikai értelmezése megtalálható például a fent említett könyv (2) 57−67. oldalain. Mi az
egyszerűség kedvéért ezeknek a paramétereknek a fizikai jelentését a pontmodellben mutatjuk be, felírva az
előbbi paraméterek és egyenletek pontkinetikai megfelelőit.
Keressük az (1.2.9.)-ben leírt pontkinetikus egyenletek megoldását, külső forrásmentes (szubkritikus reaktorban,
feltételezve, hogy t = 0 időpillanatban N0) neutront helyeztünk a korábban teljesen neutronmentes reaktorunkba.
Vagyis keressük a következő egyenletrendszer megoldását:
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3.78. egyenlet - (1.4.21.)

Laplace-transzformáció útján a következő egyenletrendszer nyerhető:

3.79. egyenlet - (1.4.22.)

ahonnan:

3.80. egyenlet - (1.4.23.)

és

3.81. egyenlet - (1.4.24.)

A visszatranszformálás után:

3.82. egyenlet - (1.4.25.)

ahol α1 és α2 a következő egyenlet gyökei:
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3.83. egyenlet - (1.4.26.)

Azaz αi(i = 1,2) kielégíti a következő összefüggést:

3.84. egyenlet - (1.4.27.)

ahol

3.85. egyenlet - (1.4.28.)

(1.4.27) a fenomenologikus reaktorelméletből ismert ún. inhour egyenlet. Összehasonlítva látható, hogy az
(1.4.15.) az (1.4.27.) transzportegyenletbeli megfelelője (általánosítása), és láthatjuk a
pontkinetikai megfelelőit is.

és

9. Diffúziós közelítés
Vezessük le a diffúziós egyenletet egyszerűen is! Ekkor jobban átlátjuk, hogyan is működik.
Lényegében megismételjük a transzportegyenlet levezetésénél követett utat. A neutronok számának változási
sebességét úgy kapjuk meg, hogy a születések számának gyakoriságából kivonjuk a veszteségeket, azaz az
elnyelést és a kiszökés gyakoriságát. Statikus reaktorállapot van, a neutronszám nem változik (ez a stacioner
reaktorüzem meghatározása).
• Ha S-sel jelöljük a forrást, azaz a születések számat (amelyben figyelembe vesszük a hasadásokat, és, ha van,
akkor az olyan neutronforrásokat, amelyek a reaktorban vannak, akár azért, mert Pu-Be-neutronforrásként
behelyeztük, akár azért, mert korábbi üzemeltetésből mint bomlási láncokból származó neutronokként
jelennek meg);
• Az abszorpciót a makroszkopikus hatáskeresztmetszettel írjuk le:

• A külső „A” felületen kiáramló összegzett neutronáramot az áramlástanban tanultak szerint képezzük:
J = div J
Megjegyzést lásd a lábjegyzetben![4] [174]
ahol a J a tiszta vagy teljes áram a Fick-törvény alapján:

ahol D a diffúziós állandó.
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(Megj.: ne zavarja, ha korábbi tanulmányaiban a Fick-törvényt nem a nabla 4 jellel írták fel, hanem gradiensként
vagy csak egyszerűen az áramlás irányába vett deriváltként! Fogalmilag ezek hasonló dolgok.)
Összeszedve ezeket a tagokat, egyensúlyi állapotra tehát azt kapjuk:

azaz

ahol
a diffúzióra jellemző mennyiség. Az L-et szokás diffúziós hossznak nevezni, míg az L2-t
diffúziós vagy migrációs területnek. Az elnevezés fizikai tartalma, hogy kb. L az a hossz, ameddig a részecske
eljut diffúzió útján (átlagosan persze, mert lesz, amelyik sokkal nagyobb hosszat tesz meg, és lesz, amelyik
sokkal kisebbet), míg az L2 körülbelül az az átlagos terület, amelyet végigbolyong, mire eltűnik (akár mert
abszorbeálódott, hasított vagy elszökött)
Ne lepődjünk meg, ha valahol a következőt olvassa!

Ez ugyanaz, csak itt „elegánsan” Laplace-operátorral[5] [174] jelölték a nabla négyzetét.
Persze egy differnciálegynelet megoldásához a határfeltételeket is meg kell adni. Ezt már előbb felírtuk az
extrapolációs hossz kapcsán.
Kicsit később fel is fogjuk írni a megoldást egycsoport-közelítésben. (Egycsoport-közelítés alatt azt értjük, hogy
a neutronok energiafüggésétől eltekintünk. Azaz a neutronok, amikor születnek, ugyanazzal az
„átlagenergiával” rendelkeznek, mint mikor a magreakciókban részt vesznek. Ez persze igen durva közelítés,
mert a nagy energiájú neutronok (1−2 MeV az energiája, amikor a hasadásból kirepül) jóval messzebb repülnek,
amíg ütköznek, mint a termikusok (lassúak). Ezt már taglaltuk a hatáskeresztmetszetek rövid bemutatásánál.
Akkor miért és mire jó mégis az egycsoport-közelítés? A ma is működtetett reaktorok jelentős részében
elsősorban termikus neutronok vannak. Mi lassítjuk le őket, mert a lassú (termikus) neutronok nagy
valószínűséggel hasítják a hasadó atomokat, míg a gyorsak csak igen kicsi valószínűséggel. Ezért aztán, ha
megnézzük, akkor egy cm2 térrészben átlagosan akár milliószor több termikus neutronnal fogunk találkozni.
Ezért, amikor az érdekkel minket, hogy milyen azoknak a neutronoknak a térbeli eloszlása, amelyek a
hasadások zömét fogják okoznia, akkor lényegében a termikus neutrongáz térbeli eloszlását akarjuk megkapni,
tehát az arra vonatkozó transzport- vagy diffúziós egyenletet kell megoldani, és a gyors neutronokat lassulásuk
okán forrásként vehetjük csak figyelembe. Ha mégis érdekel minket a lassulási folyamat, akkor első
közelítésben két csoportot definiálunk. Egyikben születnek neutronok, onnan lelassulnak, és a termikusban
játszódik le zömében a többi folyamat. Egy fontos fogalom kedvéért még bírjuk ki ezt is!
Ekkor a gyors neutron egyenletében fogyásként jelentkezik egy tag, ami nem más, mint azon gyors neutronok
száma, amelyek időegység alatt lelassulnak termikus tartományi sebességre (hogy a két tartomány közötti határt
hol húzzuk meg, az persze a mi dolgunk, egyszer már említettük, hogy volt egy 0,625 eV konvenció).
Indexekben a továbbiakban f-fel jelöljük a gyors csoport-hatáskeresztmetszeteket és fluxusokat, és T-vel a
termikusét.
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Látjuk, hogy forrástagként jelentkezik a gyors csoportban a termikus fluxus szorozva a hasadási
keresztmetszettel, míg a termikus csoportban neutronforrásként vettük figyelembe a gyors csoportból lassulással
kiszóródott, pontosabban leszóródott neutronokat, ami ott fogyást eredményezett. Ez bizony egy csatolt
differenciálegyenlet, és arra jó, hogy definiáljunk egy olyan mennyiséget:

amelyet neutronkornak (néha Fermi-kornak) szoktak nevezni, és ami azt jellemzi, hogy átlagosan mennyi idő
alatt lassul le a neutron a gyors csoportból a termikus csoportba. Ez aztán megjelenik a teljes megoldásban is:

Nem cipeljük tovább ezen az úton az olvasót! Messze vagyunk még a reaktorok pontos leírásától. A további
effektusok figyelembevételére minimum három-négy csoportra szokás osztani az energiatartományt, bevezetve
pl. a rezonanciacsoportot, és akkor bevezetésre kerül az ún. rezonanciakikerülési valószínűség is. Itt térjünk egy
pillanatra vissza a magfizikai részhez, a hatáskeresztmetszetekhez! Ott láthatjuk a 3.2 ábrán az éles
rezonanciacsúcsokat, amelyeket át kell ugrálnia a neutronnak ahhoz, hogy a termikus tartományba jusson, ahol
majd hasíthat. Elég nehéz elhinni, hogy ennek kezelése nélkül pontos eredményt kapjunk! De azt is láthatjuk,
hogy milyen sok csúcs és hajlás van. A további pontosításhoz ma már 30-40 csoport egyenleteket szokás felírni.
Nincs az az ember, aki manuálisan oldja meg a 40 csoport csatolt differenciálegyenleteket, amelyekben már
különböző részarányban szóródnak lefelé energiában a neutronok, néha átugorva egy csoportot, néha elidőzve
benne. Világos, hogy ezek leírása nélkül nem lehet pontos eloszlást számolni.
Be kívántuk mutatni a hallgatóknak, mivel is foglalkoznak a reaktorfizikusok. Mint a bevezetőnkben is írtuk,
nem azt reméljük, hogy aki megtanulja ezt a tárgyat, az rögtön reaktorszámításokra is képes lesz, hanem azt,
hogy tudja, mit is várhat az ilyen számításoktól, illetve azt, hogy megérti, hogyan mérünk a reaktor környékén,
és hogyan üzemeltetünk atomerőműveket. Ilyen feladata már bármely műszeresnek vagy üzemeltetőnek lehet.
Mit is tanultunk az előzőekben? Kétcsoport-közelítésben van termikus csoport és gyorsneutron-csoport. A gyors
neutronok nagyobb szabad úthosszal rendelkeznek. Lényegében az előbb használt L f hosszal csaknem azonos a
szabadút-hosszuk, ami 1−2 MeV-en született neutronok esetében vízben átlagosan 10 cm körül van. A termikus
neutronoké LT jóval kevesebb, az 1 cm-t sem éri el. Ezért termikus neutronból (figyelembe véve, hogy ráadásul
azokra jobban hat a reflektor visszaverő képessége is) lényegében nem jut ki semmi a reaktortartályon kívülre,
ahol a reaktoron kívüli, a biztonságot szolgáló neutrondetektorainkat helyezzük el a betonvédelemben. Mit is
mérünk tehát? Azokat a gyors neutronokat, amelyek kiszöknek a reaktorból, átjutnak a reaktortartályon, és
termalizálódnak a betonban, mert a detektorok a termikus neutronokat tudják elkapdosni (hát hogyan is
kapdosnák el a gyorsakat, ha a szabadút-hosszuk miatt [>10 cm] egyszerűen átrohannak a detektoron). Tehát a
gyors neutronok fluxuseloszlásának az extrapolációs hosszra vetített farkát mérjük, abból kell következtetnünk,
hogy milyen termikus eloszlások, pontosabban abból számolt integrális neutronmennyiség van a zónában, ami
hasadást okoz. Elég közvetett a mérési módszer, ami pontos számítások nélkül csak a linearitást tudja
kihasználni. Ebből értjük meg azt is, miért kellenek a zónán belüli neutrondetektorok, amelyekkel,mint látni
fogjuk, igen sok baj és gond van. Reaktorfizika nélkül nem érthetők a kiégés, uránhasznosítás fogalmai sem.

10. Térfüggés számítások
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Világos, hogy a neutrontranszport (és annak diffúziós közelítése) írják le a neutronok eloszlását térben és
időben. Ha az időbeni deriváltat egyenlőnek vesszük zérussal, akkor megkapjuk az állandósult, időben
változatlan, statisztikus fluxuseloszlást.
Induljunk ki a transzportegyenlet diffúziós közelítéséből!

Ennek az időtől független formája, azaz amikor az idő szerinti derivált zérus:

Ugyanez egydimenziós esetben (ami persze hipotetikus, de a reaktorfizikában úgy nevezik, hogy slabgeometria, ami csak arra jó, hogy könnyen lássuk, milyen megoldásokra számíthatunk:

Ez egy igen egyszerű, másodfokú differenciálegyenlet, aminek megoldása véges a geometriában, tehát ha a
reaktor az x irányban (0, H) között van, akkor egy koszinuszfüggvény:

Ha ezt követni tudtuk, akkor levezetés nélkül egy háromdimenziós henger esetében (ugye emlékszünk még arra,
hogy az atomerőmű aktív zónája körülbelül henger alakú?):

3.10.1. ábra
A felső és alsó körlap két párhuzamos lemez, lényegében z irányban slab-geometriával van dolgunk. Ennek
megfelelően:
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(a zéró magasságot középre helyeztük, tehát −H/2-től +H/2-ig terjed a reaktor)
A radiális eloszlásszámítás már egy picit bonyolultabb, és eredményképpen egy Bessel-függvényt szolgáltat:

Valójában, ha elkészítenénk egy ilyen henger alakú reaktort, amely körül nincs semmi(?), akkor természetesen a
valódi fizikai határnál nem esne zérusra a neutronok sűrűség, hanem lenne kiáramlás. Ezt szokás leírni az
extrapolációs hosszal.

3.10.2. ábra
Az extrapolációs hossz diffúziós közelítésben:
D = 2,13 D,
ahol D a diffúziós állandó.
Az axiális és radiális fluxuseloszlás kombinációjaként

Ha ilyen zónát készítenénk, akkor az eloszlás, a hasadások és az energiatermelés, ezen keresztül a kiégés is igen
egyenetlenül oszlana el. Az átlagos fluxus a koszinusz-, ill. majdnem koszinusz- (Bessel-) forma miatt alig
27,5%-a a maximális fluxusosnak:

Ennél egyenletesebb kiégést szeretnénk, amihez egyenletesebb térbeli eloszlásra van szükség. Ennek egyik
módja a reflektor alkalmazása. A neutronreflektor olyan szóróközeg, amely visszaszórja a kiszökő neutronokat,
és lehetőleg nem nagyon nyeli el. Erre a víz-vizes reaktorokban a víz a legalkalmasabb (szoktak még grafitot is
használni, pl. a BME NTI reaktorában grafit a reflektor anyaga, vagy berilliumot, mint a Budapesti
Kutatóreaktor VVRSZ-M reaktorában).
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3.10.3. ábra
Látható, hogy a reflektor nélküli (a) esethez képest a reflektorosban (b) az aktív zónában sokkal kisebb a fluxus
változása, tehát a kiégés sokkal egyenletesebb.
Abszorberek hatása
Az abszorberek is segítségünkre lehetnek a fluxus alakjának kialakításában (esetleg rontásában).

3.10.4. ábra
A kampány kezdetén feltétlenül kell, hogy legyen abszorbens a zónában, hogy a többlet reaktivitást lekösse.
Megfelelően elhelyezve egyenletesebb fluxust is elérhetünk, bár pl. a paksi atomerőműben axiálisan felülről
hatolnak be a rudak, és ezért a fluxus lent „hasas”.
Mekkora nyereséget jelent az alaktényező?
Az átlag fluxust a különböző alakokra ki lehet számítani:
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Az átlag fluxus alapján a kiégés különbözősége miatt más és más összenergiát lehet az adott uránmennyiségből
kitermelni:

A reaktivitás változása a hőmérséklettel
Amikor a hőmérséklet változik, a reaktort alkotó anyagok tulajdonságai is változnak. Például, az egyik
legkézenfekvőbb effektus, hogy a víz sűrűsége változik, ennek megfelelően a moderátor sűrűsége is változik, a
neutronok ütközése a víz protonjaival (hidrogén atommagjával) ritkábbá válnak, a moderálás lassabban és
ritkább lépésben történik, tehát csökken a reaktivitás. A hatáskeresztmetszetek mind hőmérsékletfüggőek.
Ezeket a hatásokat kell összegeznünk.
A hőmérséklet-együttható:

Mivel

Mi történik különböző reaktivitás-együtthatók esetében?

3.10.5. ábra
Láthatjuk, hogy még ilyen egyszerű modellnél is (ami csak pontkinetikus közelítés, de azért jól leírja a
teljesítmény változását!), pozitív reaktivitás-együttható esetén, a teljesítmény exponenciálisan reagál, azaz a
reaktor „elszáll”, megállíthatatlanul és gyorsan nő a teljesítmény. Negatív reaktivitás-együtthatónál egy jelentős
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teljesítményugrás után visszaszabályozódik a reaktor teljesítménye. Míg kicsi vagy csaknem zérus reaktivitásegyütthatónál egy jelentősen magasabb szintre áll be.

11. Reaktormérgek kezelése a reaktorfizikában
Kétféle, hosszú távú, a reaktivitásra visszaható effektus játszódik le a működő atomreaktorokban:
• az olyan hasadási termékek felhalmozódása, amelyek elnyelik a neutronokat,
• az U-235 fogyása és a Pu-239 felhalmozódása.
Ebből csak az elsővel fogunk röviden foglalkozni (ahogy mondtuk, mindent egy kurzusban nem tudunk
bemutatni): a reaktormérgekkel.
Szinte mindegyik hasadási termék méregnek is tekinthető, azaz kisebb-nagyobb mértékben beleszól a
neutronháztartásba. De egyik sem annyira, mint a Xe-135, aminek abszorpciós hatáskeresztmetszete 3,10 6 barn.
Íme, a fontosabb reaktormérgek táblázata:

3.11.1. ábra
A Xe-135 kétféleképpen keletkezik: közvetlenül a hasadásból (csak 5%-a), és

reakciósorból (a 95%-a).
Kétféleképpen bomlik:

Ez utóbbi eszi a neutronokat.
Ezt már csaknem megszokott módon, egy differenciálegyenlettel írhatjuk le:
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3.11.2. ábra
A 3.11.2. ábra mutatja, hogy egy tiszta indulás, majd leállás után (legfelső ábra mutatja a fluxust) a jód (középső
ábra) és a Xe (alsó ábra) hogyan viselkedik. Láthatjuk, hogy fokozatosan épül fel a reaktorméreg, amit
megfelelő szabályozással kompenzálhatunk. Leállás után először nem csökken a reaktorméreg. Sőt! Nő. Ez azt
jelenti, hogy leállás után megnövekszik a reaktorméreg koncentrációja, és ha leállás után viszonylag hamar (a
lebomlási időn belül) akarunk indulni, akkor az induláshoz extra reaktivitásra van szükségünk, mert a reaktor,
úgymond, egy reaktivitási „gödörben” ül (ami az ábrán a Xe-púp, ami elzabálja a neutronokat a láncreakció
elől). (Említettük azt is korábban, hogy ez volt az egyik oka a csernobili balesetnek.)

12. Sztochasztikus számítási módszerek
Rövid áttekintés a Monte Carlo-számításokról
A reaktortranszport megoldása Monte Carlo-módszerrel elvileg igen egyszerű: csak le kell szimulálni, hogyan
viselkednek a részecskék, és milliónyi részecskére végig kell futtatni az életpályáját. Egyszer! De az ördög a
részletekben rejlik! Noha a MC-módszerek ma kezdenek igazán kiteljesedni, történetük egészen 1940-ig nyúlik
vissza, a számítógép megalkotásának idejére (annak egyik feltalálója von Neumann, együtt Ulammal, Fermi-vel,
Metropolis-szal és az egész Los Angeles National Laboratory-val. De akkor még a számítástechnika
gyerekcipőben járt, túl drágának ítélték, és csak akkor folyamodtak hozzá, ha más fizikai modell nem létezett a
jelenség leírására. Azt viszont már akkor is tudták, hogy fizikusi közelítések nélküli, így igen pontos eredményt
ad. Csak az a baj, hogy az eredményért sok millió részecske életével kell fizetni, és az még a számítógépen sem
olcsó.
A Monte Carlo (MC) használatával a transzportegyenletet oldjuk meg. Két fő módszer ismeretes. Az egyikben a
transzportegyenletet integrális alakban írjuk fel, és MC-val oldjuk meg a benne szereplő integrálokat. A
másikban fizikai folyamatokat modellezünk MC-technikával, ezt hívják szimulációs módszernek.
Az integrális módszer jól alkalmazható: a varianciaszámításban, a mintavételezésben, a
konvergenciaszámításokban, a sajátérték-számításban, azaz például a kritikussági számításokban stb. A
szimulációs módszer igen jónak bizonyult például az ütközések fizikájában, a szórásokban, a nyomkövetésben,
a próbadarabok számításában, a sugárvédelemnél stb.
Az MC két módszerét jól illusztrálja a következő, egyszerű integrál:
Számítsuk ki a következő integrált!
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grafikusan ábrázolva

ahol

3.12.1. ábra
Matematikai MC közelítése:
Válasszunk ki N darab számot véletlenszerűen 0 és 1 között. Akkor a G értékét közelítőleg kiszámíthatjuk, a
függvény átlagértékeként:

Ez meglepő lehet, de ily módon az N növelésével tetszőleges pontosságot tudunk elérni. Tetszőlegesen közeli
értéket kaphatunk a valójában analitikusan is kiszámítható integrálértékére.
A szimulációs MC-módszer így néz ki:
Játszunk darts-játékot! A céltáblánk a g(x) függvény által meghatározott „negyed kör”

3.12.2. ábra
Ez a tábla! Sorsoljuk ki az x, y számpárokat N-szer! K = 1,2…,N, véletlenszerűen!

Azokat számítjuk „találatnak”, amelyekre matematikailag igaz:

Akkor a G területe közelítőleg:

.

, szorozva a teljes területtel, de az 1×1 = 1

Elég csak a dobások számát (N) növelni, és tetszőlegesen pontos közelítést érhetünk el.
Nézzük meg a Wikipédián (angol nyelvűn!) a Monte Carlo címszót! A kinetikai Monte Carlo alpontban ezt a
darts-játékot szimulálják, mert ezzel lehet például a π értékét tetszőleges pontossággal kiszámítani.
Ezzel a két példával lényegében illusztráltuk a két fő módszert, amelyet mind a mai napig széles körben
használnak a MC-számításokban (ma már vektormódszer és más módszerek is ismertek, és egyre
bonyolultabbakat publikálnak, de mindegyik lényege, hogy sorsoljunk random, véletlenszerű módon forrástagot
vagy utat, vagy valami mást, amelyet a fentihez hasonlóan akár képszerűen is el lehet képzelni).
Tehát egészen bonyolult integrálokat lehet így számítni, például:

ahol r1, r2, ..., rM M darab független változó, akkor
m = 1,2…M értékekre, az integrál értéke:

-t véletlenszerűen kiválasztva az (am, bm) intervallumban
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Amikor statisztikus módszereket használunk (pl. a mérési bizonytalanság számításánál már valamikor korábban
jól megbarátkozott a hallgató ezzel a fogalommal), akkor minden mennyiséget várható érték értelemben
számítunk ki. Tehát a középérték:
folytonos változónál

diszkrét változónál

A variancia folytonos változónál:

diszkrét változóknál:

és tetszőleges g(x) függvényre, amelynek változója véletlenszerű:

ahol f(x) a valószínűségi sűrűség függvénye.
Ezért a MC-módszerek egyik kulcseleme a véletlenszerű mintavétel. Ha ezt elrontjuk, (nem reprezentatív
mintavételt alkalmazunk), akkor bármilyen torz eredmény is kijöhet. (Bizony itt el lehet tévedni!)
A transzportegyenlet MC-val való megoldása
Írjuk fel a Boltzmann-egyenlet integrális formáját, amely lineáris és időfüggetlen ebben az esetben:

ahol
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Ψ(r,v) a részecskeütközések sűrűsége
Q(r',v') a forrástag
az ütközési magfüggvény, ami a fix pontban történő sebességváltozást írja le,
a transzport magfüggvény, ami változatlan sebességnél a helyváltozást írja le.

Az irányfüggő fluxus:

A skalárfluxus:
A Boltzmann-egyenlet lehetséges forrástagjai:

ahol
S(r,v) az állandó forrás
- a születésoperátor (hasadás esetére), amikor egy (r',v') részecskéből (r,v) részecske
keletkezik,
K pedig a sajátérték (vö. a transzportegyenlet fenti levezetéséivel!).
A transzportegyenlet:

megoldásánál feltételezzük a következőket:
- a közeg állandóságát és homogenitását (legalábbis olyan felbontást próbálunk választani),
- időfüggetlenséget,
- hogy Markov-folyamatokról van szó, azaz a következő érték csak a jelen állapotból sorsolódik
véletlenszerűen, de nem emlékszik, mi történt vele korábban,
- a vizsgált részecskék nem üköznek egymással (mármint a neutronok), de ezt korábban is feltételeztük, ez nem
MC-specifikus,
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- hogy elhanyagoljuk a relativisztikus hatásokat (azért a neutronok egyes esetekben, pl. a fúziós reaktorokban
megközelíthetik a fény sebességének akár 10%-t is),
- nincsenek tárolható erők, azaz modelljeinkben a részecskék két ütközés között egyenes vonalban repülnek,
- az anyagok tulajdonságai nem függnek az ütközésektől (pedig, hát, ha egy atommagot eltalál egy 1 MeV
neutron, akkor azért az is megmozdul, de ezzel nem sokat törődünk!),
- stb., stb.! Bizony még sok mást is implicite feltételez a módszer, amire már nem is térünk ki.
Most néhány „tisztán matematikai lépés” következik:
Legyen:
és
matematikailag igaz, hogy a k ütközés szerint sorba fejthető a pszi függvény:

,

akkor

ahol a kezdő tag:

és

Láthatóan a k-adik tag csak a k-1 tagtól függ. És most, ha behelyettesítjük:

Grafikusan két részecske története:

3.12.3. ábra
Tulajdonképpen még csak most érkeztünk el az MC alkalmazásához, mert MC-val akarjuk kiszámítani a
következő integrált:
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Most kellene random módon sorsolni, azaz helyesebben mintavételezni:

a p1, p2, p3… történetet a forrásra:

és a k-adik lépésre:

és akkor bármely A-ra:

Szimulációs Monte Carlo
A lényege, hogy történeti hűséggel szimuláljuk, mi is történik (pontosabban: a valószínűségek nyelvén, hogy mi
is történhet) az egyes részecskékkel, és követjük a sorsát, természetesen a végén a várható érték értelemben.
Először egy részecske véletlenszerű bolyongásit követjük:
• felhsználva az ütközési modelleket leíró fizikai egyenleteket a hozzájuk tartozó hatáskerezstmetszerekkel,
• modellezve a szabad repülést, kihasználva a számítógépes geometriát,
• megjelölve valamennyi eseményt minden régióban,
• memorizálva valmennyi másodlagos részecskét a további elemzés számra.

3.12.4. ábra
Ezek után az egyes egyéni, véletlenszerű bolyongást felfűzzük egy láncra. Ebben figyelembe vesszük a forrást,
az abból származó részecske kezdeti helyét, energiáját és irányát, és nagyon figyelünk a lehetéges utódokra
(megjegyezzük őket, és lejátszuk azt is, hogy velük mi történhet).

3.12.5. ábra
Ezt aztán minél több részecskére megismételjük, és gyűjtjük a különböző régiókba eső eseményeket.
Az egész modellezés alatt a legfontosabb elv: gondolkodjunk a részecske „fejével”! Mi is vár a részecskére, mi
történhet vele?
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Forrás:
• véletlenszerű mintavételezés: az energia- és irányeloszlás analitikus és diszkrét, vagy táblázatokban megadott
eloszlás függvények szerint;
• a számítás geometriája: a helyvektor a megadott 3D tartományban véletlenszerűen sorsolódik, vagy diszkrét
eloszlásfüggvénnyel jellemezzük;

3.12.6. ábra
Ezzel a Monte Carlo-módszer alapjait megismertük. Aligha lesz szüksége rá bárkinek is, hogy ennek alapján
összeállítson egy számítógépes programot! Bizony, az elég bonyolult, és óriási csoportok dolgoztak rajta évekig.
De ma már bárki vehet egy MCNP-programot, amelynek „csak” az inputját kell elkészítenie, és az akármit
kiszámol, legyen az neutrontranszport a reaktorban vagy csak a gammarészecskék története a reaktorban, vagy
esetleg a neutronok által a fémekből kiváltott elektronok története. A program kiszámítja! „Csak” a
következőkre kell ügyelnie:
• Betartottuk-e az össze olyan feltételt, amelyeket fentebb tárgyaltunk (ezért is mutattuk be őket!)?
• Például sikerült-e olyan homogén részekre („tally”-kra) osztani a vizsgált rendszert, amelyekben a
hatáskeresztmetszetek, az ütközési valószínűségek stb. homogének?
• Tudjuk-e, mi történik a részecskékkel pontosan?
• Mennyire ismerjük a mikrostruktúrákat, anyagokat?
• Geometriailag jól le tudjuk-e írni a 3D koordináta-rendszerben a vizsgált objektumokat?
• Elég jó felbontást választottunk-e?
• Elég részecskeszámot generálunk-e (mert lehet, hogy sok korán hal meg)?
• Stb., stb.
Ez elég bonyolult. Ezért jól teszi, ha először az ismeretlen programot egy olyan egyszerű feladaton próbálja ki,
ami jól mérhető, és a mérést összeveti az MC-eredménnyel. Atomreaktorban ismert, jól megmért
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fluxuseloszlásokat szokás kiszámítani előbb, amelyet aztán egy rúddal pertubálunk, és ha még mindig jó a
számítási eredmény, akkor jobban hiszünk abban, hogy tudjuk kezelni az idegen kéz által írt MC-programot.
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4. fejezet - Gépészet
Atomerőművi folyamatok és berendezések
hűtés, primerkör, szekunderkör, reaktortartály és részei, főelzáró tolózár, gőzgenerátor, turbinák, főbb gépészeti
berendezések.
Ennek a fejezetnek a célja, hogy némi betekintést adjon az atomerőművek gépészeti berendezéseibe.
Lényegében a nyomottvizes atomerőművekre, azon belül is a VVER-típusra és a 440 MWe-típusra fogunk
koncentrálni, hiszen ennek 213-as alfaja található hazánkban Pakson (négy darab VVER-440/213). Ha ennek
részegységeit áttekintette a hallgató, akkor már van fogalma arról, milyen összetett és fontos szempontokat kell
érvényesíteni az atomenergia-iparban. Persze más típusok egyes berendezési eltérnek.

4.1. ábra Forrás: www.npp.hu
Mindenekelőtt a paksi típus nevéről. VVER az orosz Víz-Vizes Energetikai Reaktor szolgai fordításából
származó betűszó, ami azt jelenti, hogy vízzel moderált és vízzel hűtött energiatermelő atomreaktorról van szó.
A 440 MWe végén lévő kis e betű az elektromos kimeneti teljesítményre utal, mivel a hasadásból kiszabaduló
hőteljesítmény jóval 1200 MWt (ma már 1400 MWt) felett van, ebből sikerül ennyi elektromos teljesítményt
kicsikarni (vö. hatásfok!). Arról még értekezni fogunk a mérés és szabályozás részben, hogy milyen pontosan
vagyunk képesek mérni és meghatározni a hőteljesítményt.
A paksi atomerőműben 4 darab VVER-440/213 típusú reaktor működik. Ezek a reaktorok a nyomottvizes
reaktorok (PWR) csoportjába tartoznak, névleges villamos teljesítményük 440 MW volt. 2009-re ez az érték a
különböző fejlesztéseknek köszönhetően 500 MW-ra nőtt. A paksi atomerőmű elektromos összteljesítménye így
1970 MW. A reaktorok hőteljesítménye egyenként 1485 MW, ebből kiszámolható a hatásfok: kb. 34%.

1. A pirmerkör legfontosabb komponensei
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Ez a típus az ún. nyomottvizes típus (angolul pressurized water reactor, PWR), ami azt jelenti, hogy eredeti
szándékunk szerint olyan belső nyomást tartunk fent a reaktortartályban, amely biztosítja, hogy a víz nem forr
fel (vannak forralóvizes atomerőművek is), legalábbis nem olyan mértékben, hogy a gőztartalom jelentős
legyen. Ez, persze, ahogy fejlődik a tudomány és a technika, némileg változik. Míg a típus korai változataiban
egyáltalán nem engedtek meg még alacsony, aláhűtött forrást sem, addig a PWR mai nemzedéke lényegében
több százaléknyi gőztartalommal üzemel, és biztonságos. Remélhetően mindenki emlékszik a korábbi
tanulmányaiból, hogy a víz 100 Celsius-fokon forr akkor, ha a légköri nyomás a víz felszíne felett 1,01 bar,
azaz…101,325 kPa. Ha csökken a nyomás (pl. hegyekben), akkor alacsonyabb hőfokon forr, míg nagy
nyomásnál magasabb hőfokon. A paksi reaktorokban a tipikus üzemi nyomás 12,7 MPa, amelynél még a belépő
víz 280 Celsius-fokon egyáltalán nem forr, míg a kilépő k. 300 Celsius-fokos víz már tartalmaz némi
gőztartalmat, de a kiterjedt, térfogati forrástól igen messze van. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy
szakmai berkekben ezt NOVO-VORONYEZS-típusnak is becézik, mivel a típus alapmagját a voronyezsi
(Oroszország) atomerőműben állították először üzembe, és annak fejlettebb altípusait is ott üzemeltették először.
(Érdekességként hozzátesszük, hogy a csernobili reaktorokat az elsőség okán leningrádinak kellene nevezni). A
VVER-típusból először a 230-as altípus terjedt el (pl. a szintén oroszországi Kola-atomerőműben mai napig
működnek ilyen blokkok.) Egy sok szempontból javított és igen biztonságos altípus a 213-as, ami hazánkban is
négy atomerőművi blokkban üzemel. A típus leginkább a reaktortartály és primerkör fő elemeire jellemző
sorszám, a mellékberendezések, segédberendezések, elektronikák szabályozások sokban eltérhetnek és eltérnek
egymástól. Az atomerőművekben a minőségbiztosítás már akkor létezett, amikor még a fogalom sem alakult ki.
Ennek megfelelően mind az anyagokban, mind a berendezési és felszerelési tárgyakban a legkisebb változás is
engedélyköteles, és nemcsak a hazai hatósággal kell engedélyeztetni, de az eredeti szállítóval is. Bármilyen
eltérés az eredeti projekttől a szállító tudta nélkül lényegében végzetesen kockáztatja a biztonságot és a
szavatosságot, és erősen ellenjavallt. Azért tegyük hozzá, hogy a tudomány és technika fejlődik, a mérések
pontossága nő (majd ott tárgyaljuk ezeket), és ennek következtében a blokkok teljesítményét sikerült
megnövelni előbb 450, majd 470, végül 2011−12-re már 500 MWe- teljesítményre.
Mivel magasnyomásról van szó, nyomástartó edényre van szükség, amelybe az aktív zónát helyezzük, ez a
reaktortartály (helyét lásd a 4.1. ábrán, fényképét a 4.1.1. ábrán), az egyik legfontosabb gépészeti elem.
Fontosságát kiemeli, hogy méretei és nagyfokú felaktiválódása miatt ez (szinte az egyetlen) olyan része az
atomerőművi blokknak, amelyet NEM lehet cserélni. A tervek még elvileg sem tartalmazzák ennek cseréjét. Az
egész élettartamot kell kibírnia és kiszolgálnia!

4.1.1. ábra
A hűtéshez, és főleg a megtermelt energia elviteléhez igen erős vízhűtésre van szükség. Hatalmas
tömegáramokról van szó! A reaktoron átfolyó víz mennyisége Pakson 39 750 ± 338 m3/óra. Ekkora
tömegáramhoz bizony nagy keresztmetszetet kell biztosítani (vagy nagy nyomáskülönbséget és sebességet). A
paksi reaktorokban a hűtőközeget a reaktortartályhoz vezető csövek névleges keresztmetszete 500 mm, és ebből
is hat külön hurok van. (Ez némileg azért a korai konstrukciónak és a túlzott biztonságnak köszönhető, mert
ekkora teljesítményű PWR-blokkok nyugaton általában három (2-3-4) hurokkal üzemelnek, de már a szovjet
VVER-1000 típus is csak négy hurokkal rendelkezik. Pakson a 213-as típusban mindegyik hurokban van egy
hidegági és egy melegági főelzáró tolózár (FTZ), amely lehetővé teszi, hogy akár úgy is üzemeltessék a blokkot,
hogy egy vagy két hurkot kizárjanak apró javításra vagy más okból normál üzem alatt). Ez elég ritka a PWRreaktoroknál. Ha egy hurkot kizárnak, akkor a teljesítmény max. 75%-os lehet, két huroknál csak 50% a
megengedett. Ezt azért nemigen szokás kihasználni. A többi PWR-nél azért mellőzik az FTZ-ket, mert azok
meghibásodása is hibaforrás, aminek bekövetkeztekor le kell állítani a blokkot. Meggyűlt már a baja a
tolózárakkal (nemcsak a főelzárókkal) az üzemeltetőknek nem egyszer! (Ez nem nukleáris probléma, csak
gépészeti, mégis pénzkiesés.)
Az említett erős áramlás biztosításához minden hurokban van egy főkeringtető szivattyú (FKSz). Igen nagy
teljesítményűek. Motorjaik kb. 1,6 MWe teljesítményűek, tehát az erőmű maga is elhasznál 4*1,6*6=38 MW-t
és még kb. 40−44 MWe-t a megtermeltből (önfogyasztás). Még két fontos berendezés van. Az egyik minden
hurokban a gőzgenerátor (a paksi kollegák gőztermelőként, gőzfejlesztőként is emlegetik, GF). A gőzgenerátor
egy hőcserélő, amelynek egyik oldalán a reaktorból érkezett forró (csaknem 300 fokos) víz lép be, és távozik
kicsit hidegebben (kb. 270−280 fokon), míg a másik oldalon a hűtővíz (szekunderköri) melegszik fel, és mivel a
másik oldalon már nem olyan nagy a nyomás, ott már félig víz, félig gőz formában hagyja el a gőzgenerátort
(innen a név, hiszen gőzt generál, gőzt fejleszt). Fontos, hogy a két folyadék közvetlenül nem érintkezik, nem
keveredik, hanem a csövek falán történik a hőátadás (még részletezzük). A legfontosabb, hogy az előző három
bekezdésben ismertetett berendezési tárgyak: a reaktortartály, a 2*6 csővezeték (hideg- és melegágak), a
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tőelzáró tolózára, az FKSz-ek és a GF-ek együttesen egy zárt, belül kb. 12,6 MPa nyomással rendelkező
rendszert alkotnak, ezt primerkörnek hívjuk. A primerkör határa igen fontos. Ha említettük, hogy biztonsági
szempontból vannak határok, barrierek, amelyek azért vannak, hogy megakadályozzuk a veszélyes (radioaktív)
anyagok kijutását a környezetbe, akkor az első határ a fűtőelem (tabletta) és burkolata, a második a primerkör
fala, a harmadik a kontément. Bátran állíthatjuk, hogy ezek közül a legfontosabbak egyike a primerkör határa. A
fűtőelemekkel előfordul, hogy megsérülnek. Sok van belőlük, vékony falúak a jó hőátadás érdekében,
előfordulhat anyag és/vagy gyártáshiba, esetleg sérülés a berakáskor. Nem gyakori esemény Pakson, átlagosan
évente egy-két ilyen sérülés fordul elő a négy blokkon. A kontément nem minden szempontból teljesen
hermetikus, csak csökkentett belső nyomású. A nyugati típusok hermetikusnak számítanak, az embereknek
zsilipeken keresztül kell be- és kimenniük. De a falaikon számos cső és vezeték halad át. Minimum a
gőzgenerátorokból induló szekunderköri vezetékeknek ki kell jutniuk, hogy kiszállítsák az energiát a
szekunderkör külső egységeibe: a turbinákhoz és generátorokhoz. A primerkör hermetikussága kritikus
fontosságú! Persze olyan nagynyomású rendszer nincs, amiből nem szökik a folyadék. Egy FTZ lényegében úgy
néz ki (egy picit nagyobban), mint otthon egy fürdőszobai csap. Bizony, ahogy az szokott szivárogni a
szelepszárnál, ez itt is előfordul. Ezek mind jól tervezhetők, és előre szervezett szivárgások rendszerével
elvezetik. Az 5 liter/perc mértékű összeszivárgás kis szivárgásnak számít, és ha a szervezett szivárgások
rendszerébe jut, akkor azzal nem is kell túlzottan törődni. Vannak persze nem tervezett szivárgások. Ezek között
legveszélyesebbek a törés előtti szivárgások (Leak before Break, LBB). Ez egy igen fontos, és lényegében csak
néhány évtizedes koncepció. Azt figyelték meg, hogy a vastag csövek és berendezések, mielőtt törnének az erők
és nyomások hatására, előbb szivárogni kezdenek, jóval még a törés előtt. Ez lassan kezdi felváltani a
klasszikus, legnagyobb tervezési balesetet, ami a VVER reaktorokban a következő volt: a nagy átmérőjű
(NA5000) primerköri hurkok vezetékének guillotine-szerű (teljes keresztmetszetében bekövetkező) hirtelen
törése. A paksi blokkokat még erre tervezték és méretezték. Ez számított a legnagyobb tervezésben figyelembe
vett lehetséges balesetnek.
A még nem említett és ide tartozó nagyobb egység a primerköri hurkokban (valójában csak egy hurokban) a
térfogat-kompenzátor. Ennek egyszerű oka van. Ha egy zárt rendszert teljesen feltöltenénk vízzel úgy, hogy nem
marad benne semennyi hely sem a gőznek, akkor a legkisebb hőmérséklet-növekedés esetén is szinte végetlen
nyomásnövekedés következne be, és így a rendszer szétnyomódna. Ezért kell egy tágulási tartály, egy olyan, ún.
légüst (Pattantyús, 3. kötet), ami a víz tágulását a légüstben lévő gőztér rugalmasságával ellensúlyozza. Ez a
térfogat-kompenzátor, amelynek alsó felében víz van, a felső felében telített gőz, és természetesen úgy
helyezkedik el az első hurokba csatolva, hogy a vízszint mindig magasabban legyen, mint a primerkör
bármelyik tagjának része. Ezzel áttekintettük a primerkör főbb komponenseit.

2. A primerkör többi fő berendezése
Úgy gondoljuk, már az összes elem felsorolása is elég szép listát mutat. Nem fogunk kitérni valamennyi elem
bemutatására, csak kiemelünk egyet-kettőt. Vegyük észre, hogy a legtöbb elem múlhatatlanul szükséges és
jellemző a nyomottvizes atomerőművekre!
A fő vízkör és a hozzá kapcsolódó legfontosabb primerköri rendszerek:
• Fő vízköri rendszer
• Reaktorberendezés (YA00W001)
• Üzemanyag-átrakás
• Főelzáró tolózár (FET-YA11/12 61/62S201)
• Főkeringtető szivattyú (FKSZ-YA13¸63D001)
• Gőzfejlesztő (G -YA12¸2W001)
• Térfogat-kiegyenlítő rendszer (YP)
• 1. sz. víztisztító rendszer (TE)
• Pótvíz- és bóros szabályozási rendszer (TK)
A primerköri biztonságvédelmi rendszer elemei:
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• A biztonságvédelmi rendszerek szükségességének megalapozása
A tervezett maximális üzemzavar
Az 1. fizikai gát (üzemanyag burkolat) sérülésének megakadályozása
A 3. fizikai gát (hermetikus tér) sérülésének megakadályozása
• Nagynyomású ZÜHR-rendszer (TH) (ZÜHR=ZavarÜzemi HűtőRendszer)
• Kisnyomású ZÜHR-rendszer (TJ)
• A hidroakkumulátorok rendszere (TH)
• Spinkler-rendszer (TQ)
• Lokalizációs toronyrendszer (XL)
Egyéb fontosabb primerköri rendszerek:
• Közbenső hűtőköri rendszerek (TF)
• Olajrendszerek (TA)
• Szervezett szivárgások rendszere (TX)
• Pihentető- és átrakómedence hűtőköri rendszere (TG)
• Gőzfejlesztők leiszapolási rendszere (RZ)
• Töménybór-rendszer (TR)
• Primerköri víztisztító rendszerek

2.1. Fővízköri rendszer
Feladata a szabályozott nukleáris láncreakció során a reaktor aktív zónájában keletkező hőenergia felvétele
(egyben az aktív zóna hűtése), és átadása a szekunderköri víznek, mégpedig a gőzfejlesztőkben a turbinák
üzemeléséhez szükséges száraz telített gőz előállítása útján.
A fővízkör a reaktorból és a reaktor csonkzónájához csatlakozó hat darab főkeringtető hurokból áll. A hurkok
azonos berendezésekből tevődnek össze (lásd 4.2.1.1. ábrát).
Minden hurok kizárhatóságát hideg- és melegágon egy-egy főelzáró tolózár (FET) biztosítja. A reaktorban
felmelegedett hőhordozó az YA12¸62S201-es melegági FET-en keresztül lép be a gőzfejlesztőbe (GF YA12¸62W001). A gőzfejlesztőből kilépő hidegági kollektoron helyezkedik el a főkeringtető szivattyú (FKSZ YA13¸63D001), melynek a nyomóágában még a reaktorba való belépés előtt található a hidegági FET
(YA11¸61S201). A fenti berendezéseket NA500-as csővezeték (főkeringtető hurok) köti össze.
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4.2.1.1. ábra

2.2. Térfogat-kiegyenlítő rendszer (térfogat-kompenzátor)
A fővízkör szerves részének tekinthető a térfogat-kiegyenlítő rendszer (YP) is, ami kizárhatatlanul az 1-es (2-,
4-es blokk), vagy a 6-os (1-, 3-as blokk) hurok ki nem zárható részéhez kapcsolódik (lásd a 4.2.1.1. ábrát!). A
YP-rendszer a hideg- és a melegági hurokhoz kapcsolódva biztosítja a primerköri nyomás szabályozását, a
fővízkör túlnyomásvédelmét, valamint kompenzálja a hőhordozó térfogatváltozásait (szintszabályozás). A
térfogat-kompenzátor víztere a melegági hurokhoz csatlakozik egy kettéágazó vezetékkel. Az FKSz nyomó
oldaláról (hidegági hurok) csatlakozik le a térfogat-kompenzátor gőzterébe az YP11-es befecskendező vezeték,
amely a primerköri nyomás szabályozását biztosítja nyomás növekedéskor.
Reaktortartály
A 4.1. fejezetben bevezetésképpen részletesen indokoltuk a tartály feladatait. Belső szerkezetét a 4.2.2.1. ábra
mutatja.
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4.2.2.1. ábra
A reaktortartály függőleges elrendezésű, hengeres testtel és elliptikus fenékkel rendelkező tartály, amelynek
tömege 214 t.
A tartály anyaga nagy szilárdságú ötvözött szénacél, aminek a belső felülete, valamint az osztósík felülete
korrózióálló plattírozással van ellátva. A reaktortartály anyagával szembeni elvárás, hogy korrózióálló legyen,
kis felaktiválódási képességgel rendelkezzen, valamint legalább 30 éves üzemidőt bírjon ki meghibásodás
nélkül.
A tartály felső, hengeres részén az ún. csonkzónában a következő csonkok kerültek kiépítésre:
• 6 db NA500-as csonk a hőhordozó belépésére (melegági csonk).
• 6 db NA500-as csonk a hőhordozó kilépésére (hidegági csonk).
• 4 db NA250-es csonk az üzemzavari hűtővíz bevezetésére (a 4 db hidroakkumulátortól és a két kisnyomású
ZÜHR-szivattyútól).
• 1 db műszercsonk méréskivezetések számára (KIP-csonk).

2.3. Reaktorakna
4.2.3.1. ábra

2.4. Fékezőcső-blokk (aknafenék)
Az aknafenék alsó- és felső perforált lemezből és ezeket összekötő hengerpalástból, 37 db védőcsőből, valamint
egy perforált elliptikus fenékrészből áll. Anyaga saválló acél.
A felső lemezen lévő peremmel az aknafenék az akna támgyűrűjén függeszkedik.
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4.2.4.1. ábra

2.5. Üzemanyagkosár
4.2.5.1. ábra
Mint a képen is látható, az üzemanyagkosár a fűtőelem-kazetták befogadására szolgál. Megtöltve a kosarat
fűtőelem-kazettákkal, kialakul az aktív zóna. A zónatartó kosár alján lévő lyukakba ül be a kazetta alsó, kerek,
„cső alakú” vége, míg maga a közel 2,5 méteres kazetta hatszög alakú palásttal rendelkezik, és a palást a
palásthoz érve támogatja egymást. A sötétebb lyukak átmenő, hatszög alakú lyukak a szabályozó (és
biztonságvédelmi) kazetták számára. A szabályozó kazettáknál üzem közben a fűtőanyagrész részben a kosár
alsó szintje alá merül, hogy a tetején álló abszorbens rész beleérjen a zónába.

2.6. Főelzáró tolózár (rövidítése: FET –alfanumerikus jele:
YA11/12 61/62S201)
A főelzáró tolózárak a primerköri főkeringtető hurkok kizárására szolgálnak. El kell mondanunk, hogy a legtöbb
atomerőműben nincs ilyen, még a VVER típusból is csak a 213-as altípusban rendszeresítették. Akik kezelik,
azok tudják miért: rengeteg probléma van a zárásával, nyitásával és a zárólemez beremegésével. De lehetővé
teszi az 5,4,3 hurkos üzemet is. Tekintettel arra, hogy az új trend szerint a jövőben az atomerőműveket nem
alaperőművekként kívánják üzemeltetni, hanem terheléskövető üzemben, azt kell mondanunk, hogy a VVER440 megelőzte korát! Képes csökkentett üzemmódra, a hurkok kizárásával.
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4.2.6.1. ábra

2.7. Főkeringtető szivattyú (rövidíítése: FKSZ –alfanumerikus
jele: YA13 ¸ 63D001)
Minden főkeringtető hurokba egy FKSZ került beépítésre, ami végzi a primerköri hőhordozó keringtetését a
reaktoron, a primerköri hurkon és a gőzfejlesztőn keresztül.
Szállított mennyiség: F = 7100 m3 /h
Emelőmagasság: H = 4,25 ± 0,25 bar
Fordulatszám: n = 1500 1/perc
Minimális szívó oldali nyomás: psz = 10 bar
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4.2.7.1. ábra
Külön érdekesség a kezdők számára a villanymotor, ami kb. 1,6 MW teljesítményű. Ez az atomerőmű egyik fő
sajátfogyasztását jelenti, kb. 6 × 4 × 1,5 MW = 36 MW, ami csak a főkeringtető szivattyúk okozta önfogyasztás!
.

2.8. Gőzfejlesztő (rövidítése: GF – alfanumerikus jele: YA12 ¸
62W001)
A gőzfejlesztő a kétkörös atomerőművek elengedhetetlen tartozéka, amely hermetikusan elválasztja a radioaktív
primerkört a szekunderkörtől, ezért azonos mértékben tartozik mindkét körhöz.
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4.2.8.1. ábra
A VVER reaktorokhoz vízszintes elrendezésű gőzgenerátorok tartoznak, ellentétben a nyugati, függőleges
elrendezéssel. Ez utóbbi hatásfoka jobb, de meghibásodási gyakorisága is magasabb.
A VVER-440-hez alkalmazott gőzfejlesztő jellemzői:
• alacsony a kilépő gőzsebesség, és a víztükrön keresztül történik (0,1−05 m/s)
• a csőköteg felett kicsiny a vízszint,
• egyfokozatú, zsalus cseppleválasztóval rendelkezik,
• keverő tápvíz-előmelegítő zónával rendelkezik,
• a primerköri kollektorok felülről nyithatók, és lényegében egy ember bele tud állni,
• a gőzfejlesztő aljára telepszik az iszap, itt nincs hőátadó cső (leiszapolás).

2.9. Víztisztító rendszer ( rövidítése:TE)
A primerköri hőhordozóba került hasadvány- és korróziós termékeket el kell távolítani a primerköri
hűtőközegből annak érdekében, hogy minél kisebb mértékben korrodálja, illetve szennyezze a berendezéseket.
A hőhordozó tisztítása a sugárzási viszonyokat is javítja, mert a radioaktív izotópok és korróziós termékek nem
a primerköri berendezések belső felületén, hanem a víztisztító szűrőjének gyantáján tapadnak meg.

2.10. Pótvíz- és bóros szabályozási rendszer (TK)
A pótvíz- és bóros szabályozási rendszer a fővízkörhöz kapcsolódó rendszerek közül a legsokrétűbb, az egyik
legfontosabb feladatokat ellátó primerköri rendszer. Feladatai a primerkör állapotától függően a következők.
1. Normál üzemben:
• A hőhordozó részáramú termikus gáztalanítsa.
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• A térfogat-kompenzátor szinttartása.
• Lassú reaktivitás-változások kompenzálása tiszta kondenzátum, illetve bórsav beadagolással.
• Záróvíz biztosítása az FKSZ-ek tömítő fokozatára.
• Vegyszer beadagolása a primerkörbe a víznormák biztosítása érdekében.
2. Üzemzavari helyzetben:
• A térfogat-kompenzátor szinttartása és helyreállítása.
• A primerkör üzemzavari felbórozása.
3. Blokk leállásakor:
• A lehűtés alatti finomdekontaminálási útvonal biztosítása.
• A primerkör normál üzemi felbórozása.
• Leállás alatt a reaktor utántöltési útvonalának biztosítása.
4. Blokkindításkor:
• Primerköri tömörségi és szilárdsági nyomáspróbák végrehajtása.
• MET-re hozás során a bórsavkivonás végrehajtása.

3. A primerköri biztonságvédelmi rendszer elemei
A reaktorberendezés üzemeltetése során alapvető biztonsági követelmény a radioaktív szennyeződések
környezetbe történő kijutásának elkerülése, illetve megakadályozása. Ez a követelmény a mélységben tagolt
védelmi elv betartásával, azaz a védelmi gátak épségének védelmével, illetve megőrzésével biztosítható.
1. sz. fizikai gát: az üzemanyag kazetta burkolata.
2. sz. fizikai gát: a fővízköri hurkok és berendezések szerkezete.
3. sz. fizikai gát: a hermetikus teret határoló építészeti szerkezet.
Védelmi rendszereink úgy lettek felépítve, hogy súlyos üzemzavari körülmények között (a fővízkör 2. fizikai
gátja integritásának sérülése) is biztosítható legyen az üzemanyag-kazetták (1. fizikai gát) sérülésének
elkerülése, valamint a hermetikus tér (3. fizikai gát) tömörségének a megőrzése.
A reaktor üzemzavar-elhárító biztonsági rendszereit a tervezés során feltételezett legnagyobb üzemavar
elhárítására tervezték.

3.1. A tervezett maximális üzemzavar
„Egy főkeringtető hurok teljes keresztmetszetű törése a vezetékek eltávolodása miatti kétirányú hőhordozókiáramlással, valamint az üzemzavarral egy időben létrejövő teljes feszültségkimaradás együttes állapotaˮ.
• ÜV1-es reaktorvédelmi működés
• az SZBV- (szabályzó-) kazettáknak a zónába esésével leáll a reaktorban a nukleáris láncreakció
• üzemzavari hűtőrendszerek.
• a hermetikus tér üzemzavari nyomáscsökkentő rendszerei.

3.2. Aktív üzemzavari zónahűtő rendszerek
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Az aktív zóna üzemzavari hűtésének a biztosítására három önálló, egymástól független, nagynyomású (TH) és
kisnyomású (TJ) ZÜHR-rendszer került kiépítésre a primerkör számára.

3.3. Passzív üzemzavari zónahűtő rendszer
A villamos betáplálás hiánya esetén is biztosítja az aktív zóna gyors (azonnali) hűtését külső segédenergia
nélkül.
Ha a 12 g/kg-os bórsavoldatot tároló tartályokban a nyomás értéke nagyobb lesz a primerköri nyomás értékénél,
akkor a hidroakkumulátorok vízkészlete két darab visszacsapó szelepen keresztül beömlik a reaktorba.

3.4. Hermetikus térek aktív lokalizációs rendszerei
A funkció ellátására három, egymástól független sprinkler-rendszer (TQ) került kiépítére a primerkörben,
amelyek a kisnyomású ZÜHR-tartályok 12 g/kg-os bórsavas hűtőközegét befecskendező fúvókákon keresztül
juttatják be a hermetikus tér légterébe.

3.5. Hermetikus terek passzív lokalizációs rendszere
A lokalizációs torony víztömegének a boxba történő bepermetezésével a levegő-gőz keverék a buborékoltató
kondenzátortálcákon átbuborékolva a légcsapdákba kerül, és az itt, valamint a tálcák fölötti térben kialakult
nyomás nagyobb lesz, mint a box nyomása (itt csökkenni fog már a nyomás a falkondenzáció miatt). Ekkor a
tálcák vízkészlete kilökődik, és a lokalizációs torony oldalfalának perforációján keresztül a hermetikus térbe
permeteződik.

3.6. Nagynyomású ZÜHR-rendszer (TH)
A nagynyomású ZÜHR-rendszer feladata nem kompenzálható primerköri folyás esetén:
• A primerköri hűtőközegvesztés gyors pótlása.
• Az aktív zóna üzemzavari hűtése.
• A reaktor szubkritikus állapotba vitele.
• A primerköri hőhordozó gyors lehűlése miatt keletkező pozitív reaktivitás lekötése (szekunderköri gőzvezeték
törése esetén is van jelentősége).

4.3.6.1. ábra

3.7. Kisnyomású ZÜHR-rendszer (TJ)
A kisnyomású ZÜHR-rendszer feladata nem kompenzálható primerköri folyás esetén:
• A primerköri hűtőközegvesztés hosszú távú pótlása.
• Az aktív zóna hosszú távú üzemzavari hűtése a TJ-rendszerből, majd a boxi zsompösszefolyóból.
• A reaktor szubkritikus állapotban tartása.
Az említett feladatok ellátására a kisnyomású ZÜHR-szivattyú 12 g/kg-os bórsavoldatot juttat a fővízkörbe.

93
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gépészet

4.3.7.1. ábra

3.8. A hidroakkumulátorok rendszere (TH)
A passzív üzemzavari zónahűtő rendszer a következő feladatokat látja el primerköri „nagyfolyás”
bekövetkezése esetén p1 £ 58 bar elérésekor:
• Az aktív zóna azonnali hűtését a primerköri nyomás 58 bar alá történő üzemzavari csökkenésekor.
• A hőhordozó veszteség pótlását.
• A hűtőközeg hűlése miatt felszabaduló reaktivitás lekötését.

4.3.8.1. ábra

3.9. Spinkler rendszer (TQ)
A sprinkler rendszer feladata a hermetikus térben történő folyásos üzemzavarok során a boxi nyomáscsökkentő
rendszer aktív elemeként a következő:
A hermetikus tér nyomásának csökkentése.

94
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Gépészet

• A box légterébe kiáramló gáz-gőz elegyben lévő jódizotópok megkötése.

4.3.9.1. ábra

3.10. Lokalizációs toronyrendszer (XL)
• Feladata a hermetikus téren belül az esetleges (baleseti állapotokban) a nagymértékű tömörtelenség miatt
kialakuló túlnyomás gyors lecsökkentése, ezzel megakadályozni a hermetikus tér sérülését okozó magas
nyomás kialakulását és a radioaktív anyagok környezetbe kijutását. Ennek a funkciónak a tervezett
legnagyobb üzemzavar esetén (főkeringtető-hurok teljes keresztmetszetű törése, kétoldali kifolyással) is
eleget kell tennie.
• Kismértékű tömörtelenség esetén megakadályozni a buborékoltató kondenzátor bórsavoldatának kilökődését.

4.3.10.1. ábra
Összegzésül: a hallgatónak éreznie kell, hogy nem beszéltünk mellé, amikor azt mondtuk, hogy minden
rendszer mögött még két védelmi rendszer húzódik meg, ha az első nem működne, akkor átveszi a
szerepét egy másik, szinte miden aktív védelem mögött van egy passzív védelem, ami működésbe lép, ha
nincs energiaellátás.
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4.3.10.2. ábra

4. A szekunderköri hőkörfolyamatok
A szekunderkör: a reaktorban megtermelt hő, miután a primerkörből a gőzfejlesztőn keresztül a
szerkunderkörbe jut, a benne rejlő hőenergiát át kell alakítani mozgási energiává.

4.4.1. ábra
Az általános bevezetőben, az atomreaktorok ismertetésénél, láttuk, hogy a primerkör igen fontos határvonal
(barrier), amin belül kívánjuk tartani az összes aktivitást, sugárzó anyagot. A reaktorban keletkezett hőt a
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hűtőközeg szállítja el. A hőt a hőcserélőn keresztül, azaz a gőzfejlesztőn keresztül adjuk át a szekunderköri
vízáramnak. A reaktorból kb. 297 °C-on kilépő, 123 baros vízzel a gőzfejlesztő a szekunder oldalán 46 baros,
222 °C-on belépő vizet melegíti fel kb. 260 °C-ra, amelyen a víz lényegében elpárolog, és „tiszta”, kb. 0,25%
víztartalmú gőzként hagyja el a gőzgenerátort (most már érthető, hogy miért nevezik inkább gőzgenerátornak,
mint hőcserélőnek).
Reményeink szerint a szekunderkörbe nem kerül aktivitás − kivéve, ha a gőzgenerátor hőátadó csövei
megrepednek, kilyukadnak. Akkor aktivitás jelenik meg a szekunderkörben, ezt észlelve, ha a szivárgás jelentős,
akkor le kell állni, és el kell hárítani a hibát. Mivel a hőátadó csövek átmérője a gőzgenerátorban kb. egy
hüvelyknyi, és sok száz cső fut párhuzamosan, elég nehéz lenne a hibát mondjuk hegesztéssel kijavítani. Nem is
ezt teszik, helyette ledugózzák azt a csövet, amelyik megrepedt. A repedésről örvényáramos diagnosztikai
módszerrel (Eddy current testing) győződnek meg. A ledugózott csöveket véglegesnek tekintik. A gőzfejlesztőt
úgy tervezték, hogy a névleges teljesítményt még akkor is le tudja adni, ha a csövek akár a 20%-a le van
dugózva. Ha ennél több reped meg, akkor elvben cserélni kell a gőzfejlesztőt. Ez elvileg lehetséges,
gyakorlatban még ismereteink szerint VVER-ben nem fordult elő. (Megjegyezzük, a nyugati, nyomottvizes
atomerőművek függőleges elrendezésűek , amelyről a hozzáértők azt állítják, hogy jobb hatásfokúak. A szovjet
rendszer vízszintes elrendezésű. Előnye, hogy ritkább a meghibásodása, és ritkábban kell cserélni.

4.4.2. ábra
A gőzvezetékek a fő gőzkollektorba csatlakoznak. A gőzfejlesztők gőzkollektorról történő leválaszthatóságát
gőzvezetékenként két tolózár biztosítja. Egy gyors működésű, pneumatikus (Rockwell) és egy motoros.

4.4.3. ábra

4.4.4. ábra
A gőzgenerátorból kijövő gőz útja alig különbözik a hagyományos erőművek turbógenerátorainál megszokott
rendszerektől. Gépészeti szempontból majdnem azonosak, és problémáik is igen hasonlóak.
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A gőzfejlesztőből kilépő, mintegy 490 t/h tömegáramú gőz a fő gőzrendszeren keresztül a turbinákba jut, ahol
mozgási energiáját kihasználva meghajtja a turbina tengelyét. Egy adott blokkban lévő 6 gőzfejlesztőből 3 táplál
egy turbinát.
A turbógépcsoport egy nagynyomású és két kisnyomású házból, valamint a generátorból áll, egy tengelyen
helyezkedik el.

4.4.5. ábra
A nagynyomású turbinaházban történő munkavégzés közben a gőz hőmérséklete és nyomása folyamatosan
csökken, nedvességtartalma pedig nő. Mire a gőz a nagynyomású házból kilép, a nedvességtartalma már olyan
magas (kb. 12%), hogy az további munkavégzésre már nem alkalmas. Emiatt a kisnyomású házba való belépés
előtt az ún. cseppleválasztó-gőztúlhevítő berendezésbe kerül, ahol első lépésben a turbinára káros vízcseppek
mechanikus leválasztása, majd ezt követően a gőz újrahevítése történik.
A cseppleválasztó-gőztúlhevítőben kiszárított és túlhevített gőz a kisnyomású turbinaházakba vezetve ismét
munkát végez. A munkát végzett gőz a kondenzátorba kerül, ahol a hűtőcsövek belsejében áramló Duna-víz
hatására kb. 25 °C-os hőmérsékleten lekondenzálódik (vízzé alakul). Minden turbinaegységhez egy kondenzátor
tartozik, amelyet két félkondenzátor alkot. A kondenzátorokban a légkörinél alacsonyabb nyomás (30 mbar
vákuum) van. (A turbinán a munkagőzt a gőzfejlesztő és a kondenzátor közti nyomáskülönbség hajtja át.)
A kondenzátum többfokozatú előmelegítés után jut vissza a gőzfejlesztőbe. Az előmelegítők fűtése
turbinamegcsapolásból vett gőzzel történik. Az előmelegítésre az erőmű jobb hatásfoka miatt van szükség,
illetve azért, hogy a gőzfejlesztő hőátadó csöveiben ne alakuljon ki túl nagy − a csövek szerkezeti anyagára
káros − hőmérséklet-különbség.
A kondenzátorban keletkező csapadékot a főkondenzátum-szivattyúk a kisnyomású előmelegítőkön keresztül a
táptartályba juttatják. Az előmelegítők fűtése turbinamegcsapolásból történik. A főkondenzátum az
előmelegítőkön 148 °C-ra felmelegedve jut a táptartályba. A táptartály alapvetően a szekunderköri puffertartály
szerepét tölti be. Ezenkívül a főkondenzátum termikus gáztalanítását és további előmelegítését végezi 164 °Cra.
A tápszivattyúk a táptartályból szívnak, és a nagynyomású előmelegítőkön keresztül juttatják a vizet a
gőzfejlesztőkbe. A nagynyomású előmelegítők fűtése a kisnyomásúakhoz hasonlóan turbinamegcsapolásból vett
gőzzel történik, amelynek során a tápvíz 222 °C hőmérsékletűre melegszik fel. A tápvíz ezen a hőmérsékleten
lép be a gőzfejlesztőbe, ahol újra átveheti a primerköri víz hőjét, és a körfolyamat kezdődik elölről.
A teljességhez az is hozzátartozik, hogy a négy bekezdéssel előbb említett Duna-víz egy külön, jól méretezett
tápcsatornán érkezik be az erőmű területére, és ennek méretezése is fontos atomerőművi feladat. A Duna-víz
hőmérséklete visszahat a kondenzátoron keresztül a szekunderkör hőmérsékletére, és ez hatással van a turbina
hatásfokára, azaz, még a Duna vizének hőmérséklete (és hozama) is befolyásolja az atomerőmű termelési
kapacitását, hatékonyságát, és mivel a teljesítményt is a szekunderköri hőelvonással állítjuk be, közvetve a
nukleáris folyamatot is!
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De valójában a szekunderkör alig különbözik a hagyományos erőművek hasonló köreitől. Ezért részletes
ismertetésüktől eltekintünk. Fontos azonban tudni, milyen berendezések vannak, mert azokat ugyanaz a csapat
kezeli, és fontosa tudni azt is, hogy a reaktor szabályozása is a szekunderkörből történik. Az üzemeltetési
gyakorlatban az vált be, hogy a hőelvonást változtatják a szekunderkörben, ami megnöveli a gőzfejlesztő
primerköri oldalán a hőmérsékletet és ezzel a nyomást is, és ez hat vissza a visszacsatolásokon a reaktor
paramétereire úgy, hogy megváltozik a kritikussági feltétel, ezért visszaszabályozódik a reaktor teljesítménye!

4.1. Főgőzrendszer
TURBINA (SA)
A turbina háromházas kivitelű, egy nagynyomású és két kisnyomású házból áll. A kisnyomású házat két
egymással szembefordított járat alkotja. A turbinaházak egymás mögött, egyvonalban helyezkednek el,
tengelyeik merev tengelykapcsolóval vannak összekapcsolva. A generátor tengelye a turbinaegység egyes
kisnyomású házának tengelyéhez kapcsolódik.
Turbógépcsoport

4.4.1.1. ábra

4.2. További szekunderköri fontos elemek (amelyeket már
részletesen nem tárgyaljuk)
Cseppleválasztó-gőztúlhevítő rendszer (rb)
Főkondenzátum-rendszer
Tápvízrendszerek
Üzemi tápvízrendszer
Üzemzavari tápvízrendszer
Kiegészítő üzemzavari tápvízrendszer
Egyéb fontos szekunderköri rendszerek
• Lehűtő rendszer
• Turbina olajrendszer (sc)
• Háziüzemi gőzrendszerek
• Az 5 bar-os háziüzemi gőzrendszer
• A 7 bar-os háziüzemi gőzrendszer
• Vákuumrendszer
• Tömszelence zárógőz- és légelszívásrendszere
• Sótalanvíz-rendszer
• Kondenzátor hűtővízrendszer

5. A reaktorberendezés termohidraulikája
5.1. A reaktor és az aktív zóna termohidraulikai jellemzői
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Az aktív zóna legfontosabb termohidraulikai jellemzői:
• a lényeges elemek hidraulikai ellenállás-tényezői,
• vízforgalmak az aktív zóna különböző keresztmetszetein, különös tekintettel az üzemi és az SZBV
(Szabályozó és BiztonságVédelmi) kazettákra,
• a hőhordozó hőmérséklete az aktív zóna különböző pontjain,
• nyomásesés a reaktoron és a teljes primerkörön,
• a főkeringtető szivattyúk jellemzői stacioner és tranziens üzemmódokban.
Az aktív zóna termohidraulikai jellemzőinek értékeit a meleg járatás és az energetikai indítás során elvégzett
mérésekből származtatják. A termohidraulikai jellemzők az alábbi, kiinduló adatok alapján értendők:

4.5.1.1. ábra

5.2. A főbb termohidraulikai jellemzők értéke

4.5.2.1. ábra

5.3. A fűtőelem-burkolat és fűtőanyag hőmérséklete
A fűtőelemek hőmérsékletének alakulása az alábbi táblázatban látható.
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4.5.3.1. ábra
A normál üzem összes stacioner üzemmódjaiban a fűtőelemek középpontjának hőmérséklete sehol sem éri el az
olvadási hőmérsékletet, ami 2800 °C.
A fűtőelem felületének hőmérséklete sehol sem haladja meg a telítettségi hőmérsékletet több, mint 10 °C-kal,
ami a fűtőelemek biztonságos üzeme szempontjából megengedett.
Az aktív zóna legterheltebb pontjában a tabletta középponti hőmérséklete 1150 °C.
A hőhordozó forgalmának eloszlása az aktív zónában
A névleges üzem során a maximális teljesítményű átmenő vízforgalom 117,5 m3/h, a minimális teljesítményű
kazettán átmenő vízforgalom 117,7 m3/h. A hőhordozó forgalma a szabályozó kazettákon keresztül 107,1 m3/h.
A hőhordozó-forgalom 95%-a a kazettákon keresztül, 5%-a pedig a réseken keresztül áramlik.
A reaktor részleges terhelési üzemmódjaiban (5, 4 és 3 főkeringtető szivattyú működésekor) a
reaktorteljesítmény megfelelő csökkentésével az aktív zóna kazettáin áthaladó vízforgalmak kisebbek.

5.4. A reaktor nyomásesésének értéke teljes üzemben (6 hurok)
0,265 DPR [MPa (kp/cm2)] azaz átlag 2,7 bar.
Az egyes blokkok termohidraulikai paramétereit a meleg járatás és az energetikai indítás során végzett mérések
alapján pontosítják.
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5. fejezet - Főbb tényezők
azatomerőművek biztonságának
emelésére
1. Atomerőművek biztonsági filozófiája a védelmek és
műszerezettség céljából
1.1. Alapfilozófia
A nukleáris erőmű elsőrendű célja: áramot termelni olcsón és biztonságosan, miközben a (radioaktív)
szennyezést minden körülmények között egy megadott szint alatt kell tartani. Az atomerőmű veszélyes üzem, és
baleset esetén jelentős környezeti károkat okozhat. Berendezései, high-tech mivoltuk miatt drágák,
tönkremenetelük jelentős gazdasági hatással jár.
A műszerezés és irányításnak (instrumentation and control, I&C) számos célja van:
• az operátor segítése (biztonság, gazdaságosság),
• a normál üzemtől való eltérés jelzése,
• független biztonsági és irányítási tényezőként,
• baleset esetén a mindenkori minimális információ biztosítása,
• baleset esetén a további káros következmények megakadályozása, minimalizálása.
A műszereknek üzemzavar esetén is működőképesnek kell lenniük, ám a biztonság nem a műszereken, hanem
az erőmű elvi, mechanikai és termohidraulikai tervezésén alapul. Ugyanakkor csak egy ideális reaktor tudna
tetszőleges vagy előre megtervezett ideig biztonságosan üzemelni. Egy valódi reaktorban az I&C feladata a
hibák észlelése, és az első védelmi vonal épségének megőrzése. Ma már a biztonsági funkciók külön vannak
választva a normál üzemű irányítástól (ellentétben a korábbi rendszerekkel), így általában ritkábban következik
a biztonsági funkciók felesleges aktiválása. Ez végeredményben az atomerőmű üzembiztonságát és
rendelkezésre állását növeli.
Egy atomerőműben sokféle jellel lehet találkozni, amelyek az állapotjelző és irányítórendszerek számára
szolgáltatnak bemenő információt. Egy lehetséges csoportosítás:
• nukleáris műszerek: pl. neutronfluxus mérése (reaktor teljesítménye) stb.,
• folyamatok mérése: pl. nyomás, hőmérséklet, hűtőközeg áramlási sebessége stb.,
• sugárzásmérés: pl. telephelyi sugárzási szint, szivárgás detektálása stb.,
• különleges műszerek: pl. hidrogénkoncentráció-, meteorológiai mérések, bórsav-koncentráció-, szeizmikus
aktivitás mérése stb.

1.2. Tervezési tényezők
A biztonság szempontjából a tervezés kulcsfontosságú. A rendszerek bonyolultságának egyensúlyt kell tartania
a megbízhatósággal, bár újabban a bonyolult, önmagukat ellenőrizni képes rendszerek terjednek. A biztonsági
analízis feltárja a lehetséges hibákat, és az egyes kiváltó okok következményeit eseményfákon leköveti. Az
üzemzavarokat és baleseteket olyan műszerekkel kell érzékelni, amelyek bizonyos szintű saját meghibásodást is
tolerálnak.
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Az ilyen rendszerek lehetnek determinisztikus vagy valószínűségi alapúak. A modern valószínűségi rendszerek
túlmennek a régi „hihető” és „nem hihető” kategorizáláson, és számszerű valószínűség-értékekkel jellemzik az
egyes eseményeket, amelyek így összehasonlíthatóvá válnak.
A nagy megbízhatóság miatt használnak az atomerőművekben többnyire drága műszereket és felszerelést,
amelyeknek igen nagy hibatűrésük van. Pl. figyelembe kell venni, hogy egy meghibásodott hűtőventillátor akár
egy egész rendszer kiesését is eredményezheti. Fontos, hogy az emberi tényezőt is figyelembe vegyék; emberi
mulasztás akár a tervezési folyamat során is bekövetkezhet.

1.3. Megvalósítási módszerek
Általánosan elmondható, hogy a fenti alapokból kiindulva többféle megvalósítás lehetséges; az egyes rendszerek
szerkezetére nagy befolyással volt a megvalósító ország (pl. gazdasági, földrajzi) helyzete, a hatalmon lévő
személyek kiléte, ami még napjainkban is érzékelhető bizonyos szinten.
Elvileg lehet olyan rendszert tervezni, amelyben minden üzemzavar „biztonságos” („failure to safety”), és a
reaktor leállásához vezet. Azonban nem minden esetben egyértelmű, hogy melyik a biztonságos döntés,
valamint a fenti rendszer megvalósításához 100%-ban üzemzavarmentes műszerek szükségesek. Még ha
lennének is ilyenek, a sok biztonsági leállás miatt az erőmű gazdaságtalanná válna. Ezért a rendszereket úgy
építik, hogy a fenti filozófiát a lehető legjobban kövessék, az említett hibákat pedig:
• redundanciával (több műszer méri ugyanazt a paramétert),
• diverzitással (különböző elven működő rendszerek használata) és
• szeparációval (az egyes rendszerek elkülönítésével)
• hidalják át.
Kérdéses azonban a (jó esetben) ritkán használt tartalék- és biztonsági rendszerek üzemképességének
megőrzése. Ez rendszeres tesztekkel ellenőrizhető, azonban a tesztüzem után garantálni kell a rendszerek helyes
visszaállítását készenléti állapotukba. Vannak öntesztelő rendszerek is, amelyek kevesebb törődést igényelnek,
és számítógéppel ellenőrizhetők.

1.4. Mélységi védelem
Az I&C-rendszerek – kiváló tulajdonságaik ellenére – önmagukban nem garantálják a teljes biztonságot; azt
csak a mélységi védelem alkalmazásával érhetjük el. A mélységi védelem a biztonsági rendszerek egymásba
ágyazását jelenti olyan módon, hogy az egyes védelmi vonalak mögött lévő rendszerek lépnek működésbe,
amikor az előző vonalat védők csődöt mondanak. Ez a védelem nem csak az I&C-t tartalmazza, hanem magába
foglalja az összes többi (pl. mechanikai) védelmet is, ezáltal hihető módon szavatolja a biztonságot még a
tervezési és emberi hibákkal szemben is.
A mélységi védelem az atomerőművek biztonságának alapját jelenti. Helyes alkalmazása esetén az emberi és
mechanikai hibák rosszindulatú kombinációja sem okozhat nagyobb kárt vagy sérülést, emellett hozzájárul a
három fő biztonsági feladat ellátásához, amelyek:
• a teljesítmény szabályozása,
• az üzemanyag hűtésének biztosítása és
• a radioaktív anyagok kikerülésének megakadályozása.
A mélységi védelem fizikai gátakban és védelmi szintek sorozatában testesül meg. A fizikai gátak:
üzemanyagmátrix, az üzemanyag burkolata, a primer hűtőkör határa és a konténment. A védelmi szintek a
következők:
• a konzervatív tervezés, a minőségbiztosítás (QA) és a biztonsági kultúra kombinációja,
• normális és nem normális üzem irányítása és a hibák észlelése,
• biztonsági és védelmi rendszerek,
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• baleset-elhárítás,
• telephelyen kívüli vészreakciók.
A mélységi védelmet az I&C-n belül a rendszerek hierarchikus elrendezése jelenti, azaz az egyes rendszerek
egyre magasabb védelmi szintet testesítenek meg: pl. a legtöbb atomerőműben az irányítórendszerek képviselik
az első szintet, a védelmi (vagy biztonsági) rendszerek pedig az utolsó szintet. Még egyszer hangsúlyozzuk,
hogy a mélységi védelmet nem lehet pusztán az I&C-vel megvalósítani, sok esetben a fizikai gátak és/vagy
egyéb, nem I&C-rendszerek alkotják a védelmet.

5.1.4.1. ábra
Az I&C-rendszereket a biztonság tekintetbevételével fontosságuk alapján több kategóriába sorolják, amelyeknek
más-más megbízhatósági követelményeknek (pl. földrengésállóság) kell megfelelniük. Az egyes kategóriájú
rendszereket akár fizikailag is elkülöníthetik egymástól, pl. más épületben kapnak helyet.

5.1.4.2. ábra

1.5. Redundancia
A redundancia azt jelenti, hogy egy fontos funkciót kettő vagy több rendszer is el tud látni egymástól
függetlenül, így az egyik rendszer kiesése nem okozza a funkció elvesztését (pl. az egyazon fizikai változót több
hasonló műszerrel mérjük). Egy másik jó példa a redundanciára a biztonsági rendszereké: ezekben több
csatornán fut az információ, ha a reaktort nem biztonságos körülmények között kell leállítani. Minden
csatornához külön áramellátás, érzékelők, logikai áramkörök és működtető szerkezetek tartoznak. A jelek között
a „többség dönt”, azaz háromból kettő, esetleg négyből kettő azonos eredményt tekintenek helyesnek. A
redundancia másik nagy előnye, hogy az egyes csatornákat üzem közben is lehet tesztelni.
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Számítógépes vezérlés esetén a redundancia két (vagy akár több) teljesen független számítógépes rendszert
jelent, külön-külön szünetmentes tápellátással. Az egyik rendszer kiesése esetén minden feladat ellátását
automatikusan a másik rendszer veszi át.

1.6. Diverzitás
A diverzitás azt jelenti, hogy ugyannak a feladatnak az ellátását két vagy több, fizikailag vagy funkcionálisan
különböző módon végezzük. Például, több különböző gyártótól származó számítógépeket és szoftvereket
használunk; egy jelenség vizsgálatához több, fizikailag különböző paramétert figyelünk; ugyanazt a
beavatkozást más-más fizikai mechanizmusokkal valósítjuk meg (pl. vészleállításhoz használhatunk szilárd
abszorbensrudakat és nagynyomású, folyékony reaktormérgeket is). Ezáltal kiküszöbölhetjük a tervezési vagy
szervizelési problémákat, hiszen egy adott tervezési hiba csak az egyik rendszerben lehet jelen.

1.7. Szeparáció
A szeparáció nem más, mint a hasonló feladatot ellátó rendszerek szisztematikus szétcsatolása, egymástól fizikai
értelemben vett távol tartása. Ezáltal a lokális hatások (pl. tűz, rakétatámadás) nem terjedhetnek át egyik
rendszerről a másikra, valamint karbantartás során a gondatlan hibák nem vezetnek hamis riasztásokhoz.

2. Biztonságos üzemzavar
A biztonságos üzemzavar (failure to safety), más néven az üzemzavar-biztosság (fail-safe) elve a következő: a
reaktorbiztonság szempontjából fontos műszereket úgy tervezik, hogy meghibásodásuk esetén egy jól
definiálható kimeneti jelet bocsássanak ki, ezáltal észlelhető, ha egy rendszer meghibásodik. Például, ha egy
ilyen rendszernek megszűnik a tápellátása, akkor ez a rendszert egy biztonságos állapotba viszi, nem pedig egy
bizonytalan, meghatározhatatlan állapotba. Az üzemzavar-biztosság elve könnyen értelmezhető mechanikus és
elektromechanikus berendezésekre, és széleskörűen használják is, ugyanakkor az elektronikus és számítógépes
rendszerek esetén könnyen adódhatnak olyan meghibásodások, amelyeket nem értünk teljes körűen, ezért az
ilyen berendezések használata során körültekintően kell eljárni.

5.2.1. ábra

2.1. I&C-struktúrák
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Az atomerőművi I&C rendszerek gondos strukturáltsága igen fontos, mert lehetővé teszi a szigorú tervezési és
mérnöki szabályok betartásának ellenőrzését. Az egyes I&C-funkciókhoz így egyértelműen hozzá lehet rendelni
a saját feladataikat, céljaikat – ez segítségünkre van a rendszerek helyes szeparációjának megtervezésében,
például a vezérlési és biztonsági funkciók vagy egy rendszer redundáns részei között.
A fentiek megvalósítására struktúrák és hierarchiák egész tárháza áll rendelkezésünkre, és nagyon sokféle
rendszer létezik. Ez a terület igen gyorsan fejlődik, az alábbiakban csak a főbb jellemzőket ismertetjük.

5.2.1.1. ábra
• Az erőmű irányítási szint a legmagasabb az I&C-hierarchiában, és általában a vezérlőteremben (vagy ahhoz
közel) található. Az erőmű teljesítményét és üzemmódjait erről a szintről irányítják és ellenőrzik.
• Rendszer- (vagy csoport-) irányítási szint: ezen a szinten a különböző vezérlőrendszereknek az a feladatuk,
hogy az összes rendszerváltozót a normál működési tartományon belül tartsák. A biztonsági és korlátozó
rendszerek beavatkozhatnak ezeknek a rendszereknek a működésébe, ha a változók átlépik az előre megadott
határértékeket.
• Alkatrész- (vagy eszköz-) irányítási szint: a legalacsonyabb szint, ahol csak viszonylag egyszerű logikai
műveletek, csatolások történnek, amelyek általában együtt járnak valamilyen eszköz (pl. pumpa, motor stb.)
beindításával.
A mérési adatokat általában feszültség- vagy pneumatikus jelekké alakítják, és úgy továbbítják (pl. a
kijelzőrendszerek felé). A tipikus jelszintek 4–20 mA (kevésbé zajérzékeny, nagyobb távolságra való továbbítás
esetén), valamint 0–10 V (ált. a vezérlőben használatos, adatrögzítőknél és kijelzőknél).

2.2. Analóg rendszerek
Sok atomerőműben még ma is analóg eszközöket használnak az operátor informálására, a vezérlésben vagy a
biztonsági rendszerek aktiválására. Természetesen nagyon sokféle rendszer létezik, de a következő jellemzők a
legtöbb rendszerre igazak: az egyes egységek a fent említett jelszinteken működnek, és különböző logikai
kapcsolatok elvégzésére is alkalmasak. Minden egység saját feszültségszabályzóval rendelkezik, így nagy
megbízhatóságú, transzformátoros tápegységeket használhatunk áramellátásuk biztosítására. A tápegységek
kimenetét dióda védi, így biztonsággal lehet őket párhuzamosan kapcsolni nagy terhelések esetén.
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2.3. Digitális rendszerek
A digitális rendszerek alkalmazása számos előnnyel jár: rugalmasabbak analóg társaiknál, automatikus
önteszteléssel rendelkez(het)nek, és könnyebben érhetők el a mért adatok. További ok az alkalmazásukra, hogy
a régebbi analóg rendszerekhez egyre nehézkesebb minősített pótalkatrészeket szerezni. A digitális rendszerek
ugyanúgy az erőmű biztonságáért felelnek, azonban feladatukat más módon látják el: szemben az analóg
rendszerekkel, nem hardveresen dolgozzák fel az információt, hanem a beléjük programozott szoftver alapján
adnak jeleket a kimenetükön (hardver). A hardver és szoftver ilyen együttes használata biztosítja a már említett
rugalmasságot, ugyanakkor megjelenik a szoftverhiba mint egy újabb hibaforrás lehetősége.

3. Az automatizálás és az emberi beavatkozás
mértéke
Az első atomerőművek – érthető módón – igen kis teljesítményűek és egyszerűek voltak. Tervezésük során igen
nagy biztonsági rést hagytak a normál üzemi és a védelmi mechanizmusokat igénylő állapotok között.
Operátoraik az atomerőművek fejlesztésében érdekelt, kiváló fizikai ismeretekkel rendelkező emberek voltak,
akik nem bízták gépekre a reaktor vezérlését. Ennek egyik oka az lehet, hogy nem bíztak a kor technikai
fejlettségében.
A jövő reaktorainak építésekor és tervezésekor már figyelembe fogják venni azt a rengeteg tapasztalatot, amit
az évek során összegyűjtött az emberiség az atomerőművekről. Ezáltal már nem kell olyan nagy biztonsági rést
hagyni, mint korábban – ezt a „kötelező” gazdaságos üzemelés is indokolja. Az irányítás és a mélységi
védelemre épülő védelmi funkciók vezérlése teljesen automatikusan zajlik majd, felhasználva a korábbi
tapasztalatokat. A teljes személyzet egyre inkább csak felügyeli majd a működést, illetve a karbantartási
funkciókat látják el, emellett azonban fel lesznek készítve egy esetleges baleset kezelésére is. A legtöbb
feladatot egy ember is el tudja majd látni, de szociális szempontokat figyelembe véve nem kell majd egyedül
dolgozniuk.
Jelenleg az egyes országok (sőt, akár egy országon belüli erőművek) között igen nagy az eltérés az
automatizálást illetően. Ezért a továbbiakban csak általánosságban szólhatunk az előnyökről és hátrányokról.
Az ember életének természetes módon része a hiba. Gyakran hibázunk túlterheltség alatt vagy ingerszegény
környezetben; az ismétlődő feladatokban gyengén teljesítünk – az ilyen környezetben zajló feladatokat kell a
leginkább automatizálni. Az embernek gondolkodási időre van szüksége, mielőtt cselekszik – ezt az időt
azonban lényegesen csökkenthetjük ismételt képzéssel és a szükséges információk, teendők megadásával (pl.
leírások, útmutatók). Az ember hajlamos elveszni a részletekben, vagy az első megérzése befolyásolja későbbi
döntéseit. Az átképzés is okozhat gondokat, pl. egy régi, elavult útmutató követése – ezek ellen szintén
átgondolt és rendszeres képzéssel védekezhetünk. A természetben szép, az erőműben viszont veszélyforrást
jelent az emberek különbözősége. Az eltérő képességű operátorok másként reagálnának egy adott helyzetben,
ezért ellátják őket az erőműről szóló általános információkkal is, hogy minél kevesebb teret engedjenek az
önálló döntéshozatalnak.
Ugyanakkor az emberek igen bonyolult, összetett feladatokkal is megbirkóznak. Ki lehet képezni őket az egyes
helyzetek és tranziens jelenségek felismerésére, és bizonyos szintű extrapolációra is képesek. A hiányos
adathalmazokat és az igen nagy zajjal terhelt információt is tudják értelmezni. Csapatban képesek elemezni a
váratlan és ismeretlen eseményeket, beleértve a tervezésen kívülieket is. Képesek tapasztalatokat gyűjteni, és
azokat a későbbiekben felhasználni.
Az automata rendszerek legfőbb hátránya, hogy teljesítményük az őket megalkotó embereken múlik. Hiba nem
csak a tervezés miatt léphet fel, hanem pl. a megfelelő szerszámok vagy akár pénz hiánya miatt is. A legtöbb
hibát azonban a valós és a megadott szükségletek közötti különbség okozza; az automatizált rendszerek csak
akkor működnek megfelelően, ha az ellátni kívánt feladat igen pontosan van definiálva. Érthető módon kerülni
kell a berendezések szituációspecifikus módosításait, vagy pedig ezeket gondosan le kell dokumentálni. A
hibalehetőségek miatt az ilyen rendszereket nagyon robosztusra kell építeni, vagy beépített önellenőrzéssel kell
ellátni, hogy a váratlan hiba egy gyors javítással elkerülhető legyen. Szoftver alapú rendszerek esetén igen nagy
erőfeszítést igényel a hibamentes üzemelés. Ezért az ilyen rendszerek megbízhatóságát sosem tekintik 10 −4-nél
jobbnak.
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Ugyanakkor a gondosan kivitelezett automata rendszerek igen gyorsan és hosszú távon működnek. Nagy
terhelések esetén is megbízhatóak, és mindig ugyanolyan minőségű munkát végeznek (ellentétben az emberrel,
aki megunja a monoton munkát). Egy ilyen rendszer igen pontosan, részletes dokumentáció és adatrögzítés
mellett tud üzemelni. Megfelelő tervezés mellett igen érzékenyek, ami lehetővé teszi a gyors és a lehető
legcsekélyebb beavatkozás alkalmazását.
Az ember által végzett műveletek és az automatizált rendszerek közötti egyensúly meghatározása iteratív
módon, optimum keresésével történik, és megvan az általánosan elfogadott módszertana. A figyelembe veendő
tényezők a következő ábrán láthatók.

5.3.1. ábra
Az optimum szerencsére egy elég széles tartományt jelent, köszönhetően az emberi rugalmasságnak, a
folyamatosan fejlődő I&C-rendszerek képességeinek, és a kettő közötti nagy átfedésnek. Ezt az átfedést
széleskörű, az emberi viselkedést és képességeket vizsgáló tanulmányok alapján alakították ki. Azért van rá
szükség, mert a különböző (múlt- és jövőbeli) operátorok képességei között igen nagy lehet az eltérés.
Első közelítésben egyértelműen automatizálni kell az olyan feladatokat, amelyek: gyors reagálást igényelnek;
könnyen programozhatók, de hiba esetén nagy kockázattal járnak; ismétlődő, unalmas feladatok, amelyek
egyértelműen túlterhelnék az embert. Ugyanakkor az összetett felügyeleti funkciók végrehajtásába be kell vonni
az operátort, főként, ha ez a feladat motiváló hatású. Vannak olyan feladatok, amelyek automatizálhatók, de
ember is végezheti őket, pl. mechanikus rendszerek visszajelzéseinek kezelése vagy időszakosan használt
rendszerek újraindítása, beüzemelése. A további funkciók ellátásának módjáról csak alaposabb megfontolások
után lehet dönteni.
A feladatok ilyetén megközelítő kiosztása után már tisztán kivehetők az erőmű sajátságai. A tervezőgárda
(beleértve az emberi viselkedéstan szakértőit is) ekkor a fenti tényezőket szem előtt tartva tovább finomítja az
első tervezetet. Figyelembe kell venni minden lehetséges indítás előtti és üzem közbeni állapotot, balesethez
vezető körülményt, valamint a karbantartási és munkaterhelési tényezőket, az operátorok intelligenciáját és
motivációit. Ezek után adható egy első becslés a fennmaradó kockázatokra.
A továbbiakban következhet a tervezet felülvizsgálatának végső szakasza – amelyben a feladatok végső
kiosztásra kerülnek –, ami a következő célokat hivatott elérni: optimalizálni kell az erőművet a gazdaságos
energiatermelés érdekében; biztosítani kell a szükséges megbízhatóságot, hogy a kibocsátások kockázatát és a
dolgozók munka (javítások, stb.) közben elszenvedett dózisát csökkenteni lehessen; egyensúlyt kell teremteni az
üzemkészség (megbízhatóság) és a források (költségek) között.
A felülvizsgálat lehet pusztán elméleti, de hatásosabb, ha szimulációkat is használunk. Természetesen ehhez az
eredeti rendszerek nagyon pontos modellezésére van szükség, mert az emberi beavatkozások minősége és
hatásossága is a modellezett rendszertől függ. A fenti elemzés helyszíni (az erőművel végzett) vizsgálatokkal is
kiegészíthető, majd a működtetési tapasztalat alapján optimalizálható.
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Ha nem sikerült minden tervezett célt elérni, akkor vagy új funkciókat kell a rendszerhez hozzáadnunk, vagy a
meglévőkön kell módosítani. Esetleg az összes funkciót újra kell csoportosítani – nem csak
következményorientált, hanem kockázatorientált módszerrel is. Végül meg kell vizsgálni a tervezésen túlmenő
eseteket, a kockázatok további csökkentése érdekében.

5.3.2. ábra

4. Az emberi tényező tervezése
Az operátorok kiemelkedő fontossága az atomerőmű működése szempontjából nyilvánvaló, ezért a
vezérlőtermeket úgy kell kialakítani, hogy az operátorok munkája optimális lehessen. Ha az emberi
teljesítményt és korlátait ilyen módon figyelembe vesszük az egyes rendszerek tervezésekor, akkor az emberi
tényező tervezéséről beszélünk. Ez a tudományoktól független sajátosság befolyásolja az eszközök, a
rendszerek, az épületek és a képzések megtervezését a hatásos és biztonságos üzemelés érdekében, valamint
garantálja, hogy az emberi szükségleteket is figyelembe vegyék.
Régen a vezérlőket a józan ész és az általános mérnöki gyakorlat szerint építették, azonban a Three Mile Island-i
baleset rámutatott, hogy milyen fontos az operátor a biztonságos üzem szempontjából. Az elmúlt 15 év
tapasztalata alapján elmondható, hogy az incidensek 60%-ában az emberi hiba volt az egyik legjelentősebb
(balesethez vezető) tényező. Manapság az emberi kognitív erősségeket és gyengeségeket, valamint a személyes
kommunikációt is figyelembe veszik a vezérlők tervezésekor, nem csak az embertani tényezőket (pl.
vezérlőszervek elhelyezésének módja a pulton). Az emberi tényező tervezését az egyes ügynökségek is
támogatják, szabványok és útmutatók formájában.

5. Az információ megjelenítése
Az emberek és gépek közötti kölcsönhatás legalapvetőbb része az információ vizuális megjelenítése (VDU =
visual display unit). Éppen ezért kifejlesztették és szabványba foglalták az operátor által használt vezérlőszervek
elrendezését, csoportosítását, kódolásait (pl. színek és formák), valamint a kijelzők és nyomógombok színezetét.
A grafikus kijelzők méretére, elhelyezésére, fényerejére, stb. is léteznek irányelvek, de arra jelenleg még nincs
általánosan elfogadott módszer, hogy mikor, mit kell megjeleníteni.
A modern tervezésben a stratégiailag fontos helyeken található VDU-kon kívül szokás egy nagyméretű áttekintő
kijelzőt telepíteni a vezérlőbe, egy mindenki által jól látható helyre. A kijelzőn a teljes vezérlőstáb nyomon
követheti az erőmű állapotát és egyéb információkat.
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Környezetvezérelt kijelzés alatt azt értjük, hogy az operátor mindig az erőmű állapota vagy a végzett feladat
szempontjából legfontosabb információkat kapja. Ehhez az erőművi adatokat előre csoportosítani kell
fontosságuk szerint az egyes reaktorállapotokra és -körülményekre, valamint az egyes állapotok közötti
ellenőrzött átmenetekre. A grafikusan megjelenített információ mellett szerepelhetnek a megfelelő határértékek
is a kijelzőn. Egyéb, nem kifejezetten releváns információk nem láthatók, de szükség esetén egyszerűen
megjeleníthetők, és az egész kijelző változik a reaktor állapotától függően.
A kijelzők közötti navigációnak közvetlen hatása van a VDU-k hasznosságára: a modern vezérlőtermek telistele vannak kijelzőkkel és képernyőkkel, ám az ezek közötti váltás nem okozhat gondot az operátornak, nem
okozhat kognitív vagy perceptuális problémákat. Biztosítani kell, hogy ne tévedjenek el, ne kelljen sok
mindent fejben tartaniuk, ha egyik képről a másikra váltanak – el kell kerülni a (fölöslegesen) nagy leterhelést.
Ha a képernyők között túl sokszor kell váltani, vagy a megjelenített oldalakon sokat kell lapozni, akkor az
operátor figyelme könnyen ezekre a feladatokra terelődhet, és ez egy kritikusan gyors beavatkozást igénylő
eseménynél elfogadhatatlan mértékű késlekedéshez vezethet. Ezért a számítógépes megjelenítések
használatakor a következő lépéseket kell megfontolni: elemzésekkel meg kell határozni az elvégzendő feladat
jellegzetességeit; a kijelzőket valamilyen rendező elv szerint csoportosítani kell, pl. funkciók szerint; a kijelzők
rendszerében történő navigációhoz segédleteket (pl. térképeket) kell biztosítani; az így kiépített kijelzőrendszert
alapos teszteknek kell alávetni a végfelhasználók (operátorok) közreműködésével.

5.1. A vezérlőszervekről
Ha a reaktor vezérlése mechanikus eszközökkel (kapcsolók, gombok stb.) történik, akkor ezekre a
kezelőszervekre a következő megfontolások érvényesek: a kapcsolók működtetését egységesen kell kialakítani
(pl. jobbra fordítva kapcsol „be” és balra „ki”), valamint a vezérlőszervek elhelyezését is egységesre kell
tervezni – természetesen figyelembe véve az ergonómiai tényezőket.
Ugyanakkor egy reaktor vezérlése számítógépes rendszerrel is megoldható, pl. vezérlőképernyők használatával,
amelyek a parancsok és adatok alfanumerikus bevitelét is lehetővé teszik. Használatosak még az
érintőképernyők is, amelyeken pl. kapcsolók, gombok, csúszkák grafikus reprezentációi jelennek meg, és
érintéssel vezérelhetők. Az ilyen rendszerek esetében – a mechanikus rendszereknél említett szempontokon túl –
igen fontos, hogy a vezérlőpaneleket alaposan megtervezzék: a bevitt információról pozitív visszajelzést kell
adni (észlelni kell, hogy a rendszer elfogadta-e), valamint tudnia kell a rendszernek minden lehetséges hibát
tolerálni, és a felhasználót az elfogadhatatlan hibákra figyelmeztetni.
Sok atomerőmű vezérlőjéről készül teljes körű, valós méretű szimulátor. Ezek a szimulátorok, az operátorok
kiképzésén túl, lehetővé teszik, hogy vezérlőrendszereket alapos teszteknek vessék alá, beleértve az emberi
tényezők vizsgálatát is. Új erőmű esetén a szimulátor még az erőmű megépítése előtt elkészül, így az esetleges
szükséges módosításokat már az építéskor meg lehet ejteni. A szimulátorok segítségével vészhelyzeteket is lehet
modellezni, valamit az operátoroknak lehetőségük nyílik visszajelzést adni a tervezők számára.

5.2. Az atomerőmű és a számítógépek
Minden atomerőműben vannak számítógépek. Kezdetben csak az operátor segítésére, valamit adatrögzítésre
használták őket, később, a technika fejlődésével egyéb, pl. vezérlési, adatmegjelenítési stb. funkciókat is
átvettek. Ezeken kívül használatosak a tervezés, karbantartás és az adminisztráció területén is. Manapság a
számítógépek hálózatba vannak kapcsolva, hogy megkönnyítsék az adatok elérését, és elkerülhetők legyenek a
fölösleges átfedések, a rendszer kompaktabb legyen.
Elsőnek a folyamatvezérlő gépeket kapcsolták össze a karbantartásnál használatos gépekkel, ami rengeteg
előnnyel járt, hiszen a karbantartás tervezéséhez elengedhetetlen az erőmű üzemelésének ismerete. Ez a tényező
különösen fontos a nem tervezett leállások, hibák esetén, valamint napjainkban is, amikor (pl. üzemidőhosszabbításhoz) nagyon fontos ismerni az egyes rendszerek állapotát, öregedését, hiszen egyre több erőmű
közelíti meg a tervezett élettartamának végét. Ezenfelül a karbantartási munkák pontos menetét az operátornak
is követnie kell, amit a hálózatba kapcsolt gépekkel könnyen megtehet.
Az erőmű működését egy mérnöki osztály támogatja az erőmű folyamatos figyelésével, és a rendszerek
szükséges módosításainak elvégzésével. A mérnöki hálózatot is érdemes az előzőekhez kapcsolni, hiszen
feladatuk között találjuk az erőmű üzemének felügyeletét és jelentések készítését; a sugárzási szint, a vízkémia,
a szűrőrendszer stb. folyamatos monitorozását; a szerkezeti anyagok öregedésének vizsgálatát; és az új
vezérlőfolyamatok nyomon követését is.
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A környezeti monitorozó eszközök külön szót érdemelnek, hiszen a különböző helyekről (erőmű belseje,
környezete, valamint meteorológiai mérőtornyok) származó adatokat gyűjtik össze és tárolják el. A
kibocsátásokról jelentést kell adniuk a hatóságoknak, valamint kapcsolatban kell állniuk a vészhelyzeteket
kezelő központokkal is. Baleseti körülmények esetén fent említett forrásokon kívül mobil mérőcsoportok
manuálisan bevitt információit is kezelnie kell ennek a rendszernek.
A zónakezelő számítógépet szintén az elsők között csatlakoztatták a folyamatvezérlő gépek hálózatához.
Manapság a zóna háromdimenziós felügyeletére szolgáló gép a megszokott eszközök közé tartozik. Bemenő
információit a neutronfluxus-mérő berendezések, a szabályozórúd helyzetjelzői és az egyéb reaktorparaméterek
(pl. nyomás, hőmérséklet, tápvízforgalom stb.) műszerei szolgáltatják. Ezek felhasználásával a gép információt
ad a zóna teljesítmény- és xenonmérgezettség-eloszlásáról, valamit a szabályozórudak kézi mozgatásának
menetéről. Ez utóbbi különösen fontos az operátor számára, ha valamilyen hiba miatt az eredetileg tervezett
rúdmozgások nem kivitelezhetők, és más sorrendet kell kialakítani. A zónakezelő gép információit a
reaktorfizikusok is felhasználják a kiégés, valamint az egyes izotópok zónabeli koncentrációjának
meghatározására, valamint a zónabeli alkatrészek élettartamának becslésére.
Természetesen a számítógépes hálózatot a kiépítés kezdetétől alapos védelemmel kell ellátni, hogy a
jogosulatlan felhasználás és a visszaélések valószínűségét minimálisra lehessen csökkenteni, ezáltal garantálva
az erőmű biztonságos üzemeltetését. Az 5.5.2.1.ábrán egy tipikus erőművi hálózat látható.

5.5.2.1. ábra

5.3. Balesetmegfigyelő-rendszerek
A Three Mile Island-i baleset következményeként a balesetmegfigyelő-rendszerek fontos részévé váltak az
atomerőművi I&C-nek. Céljuk, hogy a baleset elhárításán dolgozókat ellássa a megfelelő információkkal, és
garantálja, hogy ezek az információk megbízhatók legyenek.
Egy baleset során az operátornak olyan információkra van szüksége, amelyek alapján el tudja dönteni, hogy a
biztonsági rendszerek és a mérnöki gátak el tudják-e látni a kulcsfontosságú biztonsági funkciókat (reaktivitásszabályzás, zónahűtés stb.). Ezeken túl az operátoroknak működtetniük kell azokat a nem automatizált
rendszereket, amelyek gátolják/enyhítik a baleset következményeit. A mérendő jeleket is eszerint csoportosítják:
egyfelől figyelni kell azokat a változókat, amelyek jelzik a biztonsági funkciók működését, valamint jelezni kell
az operátornak, hogy mely funkciókat kell manuálisan vezérelnie; másfelől figyelni kell a kulcsfontosságú
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biztonsági funkciók működőképességét – ezek a változók jellemzik a biztonsági gátak sértetlenségét (emellett
információt szolgáltatnak az elképzelhető vagy valós kibocsátás mértékéről a gátakon keresztül).
A baleset esetén figyelmet igénylő változókat a korábban már említett baleseti eseményfák és tanulmány alapján
lehet kiválasztani. A kulcsfontosságú változók:
• Reaktivitás-szabályzás: a változót úgy kell kiválasztani, hogy az egyértelműen mutassa a szabályozás
működését. Kézenfekvő a neutronfluxust mérni, ez azonban nem zárja ki további paraméter(ek) mérését.
Neutronfluxus mérése esetén ügyelni kell a helyes méréshatárra! Redundáns változóként mérhető még a
szabályozórudak helyzete, a bórkoncentráció és a hidegági hőmérséklet.
• Zónahűtés: a mérendő változóknak tükrözniük kell a hűtés meglétét és teljesítményét. Javasolt tehát a hidegés melegági vízhőmérséklet, a hűtőközeg nyomásának, a térfogat-kompenzátorban és a reaktortartályban a
hűtőközeg szintjének mérése. Tartalékmérés gyanánt a zóna kilépési hőmérséklete szolgálhat.
• A hűtőrendszer épsége: a mért változóknak észlelniük kell az olyan lehetséges vagy valós csőtöréseket,
amelyek már nem pótolható hűtőközegvesztéssel járhatnak, és ilyen esetekben vészjelzést kell adniuk. Ezt a
reaktor hűtőrendszerének nyomása mellett a nyomástartó épületben (confinement) a nyomás és a zsomp
szintjének mérésével valósíthatjuk meg.
• A hő elvonása a primerkörből: a gőzfejlesztők vízszintjének és nyomásának mérésével ellenőrizhető a primerés szekunderkör közötti hőátadás mértéke.
• A konténment épsége: a mért változóknak észlelniük kell minden lehetséges szivárgást vagy törést, és ilyen
esetekben vészjelzést kell adniuk. Ehhez mérni kell a konténment nyomását (a méréshatár megválasztásánál
ügyelni kell az optimális mérési pontosságra!), hidrogénkoncentrációját, valamint a konténment távvezérlésű
izolációs szelepeinek állapotát (nyitva/zárva).
• Sugárzási szint: a mért változóknak jelezniük kell a biztonsági gátakon (pl. üzemanyag burkolata, primerkör
határa) keletkezett réseket, és ilyen esetekben vészjelzést kell adniuk. A mérendő paraméterek: a reaktor
hűtőkörében lévő aktivitás; gamma-dózisteljesítmény és aktivitáskoncentráció a konténmentben; gammadózisteljesítmény és adott nuklidok aktivitáskoncentrációja a konténmenten kívüli mérőhelyeken; a
konténmentből vagy a konténmenttel összeköttetésben lévő épületekből távozó vizek aktivitása.
Súlyos balesetek esetén két további funkcióra lehet szükség, ezek: a kontément nyomásának ellenőrzött
csökkentése gázkieresztéssel, a kontément épségének megőrzése érdekében (alacsony aktivitási szint mellet
közvetlenül a levegőbe, nagy aktivitás esetén pedig szűrőn keresztül), valamint a zónatörmelék hosszú távú,
ellenőrzött hűtése az erre tervezett medencében. Az ilyen esetekben használatos I&C-knek nagyon hosszú ideig
kell működniük baleseti körülmények között, ezért megfelelő minősítéssel kell rendelkezniük (bár erre jelenleg
még nincsen szabvány). Ilyen eszközök mérik például a konténment aktivitását, nyomását, víz-, hidrogén- és
oxigénszintjét; a zónatörmelék-medence hőmérsékletét, aktivitását és reaktivitását; szükség esetén a
konténmentből kijutó aktivitást. A mérésen kívül egyéb feladatokat is ellátnak, pl. biztosítják a zónatörmelék
hűtését, vagy gondoskodnak a konténmenten kívüli hidrogén és oxigén rekombinációjáról.

6. Áramellátás
Az atomerőművekben használatos I&C-rendszerek – hasonlóan más területen használt társaikhoz – csak
megfelelő tápellátással működőképesek. Ezért az áramellátó rendszereknek legalább annyira megbízhatónak és
üzembiztosnak kell lenniük, mint az általuk meghajtott rendszereknek. Továbbá létfontosságú az erőmű
biztonsága szempontjából, hogy bármely meghibásodás esetén is az I&C-rendszerek csak egy kis (a
redundanciával még fedezett) részénél eshet ki a tápellátás. Ezért az áramellátó rendszerek egymástól
elkülönített részekből állnak, hogy pl. az egyik részlegben kialakuló tűz ne rongálhassa meg a többit.
A védelmi rendszereket – biztonsági okokból – úgy tervezték, hogy leállítási jelet adjanak, ha áramellátásuk
akár egy rövid időre is (pl. 1 másodpercre) kiesik. Ez érezhetően megnehezíti a reaktor üzemeltetését, ezért az
áramellátást szünetmentessé kell tenni akkumulátorok (és inverterek) használatával. A költségek csökkentése
érdekében az olyan helyeken, ahol 1 perc nagyságrendű áramkimaradás nem okoz nagy problémát,
váltóáramról hajtott gyorsindítású egységeket (dízelgenerátorok) használnak; egy ilyen egység kiesésekor
egy másik automatikusan bekapcsol. Az egyes áramforrások közötti váltások menetét alaposan meg kell
tervezni.
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Speciális tápegységekre van szükség abban az esetben, ha egy baleset közben szakad le az erőmű az elektromos
hálózatról: a maradékhő elvezetése nagy problémát jelent, ha hosszú ideig nincs áramellátás, ezért alapos tervvel
kell rendelkezni az erőműn kívülről beszerezhető mobil áramforrások szállítására és csatlakoztatására – ezalatt
azonban az I&C-rendszereknek továbbra is el kell tudniuk látni feladataikat. A maradékhő által termelt gőz egy
ideig felhasználható lehet áramtermelési célokra.
Ha a tápellátó egységek száma nem egyezik az I&C-rendszerek számával (vagy ha berendezéseink
rendelkezésre állását akarjuk növelni), akkor elkerülhetetlen az egyes elektromos rendszerek összekapcsolása.
Manapság az a trend, hogy ezt elkerüljék, azaz teljesen független részlegeket hoznak létre, hogy az
összekapcsolással járó bonyolult áramkörök (biztosítékok, diódák, transzformátorok stb.) használatát elkerüljék.
Két tipikus egyenáramú feszültségszint használatos: egy magasabb (110 V vagy 220 V), és egy alacsonyabb (24
V). Nagy gondot kell fordítani arra, hogy az elektromos hálózat zavaroktól és tranziensektől megfelelően
mentes legyen (kapcsoló üzemű tápok, villámlás); egyes eszközök ki-, bekapcsolása, vagy akár egy 5 A-es
biztosíték leoldása is képes jelentős tranzienseket okozni. Az elektromos hálózatokat ezért alapos teszteknek
kell alávetni, és az ezek által feltárt nem kívánatos hatások forrásait a rendszerből el kell távolítani.
A nem elektromos tápellátásokra (pl. pneumatikus és hidraulikus hálózat) is hasonló elvek és szabályok
vonatkoznak. A különböző folyadék- és gáztartályoknak szintén jól szeparáltnak kell lenniük, a hozzájuk tartozó
pumpákkal és kompresszorokkal (és ezek elektromos tápellátásával) együtt. A szellőztetőrendszerekre – ugyan
szigorúan véve nem tápellátó rendszerek – szintén hasonló szabályok vonatkoznak, hiszen a rosszul
megtervezett ventilláció meghibásodásokhoz (pl. túlmelegedés) vagy akár a veszély kiterjedéséhez (pl. tűz, füst)
is vezethet. Vegyi üzemek közelében (kellemetlen szagú − mérgező? − gázok), vagy pl. tengerparti klíma esetén
(a nedves-sós levegő korróziós hatása) jól kiépített, zárt keringési rendszerű, megfelelő redundanciával ellátott
rendszerekkel lehet csak biztosítani a megfelelő szellőzést. A légkondicionálás ezen túl a személyzet kényelmét,
és ezáltal teljesítőképességét (operátori döntések!) is befolyásolja.

7. Környezeti hatások
A környezet, amiben egy eszközt működtetünk, hatással lehet az eszköz teljesítményére (ronthatja), illetve
ellehetetlenítheti a megszokott mérési technikáinkat (pl. magas hőmérséklet esetén). A környezet hatásaként
tranziens és (folytonos) parazita jelek keletkezhetnek, amelyek akár tönkre is tehetik berendezéseinket. Ezeket a
hatásokat figyelembe kell venni mind a tervezés, mind pedig a tesztelés fázisaiban.
Az I&C rendszer egy részének baleseti körülmények között is működnie kell. Ekkor nemcsak a mostoha
környezetet (hőmérséklet, nyomás, nedvesség, sugárzás, mechanikus hatások) kell figyelembe venni a
tervezéskor, hanem azt is, hogy a műszereknek és védelmi gátaknak milyen hosszú távon kell üzemelniük. Azaz
más követelmények vonatkoznak pl. a csak vészleállást indító berendezésekre, mint a hosszú távon működő
baleseti monitorozó eszközökre. Egyes eszközöknek pedig még egy nem tervezési baleset alatt (és után) is
működniük kell.
A tűz (és más külső veszélyforrások) elleni védelem követelményei a legtöbb esetben telephely-specifikusak,
azonban minden esetben érvényes, hogy az ilyen védelmet az egész telephelyre globálisan kell kialakítani, már a
tervezés fázisában. A megvalósítás egyik hatékony módja, hogy a redundáns alrendszereket más-más
tűzvédelmi zónákban helyezik el (ld. szeparáció fentebb), amelyek megfelelő térbeli távolsággal vagy alkalmas
védőfalakkal vannak izolálva. Az ilyen falakon átvezető kábel- és szellőzőcsatornák szerepe kritikus a tűz
terjedését illetően. Speciális tűzálló anyagok állnak rendelkezésre az ilyen helyekre, amikkel szintén már a
tervezés során számolni kell.
A szeparáció elvét napjainkban igen komolyan alkalmazzák: kizárólag olyan helyeken kerülnek egy terembe a
redundáns eszközök, ahol más megoldás nem lehetséges (vezérlőterem és reaktorkonténment), és ezeken a
helyeken is a lehető legtávolabb kerülnek egymástól az ilyen eszközök – még akkor is, ha ez kényelmetlenséget
jelent a vezérlés és a karbantartás szempontjából. Az I&C-berendezéseket tartalmazó helységekben gyúlékony
anyagok tárolása tilos, illetve próbálnak minél kevesebb műanyagot használni (füst és mérgező gázok
keletkezhetnek az égésük során).
Az automata tűzoltó és riasztó rendszerek tervezése során ügyelni kell a célnak megfelelő oltóanyag
használatára (pl. kábelcsatornák esetén víz; számítógépterem esetében esetleg halon, vagy manuálisan
aktiválható vízoltás stb.), valamint figyelembe kell venni, hogy pl. a vízzel történő elárasztás más, a tűzben
közvetlenül nem érintett redundáns rendszereket is tönkretehet. Fontos megjegyezni, hogy a tűzoltó
berendezések az épületek tűzvédelmének csupán részei, azaz nem jelentik a komplett tűzvédelmet. A
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személyzetet tűzvédelemből rendszeresen ki kell képezni, valamint nagy jelentősége van a belső és külső
tűzvédelmi egységekkel végzett gyakorlatoknak is.
Az erőmű berendezéseinek ki kell bírniuk a tervezési határon belüli, illetve a biztonságos leállást még lehetővé
tevő földrengéseket. Az ennek megfelelő követelményeket a helyi talajviszonyok határozzák meg. Kis eszközök
(pl. áramkörök, kártyák) esetén rázótesztekkel, nagyobb berendezések (pl. kábelcsatornák) esetén számolással
kell igazolni a földrengésbiztosságot.
Egy atomerőmű különösen érzékeny az elektromágneses interferenciára (EMI), hiszen nagyon sok, alacsony
jelszintű berendezés működik benne, ipari környezetben. A biztonsági követelmények miatt a parazita jelek
hamis vészleállásokhoz, az erőmű kihasználtságnak csökkenéséhez, illetve téves mérési eredményekhez
vezethetnek. A hibák megtalálása és kijavítása gyakran nagyon időigényes is lehet. A problémák elkerülése
érdekében az EU irányelvben szabályozza az eszközök elektromágneses kompatibilitását. A direktíva komplett
rendszerek hitelesítését is sugallja, ami könnyen problémás lehet, mivel az ilyen rendszerek mérete
összemérhető a zavarok hullámhosszával, illetve a nem nukleáris létesítményekben nem feltétlenül használnak
olyan speciális technológiát, mint az atomerőművekben.
Az EMI terjedésének forrásai:
• Elektromos földelési zavarok a kábelvégek környékén: a jelenséget földcsatolásnak is nevezik, mert a zavar a
forrásból (pl. váltóáramú áramelosztó-kábel) minden rezonáns passzív áramköri elemen keresztül a megfelelő
berendezések vezetékeinek árnyékolására kerül (innen pedig magába a jelbe). A rezonancia az ilyen helyen
használatos nagy kábelhosszak miatt alakulhat ki, de védelmet jelenthetnek az ún. „szuperárnyékolt” kábelek,
esetleg a berendezéseken végzett módosítások.
• Elektromos tápvezetékek: a hálózati feszültség ingadozása is jelenthet problémákat, amelyeket elkerülhetünk,
ha szűrőket használunk. Ugyanakkor lényeges, hogy az egyes eszközök érzékenysége ezekre a zavarokra igen
változó, azaz jól megtervezett eszközök használata jelenti a legjobb megoldást.
• Közvetlen sugárzás: forrása lehet pl. egy hordozható rádió adó-vevő (walkie-talkie) is. A 0,1−1W kisugárzott
teljesítményű adó-vevőkkel már könnyű zavart okozni, ezért a kritikus berendezések zavarérzékenységét
tesztelni kell, mégpedig nem csak egy adott frekvencián, hanem a 20 MHz–1 GHz tartományban.
Léteznek tervezési törvényszerűségek, amelyeket betartva könnyen kiküszöbölhetők az EMI okozta problémák.
A rossz tervezésű eszközök azonban nagyon sebezhetők ilyen téren, ezért már az erőmű tervezésének korai
fázisában figyelmet kell fordítani a zavarok várható mértékére, és ezt figyelembe kell venni az I&C-rendszer
felépítésekor. A táblázatban összefoglaltuk a jelentősebb zavarforrásokat és azok paramétereit.

5.7.1. ábra
Az egyéb külső veszélyek alapvetően két csoportba sorolhatók: természeti jelenségek (pl. árvíz, földrengés) és
emberi eredetű események (robbanások, mérgező gázok kibocsátása, repülőgép-becsapódás stb.). Az ilyen
esetek elleni védekezés nagyban függ a telephely helyétől, azonban a fent említett elvek (szeparáció, szerkezeti
védelem) itt is nagy szerepet játszanak.
A szabotázs elleni hatékony védelem alapja az I&C-rendszerek tervezésében rejlik: a rendszer elemzése során
ugyanis figyelembe kell venni, hogy a rendszerhez ártó szándékkal is hozzányúlhatnak. Ezért sok erőműben
található útmutató a reaktor biztonságos leállításához arra az esetre, ha a vezérlőterem nem megközelíthető,
vagy éppen szabotőrök foglalták el azt.

8. Minősítés
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Minden, a biztonságot befolyásoló berendezésnek rendelkeznie kell minősítéssel (qualification programme),
amely garantálja, hogy az eszköz minden, az élettartama alatt lehetséges körülmény mellett megfelel az adott
megbízhatósági, működési és teljesítménybeli elvárásoknak.
Az eszköznek rendelkeznie kell a megfelelő tervezési dokumentumokkal, amik az eszköz részletes leírását
tartalmazzák, többek között az alábbiakat: az eszköz funkciója; teljesítménybeli követelmények; más
eszközökhöz kapcsolódó interfészek; fizikai méretek és rögzítési pontok; elektromos teljesítményfelvétel;
vezérlőjelek típusai; működési feltételek (a hőmérséklet, nyomás, nedvességtartalom, vibráció, elektromos tér
stb. névleges és határértékei); tervezésénél használt programok és szabványok; öregedési mechanizmusok.
A minősítés minden lépését gondosan dokumentálni kell. E dokumentáció minden esetben rendelkezésre kell,
hogy álljon, és tartalmaznia kell legalább: az elfogadás feltételeit; a minősítés módszereinek indoklását; az
eredmények ismertetését és értékelését, valamint demonstrálnia kell, hogy az eszköz teljesíti az elfogadás
feltételeit az adott élettartamon belül.
A minősítés módszerei az alábbiak: a típusteszt során az eszközt a megadott működési körülmények között
használják, bemutatva, hogy élettartama alatt el tudja látni a feladatát. Ez a teszt figyelembe veszi az összes
öregedési folyamatot is; üzemi tapasztalat alatt azt értjük, hogy egy ugyanolyan vagy még megterhelőbb
körülmények között üzemelő, hasonló tervezésű eszköz által elért eredményeket vesznek figyelembe; analízis
során pedig matematikai modellek alapján döntik el, hogy az eszköz alkalmas-e az adott feladatra (az öregedést
itt is figyelembe kell venni!). Ezek közül a típusteszt a leggyakoribb, az analízist pedig a két másik módszerrel
egyikével együtt szokás alkalmazni (hiszen egy alkatrész matematikai modelljét nehéz a valóságban
ellenőrizni).
A minősítés tekintetében külön követelmények vonatkoznak a szoftverekre. Ugyan a programok – ellentétben az
analóg eszközökkel – nem öregednek el, a programhibákat ugyanakkor jóval nehezebb megjósolni és kivédeni,
mint a hardverhibákat. A kis analóg zavarokkal ellentétben egy kis szoftverhiba nagyon nagy változást is
okozhat az eszköz kimenetén, ezért nehéz megbecsülni egy szoftvert használó eszköz hatását a rendszer
biztonságára. Ez az oka annak, hogy az atomerőművekben csak lassan tértek át a szoftveres berendezések
használatára, különösen a reaktorszabályozás és a biztonság területén. A számítógépek használata azonban sok
előnnyel is jár: nagyobb megbízhatóság; könnyen változtatható; bonyolult vezérlési és védelmi funkciók gyors
számolása; pontosabb, ha a pontosságot nem az érzékelő korlátozza; az adatok egyszerű gyűjtése és tárolása;
kevesebb kábel; az erőmű hatékonyabb megfigyelése és ezáltal esetleges hatékonyságjavulás; kisebb
panelméretek; jobb teszt- és kalibrációs módszerek; önellenőrzés és hibakezelés. Mivel a szoftver nem a fizikai
világban létezik, minősítése is másképp történik. A szoftver egy komputerizált rendszer része, ezért nem
önmagában, hanem az adott I&C-rendszerrel együtt kell tekinteni és teszteknek alávetni. A szoftver
minősítéséhez elengedhetetlen a fejlesztési folyamat ellenőrizhetősége, amelynek lényege, hogy a fejlesztést az
alábbi lépésekre osztják: követelmények mérlegelése; tervezés; megvalósítás; rendszerbeillesztés; validálás;
üzembe helyezés; működtetés és karbantartás. Minden szinten az előző szint eredményét használják fel, és
készítenek belőle újabb verziót a következő szint számára. Az elvégzett módosításokat minden szinten
szigorúan dokumentálják és kritikusan átvizsgálják.
A minősítést nem elég megszerezni, hanem értékét az egész rendszerre vonatkozóan fenn kell tartani (pl.
alkatrészcsere, a rendszer módosítása vagy karbantartása után). Egy egyszerű kondenzátor cseréje után könnyen
elképzelhető, hogy bizonyos (vész)helyzetekben az eszköz nem fog a minősítésének megfelelően működni,
ezért a minősítés fenntarthatóságát igen komolyan kell venni. Ugyanakkor a minősítés költsége elegendően
magas is lehet ahhoz, hogy az amúgy előnyös módosításokat ellehetetlenítse.

9. (Ez filozofikus, minden létesítményre igaz)
Az erőmű élettartama alatt az I&C-rendszerek rendszeres karbantartásra szorulnak, hogy a specifikációiknak
folyamatosan meg tudjanak felelni. A hatóságok előírják, hogy az eszközök bizonyítottan feleljenek meg az
elvárt követelményeknek, valamint a biztonsági engedélyezés is ehhez van kötve. Ugyanakkor a karbantartás
miatt nem lehet az eszközöket tartósan kivonni a forgalomból, a biztonságot veszélyeztetni, vagy az erőmű
hosszabb idejű leállását okozni. Szerencsére a redundancia miatt ezeket többnyire el kell kerülni, ám ekkor
számolni kell azzal, hogy a redundáns eszközök egy része nem áll rendelkezésre.
Karbantartás során teszteket is végeznek, amelyek segítségével a rendszer károsodásai már korai stádiumban
felismerhetők. A javítási munkák, a hibakeresés és a minősítés szempontjából már a tervezés során figyelembe
kell venni, hogy az erőmű élettartama alatt akár teljes rendszerek is feleslegessé válhatnak, és legalább egy
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változtatást minden területen kell majd alkalmazni. Ezek az elvek minden rendszerre vonatkoznak, az
áramellátástól kezdve a mérőműszereken keresztül a reaktorszabályzásig.
Egy atomerőmű karbantartása nyilvánvalóan nem a külvilágtól elhatárolva történik, azaz a szervezeti, ipari és
technológiai környezetek jelentősen befolyásolják az erőmű fenntarthatóságát. Többek között meg kell fontolni,
hogy az erőmű élettartama alatt lesz-e megfelelő szakember-utánpótlás; elérhetők lesznek-e tartalék alkatrészek,
és ha nem, mekkora raktárkészletet kell felhalmozni; elérhető lesz-e a modernebb technológia alkalmazásával
fejlődés; valamint hogy a fent említettek ésszerű időtartam és költségek mellett megvalósíthatók-e.
A technikai fejlesztéseket jól át kell gondolni, hiszen az eszközöktől elvárható, hogy az erőmű élettartamának
egy jelentős ideje alatt működjenek. Az ettől való eltérésért komoly hatósági büntetésekre is lehet számítani,
ugyanakkor az elektronika világa roppant gyorsan változik, és ezáltal termékei hamar elavulnak. Az elavulás
veszélye nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy bizonyos berendezés idővel már nem lesz kapható, hanem sokkal
inkább azt, hogy egy használatban lévő eszköz nem fogja tudni ellátni a feladatát. Ezért a karbantartóknak
mindig szem előtt kell tartaniuk az alábbiakat: mi történik, ha egy eszköz elromlik; meg lehet-e javítani; ha igen,
mennyi idő alatt, de ha nem, mennyi idő alatt pótolható; az erőmű biztonságosan üzemeltethető-e ezen idő alatt;
mi a következménye, ha egy másik eszköz is felmondja a szolgálatot, mielőtt az adott berendezést pótolni
tudnák.
Egy eszközt javíthatatlannak kell tekinteni, ha nincs hozzá pótalkatrész, vagy a gyártó nem foglalkozik többé az
adott termékével. Ha a telephelyi pótalkatrészek között nincs a javításhoz felhasználható, és újabbak beszerzése
a minősítés megszerzése miatt elfogadhatatlanul sokáig tartana, akkor az eszközt elavultnak tekintik. Ettől
függetlenül kifogástalanul működhet, de egy esetleges meghibásodás az erőmű költséges (hosszabb) leállását
eredményezheti.
Furcsa módon az egyes termékek támogatása nem a gyártó cég eltűnése miatt szűnik meg, hanem sokkal inkább
a technológia fejlődése miatt. Azonban a jobb, olcsóbb eszközök megjelenése nem feltétlenül hasznos
olyasvalaki számára, aki már rendelkezik egy jól működő, minősített rendszerrel, amelynek teljesítményével
elégedett, és ezt a rendszert felesleges kiadások nélkül kívánja üzemeltetni. Ezért az I&C-rendszerek
tervezésekor figyelembe kell venni a technológiai trendeket, illetve azt, hogy a már kiépített I&C-rendszerek
hogyan befolyásolják az ipart és a piacot. A nemzetközi szinten zajló szabványosítás a gyártók körében
különösen a kis országok számára előnyös, ahol az adott iparág nem túl erős; ugyanakkor mindig komoly
gondokat jelent egy kulcsfontosságú gyártó cég eltűnése, ezért lépéseket kell tenni ilyen eshetőségek elleni
védelem érdekében.
A karbantartást befolyásoló érvek ugyan ritkán vannak hatással a tervezésre, ám ennek fordítottja már nem igaz:
a rendszerbe tervezett redundancia és diverzitás megkönnyíti a karbantartási munkálatokat. Azonban egy
redundáns eszköz karbantartás miatti kiesése növeli a rendszer bizonytalanságát, és így a téves vészleállás
valószínűségét is. Pl. egy „háromból kettő” rendszerből „kettőből egy” rendszer válik, amely
döntésképtelenséget eredményez[7] [174]. Ugyanilyenkor a kiesett csatornát egy jelgenerátorral „jól működőnek”
lehetne szimulálni, és ezáltal csökkenteni a téves leállás valószínűségét, ám ekkor a valódi vészleálláshoz
„kettőből kettőre” lenne szükség – a biztonság nagymértékben csökkenne. Ez az oka annak, hogy bizonyos
rendszereket a „négyből kettő” elv szerint építenek fel.
A karbantartási teszteket végezheti szakember, de lehet automata is. Általában véve az automata (ön)tesztek
átfogóbbak, és gyakoribbak tudnak lenni, azonban az ilyen rendszerek könnyebben is hibásodnak meg, mivel
jóval bonyolultabbak (a beépített önteszt miatt a tervezők is bonyolultabbra merik tervezni). További
problémák: magát a tesztelő rendszert is tesztelni kell, ami már-már egy ördögi körre hasonlít; igazolni kell,
hogy a tesztrendszer kapcsolói, jelei nem rontják a vizsgálandó eszközök és rendszerek minőségét; továbbá
nehéz igazolni, hogy a tesztelt rendszerek az automata teszt után helyesen lettek ismét üzembe helyezve – erre a
célra az emberi munkaerő lényegesen alkalmasabb.
A dolgozók képzése, oktatása folyamatosan része kell, hogy legyen egy nukleáris létesítmény programjának.
Fontos, hogy a képzésért felelős központ rendszeres kapcsolatban álljon a nukleáris létesítménnyel, hogy mindig
naprakész információt tudjon továbbítani hallgatóinak. Ezért az erőmű legtapasztaltabb mérnökeinek tanítási
feladatokat is kell vállalniuk, még akkor is, ha ez bizonyos kényelmetlenségeket is okoz. Az I&C-rendszer
építésében résztvevő mérnököknek hamar hozzá kell látniuk az utánpótlás kiképzéséhez. Ellenkező esetben
távozásuk (más munkahely, nyugdíj stb.) nagy és nehezen betölthető űrt hagyna maga után, mert az ilyen
folyamatosan bővülő és változó rendszerek esetében nagyon nehéz átörökíteni és fenntartani a megszerzett
szakértelmet.
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Főbb tényezők azatomerőművek
biztonságának emelésére
A javítási munkákhoz biztosítani kell a megfelelő szakembereket, akik kellőképpen ismerik az adott eszközöket.
A panelek, kártyák javítása alkatrészek szintjén történik, a teljes kártyák kidobása megengedhetetlen luxus
lenne. A javítási időt jelentősen lehet csökkenteni kalibrált, üzemre kész, bekapcsolt állapotban tartott tartalék
modulok vagy rendszerek használatával. Ekkor a javítás ideje lényegében a hiba azonosítására és a tartalék
rendszerre való átállásra korlátozódik. Ezt a módszert előszeretettel alkalmazzák online számítógépes
rendszerek esetén. Egy tartalék számítógépes rendszer a fenti előnyökön túl az elromlott kártyák javításához is
használható, valamint lehetővé teszi a szoftverek fejlesztését, javítását, illetve felhasználható számítási
kapacitása is. Mindezek ellenére elsődleges feladata a karbantartás és a számítógépes szolgáltatások
fenntarthatóságának biztosítása.
A megelőző karbantartások (MK) tervezése igen fontos és nehéz feladata az I&C-mérnököknek, akik alapos
vizsgálat alapján hozzák meg döntéseiket ilyen téren, és határozzák meg a megelőző karbantartások
gyakoriságát. Ebben segítségükre lehetnek a gyártók által szolgáltatott adatok, valamint az erőműben vezetett
hibanaplók. Az MK-k hasznossága egyrészt erősen függ az I&C-személyzet képességeitől, hiszen egy MK-nak
csak akkor van értelme, ha az eszköz (rendszer) az MK után jobb állapotba kerül, mint előtte volt, és az MK
miatt nem kerül újabb hiba a rendszerbe (ennek a valószínűsége ugyanis nem nulla), másrészt a vezetőség
hajlandóságától, ugyanis nincs kizárva, hogy egy MK miatt az erőmű egy kis időre leálljon.
Az I&C karbantartási részlegének felelőssége, hogy a karbantartásokat és fejlesztéseket dokumentálja. Ennek
tartalmaznia kell: a rendszer terveinek részleteit (egy lehetséges későbbi változtatás esetére); a berendezések
terveinek részleteit (lehet, hogy nem kell az egész rendszert módosítani, csak egy-egy berendezést);
munkabeosztásokat, útmutatókat és műveleteket; ábrákat (szereléshez, áramkörökhöz); a számítógépes
programok listáját. Gondoskodni kell arról, hogy az olyan helyekre, ahol napi rendszerességgel szükség van
ezekre a dokumentumokra, időben eljusson a legfrissebb változat – ennek költségvonzata igen jelentős is lehet.
Az I&C-rendszernek rendelkeznie kell egy előzményeket tartalmazó adatbázissal, amiben részletesen
megtalálható, hogy a rendszer mely részeit mikor és hányszor kalibrálták vagy javították, mik volt a hibára utaló
jelek stb. Ennek az adatbázisnak a segítségével a hasonló jellegű hibákat könnyebben meg lehet találni, valamint
nagy segítséget nyújtanak az MK-k tervezésében és értékelésében, illetve a tartalék alkatrészekkel szemben
támasztott követelmények meghatározásában.
Az erőmű biztonságos üzemeléséhez és hosszú élettartamához jelentősen hozzájárulhat egy hosszú távú
technikai támogatást nyújtó csoport. Feladatai:
• Felülvizsgálni az I&C-eszközöket és rendszereket, valamint hatásukat az erőmű üzemkészségére, és ezek
alapján fejlesztési vagy módosítási javaslatokat készíteni.
• Kezdeményezik a mérnöki tervek továbbfejlesztését, és segítséget nyújtanak a karbantartási részlegnek ezek
megvalósításában.
• Tanulmányokat terveznek a főbb alapvető változtatások (ha szükségesek) az erőmű működésére gyakorolt
hatásainak vizsgálatára, és pozitív visszajelzés esetén a változtatási munkák elvégzése.
• Kezdeményezik és/vagy végre is hajtják a rendszerek és munkatervek fejlesztését az erőmű integritásának
fenntartása érdekében. Ebbe beleértendő az erőmű részeinek működés közbeni átvizsgálására vonatkozó
munkatervek fejlesztése, az ilyen vizsgálatok technikáinak kidolgozása, valamint az I&C-rendszerek
konstrukciós analízise (és az így feltárt tervezési hibák helyrehozása).
Az elektronikus eszközök nagyiramú fejlődése miatt általánosan elfogadott az erőművi I&C-k rendszeres
cseréje; ezzel elkerülhető az elavulásuk. Éppen ezért a technikai támogatást nyújtó csoportnak felkészültnek kell
lennie az ilyen változtatásokra – nem kizárólag magáért a változásért, hanem azért is, hogy az erőmű mindig
hatékonyan üzemeltethető legyen.
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6. fejezet - Atomreaktorok
műszerezése és irányítástechnikája
(Jegyezzük meg, hogy röviden csak atomreaktor I and C-nek sőt I&C-nek szokták nevezni a könyvekbeen
cikkekben, konferenciákon)
Ezzel a kérdéssel valódi súlyához képest többet foglalkozunk, elsősorban azért, mert a tananyagfelkérés olyan
helyről jött, ahol mechatronika képzés (is) folyik, és az érzékelők és szabályozók ennek fontos fejezete.
Másodsorban azért, mert a 21. században, az utóbbi időben ennek a témának a fontossága megnőtt.
Harmadrészt, mert a hazai gyakorlatban itt nyílik a legtöbb lehetőség alkotó munkára (számos hazai fejlesztésű
adatgyűjtő rendszer épült, amelyet a paksi atomerőműben használnak, igen sikeresen!).
Célunk annak bemutatása, hogy milyen paramétereket lehetséges mérni egy atomerőműben, elsősorban a
reaktorban és a primerkörben. Milyen nehézségei vannak ennek, és milyen megoldások születnek.

1. Neutronfluxus-mérések
Természetesnek tűnik, hogy a neutronfluxus mérése egyike legfontosabbika a biztonsági paramétereknek. A
reaktoron kívül elhelyezett neutrondetektor elsőrendű feladata a reaktor biztonsága. Amit megismertünk a
pontkinetikus fejezetben, a két szerezési idő kapcsán, azt elsősorban olyan neutrondetektorokkal érdemes/kell
mérni, amelyek lényegében pontszerűnek látják a reaktor, tehát nem benne vannak, hanem a reaktortartályon
kívül a betonvédelemben helyezkednek el. Sajnos, ezek sem látják pontszerűnek a reaktor. De ha három
neutrondetektorral vesszük körbe, amelyek a zóna félmagasságában helyezkednek el 120 fokos szögben, akkor
lényegében legalább összegük pontszerűnek tekinthető, követi az összes neutron mennyiségét, annak
változásait. Tehát ha kétszeresére nő a neutronhozam, akkor kétszeresére nő e detektorok árama.
Nincs könnyű dolga a méréstechnikának. A VVER-reaktorok termikus reaktoroknak számítanak, tehát
elsősorban a termikus neutronok mennyiségére van szükségünk. De a reaktoron,tartályon kívülre a termikus
neutronoknak igen kis hányada jut csak el. Viszont a gyors neutronok jelentős része már kirepül a tartályon
kívül, mivel szabadút-hosszuk (2 MeV neutronoknak) kb. 14 cm, ami népszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy
14 cm-ként ütközik egyszer. De még ezek a neutronok sem tudják átrepülni a 2,5 méter átmérőjű aktív zónát.
Ezrét lényegében azon az oldalon születtek, ahol a detektor van. Kijutva a reaktortartályból, azt körülvevő
betonba jutnak, azon belül is van egy szerpentin-betonnak nevezett, speciálisan a gyors neutronok lassítására,
termalizálására, valamint a többi beton sugárvédelmére kialakított nehézbeton-réteg, amelynek kavics
összetétele és cementezése biztosítja, hogy még 300 Celsius fokon se veszítse el kristályvíztartalmát, ami a
lassító közeg. Ebben helyezkednek el a neutrondetektorok.
Az engedményesnek (és ezért a tervezőnek) biztosítania kell, hogy a reaktor műszerezettsége, minden
elképzelhető üzemállapotban megbízható információval szolgáljon. A minden szó jelenti itt: az indítást, a
felfutást, a normális működést, leállást, átrakást, és ezen túl is, az összes elképzelhető üzemzavari és baleseti
állapotokat. A legfontosabb, amit a hallgatónak el kell sajátítania, nem az, hogy kívülről tudja a lehetséges
üzemállapotokat, hanem a szemlélet. Nincsenek előre megtanulhatóan, könyvekben lefektetve, hogy pontosan
minek kell megfelelni. Az engedményesnek (üzemeltetőnek) kell még ezt is meghatároznia, és olyan módon
leírnia és bizonyítania, hogy a legcsekélyebb kétség se merülhessen fel azzal kapcsolatban, hogy mindenre
gondolt-e. Végig kell gondolnia az összes lehetséges eseményt, még a lehetetlennek kikiáltottakat is. Meg kell
állapítania, hogy milyen események következhetnek be, és minden akárcsak elvileg lehetséges eseményre fel
kell készülnie. Azért van egy határ. általában azt szokás megkövetelni, hogy akkor kell feltétlenül elhárítással
rendelkeznie, ah az eseméyn bekövetkezésének valószínűsége meghaladja a 10 a mínusz negyediken szintet.
Azaz, ha előfordulásának valószínűsége tízezer évenként egyszer fordul elő (jegyezzük meg, hogy ez a hatás ma
már akár tíz a mínusz hatodikonra szállt le a jövő reaktorjainál)
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6.1.1. ábra
A reaktoron kívüli neutrondetektorok elhelyezkedése körben. Vegyük észre, hogy minden típusból 3−3 van, és a
két fő típusnak (energetikai és forrástartományi) melegtartaléka van.
A reaktorban a neutronok száma több mint 10 nagyságrendet változik. Ahhoz, hogy ilyen hatalmas tartományt
átfogjunk, általában két, néha három detektorlánctípusra is szükség van. A reaktorok indítását a zóna
átrakásakor ún. forrástartományi neutrondetektor-láncokkal oldják meg. Ez tipikusan hasadási kamrákra
alapozott impulzusláncokat jelent. A detektorban az egyik elektródát U-235-tel vonják be. A neutron hasadást
vált ki az U-235 rétegben. A hasadási termékek részben ionizáló hatásúak, de egyben ionizáló sugárzás is
keletkezik, és ezek ionizálják a detektort kitöltő gázt (esetek többségében He-3 semleges gázt). A rákapcsolt
nagyfeszültség hatására kisülés történik a detektorban. A kisülés egy impulzus, amit a detektor terhelő
ellenállására véve, a következő elektronika bemenetére egy impulzusszerű feszültségjelet jutattunk. Ezt a jelet,
még számos fokozaton keresztül, előbb felerősítjük, majd négyszögjellé alakítjuk. Ezt a négyszögjelet vezetjük
a hosszú vezetékeken (általában több mint 100 méter) a vezénylő közvetlen közelébe. A hosszú jelúton a jel
deformálódik és csillapul (kisebb lesz). Ezt egy triggerszinttel és újabb jelformáló egységgel visszaalakítják a
kiindulással azonos négyszögjel-alakká. Ilyen módon lényegében ki lehet küszöbölni a jeltorzulásokat. Ez az
oka annak, hogy ellentétben az ipar számos területével, ahol áramjelet használnak az átvitelre, (amelynek sokkal
kisebb a zajjal szembeni érzékenysége, mint egy feszültségjelnek), itt frekvenciajelet használunk az átvitelre - az
előbb említett négyszögimpulzusok sűrűsödését és ritkulásával visszük át az információt. Mint az előzőekből
megérthettük, a négyszögjel visszaállításával lényegében eltüntethetők a hosszú vezetéken elszenvedett
torzulások.
Egyetlen, releváns példa megkönnyítheti ennek megértését. 100% teljesítményen a teljesítménymérő
neutrondetektorokból származó áramjelet továbberősítve azt átalakítják impulzusok sorozatává oly módon, hogy
pl. beállítanak egy, a 100%-hoz tartozó áramszinthez 18 000 imp/sec értéket az átalakítón. Ettől kezdve ez felel
meg a 100%-nak, és ha 18 001 imp/sec érkezik a vezetéken, akkor a teljesítmény (azaz az reaktorban lévő
neutronok száma, a fluxus) feljebb ment 1/180%-kal. Könnyen belátható tehát, hogy akár 10 −4 résznyi
ingadozásokat is át lehet vinni ezen a módon, és ez nem csupán elméleti határ, hanem kipróbált, letesztelt
valóság!
Részletesen a tananyag terjedelme miatt nem foglakozhatunk a neutrondetektorokkal. Lényegében a
neutronsugárzást és az elektromos jelet alakítják át. Hogyan történik ez? A neutron semleges részecske. Előbb
konvertálni kell olyan sugárzássá, amelynek ionizáló természete van. Ezért olyan anyaggal vonják be az
elektródákat (B-10, He-3 vagy hasadóanyaggal), amelyben elnyelődve olyan magfizikai bomlás (hasadás)
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kezdődik, amelynek ionizáló hatása ionizálja a töltőgáz részecskéit. Ekkor az elektródákra kapcsolt
nagyfeszültség hatására villamos kisülés vagy villamos áram indul meg a csövön keresztül. Ezeket a kisüléseket
(impulzusokat), illetve áramokat mérjük, mert bizonyos határok között ezek arányosak az ionizációt kiváltó
neutronok mennyiségével (neutronfluxussal).
Bemutatunk néhány, az atomerőműben használt típust.

6.1.2. ábra
Forrástartományban használt detektor[8]
A KNK-15 típusú hasadási kamra műszaki adatai:
Impulzusüzemmódban működik, és érzékenysége termikus neutronokra[9] [174]: 0,5 imp/n/cm2, azaz minden
második neutronra egy impulzust szolgáltat. Üzemi tápfeszültsége: ± 250¸400 V DC. Szivárgási áram: 10 −8A.
Szigetelési ellenállás a gyűjtőelektród és a test között: 1010 Ohm. A kamra töltete: 235U (hasadás), 96% Ar + 2%
N2 + 2% 4He (gáztöltés, amelyben az ionizáció létrejön). Felhasználási (mérési) tartománya: 0,1−10 5 n/cm2s.
A kamra termikus neutronokkal történő besugárzásakor bekövetkezik az U235 töltet hasadása, ezáltal
elsődlegesen vagy másodlagosan keletkező ionizált részecskék (hasadványok, ionizált gáz), elektronok
áramimpulzusokat hoznak létre. Az impulzusok száma arányos a neutronfluxussal.
A kamra alkalmas a nagy intenzitású, de viszonylag gyengén ionizáló zavaró háttérsugárzás (béta- vagy gammasugárzás) mellett a megbízható neutronfluxus mérésre, mivel a kamra belsejében keletkező hasadási termékek
által létrehozott áramimpulzusok amplitúdója lényegesen nagyobb a háttérsugárzás által keltett áramimpulzusok
amplitúdójánál, így a detektálóblokkra csatlakozó impulzuserősítő és formáló áramkör amplitúdódiszkriminátora helyes beállítás esetén csak a termikus neutronok által létrehozott áramimpulzusokat engedi
tovább.
A detektálóblokk házában integrált műveleti erősítőkkel felépített impulzuserősítőt helyeztek el, amelynek
erősítése kb. 400-szoros, kimenő impedanciája pedig illesztett a detektálóblokk kábeléhez.
Energetikai tartományban
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6.1.3. ábra
KNK-3 típusú ionizációs kamrát alkalmazunk, amelynek érzékenysége termikus neutronokra: 3,3·10 −15A/n/cm2s.
Érzékenysége gamma háttérsugárzásra: 5,9·10 −3A/c/kg·h, 2,3·10−3A/c/kg·h·(1,5·10−12¸ 5·10−13 A/R/h), a
kompenzáló elektródra kapcsolt negatív feszültségtől függően. Üzemi tápfeszültsége: ± 100,500 V DC.
Szivárgási áram a gyűjtőelektród és a ház között: 10−10 A (T = 200 °C) A kamra elektródjainak szigetelési
ellenállása: 1011 Ohm (T=20 °C), 1010 Ohm (T=300 °C) A kamra töltete: 10B, 95% 4He + 5% N 2. Mit is
jelentenek ezek a számok és mértékegységek?
A KNK-3 kamra gamma háttérkompenzációval rendelkezik. A kamra két, egymástól hermetikusan elválasztott
önálló kamrafélből áll. A két gyűjtőelektród közösítve van.
Az egyik kamrafélben levő elektródok B-10 masszával vannak bevonva, ez képezi a radiátort. A másik kamra
fél elektródjai bevonat nélküliek.
A kamra teljes térfogata 95% He+5% N2 gázkeverékkel van feltöltve.
A kamra termikus neutronokkal való besugárzáskor az alábbi reakció játszódik le:
B10 + N’ ----Þ--- He4 + Li7 + gamma-sugárzás emittálódik
A keletkező ionizáló sugárzás hatása összeadódik a háttérsugárzással, és a kamra gáztöltetét ionizálja, míg a
bevonat nélküli elektródokkal szerelt kamrafélben a fenti reakció nem jön létre, így ebben a kamrafélben csak a
háttérsugárzás hoz létre ionizációt. A két kamrafélben létrejövő ionizációs áram egymással szemben van
kapcsolva, így az eredő áram csak a neutronfluxustól függ.
A detektálószerelvény kimenőjele a neutronfluxussal arányos egyenáram.
Aki azt hiszi, ezzel vége, az erősen téved, előbb jelformálók, majd kábelek és feldolgozó kellenek. Íme az egyik
jelformáló:
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6.1.4. ábra
Vegyük észre a kalibrálóegységet! Az atomerőműben minden kiemelt egységnek két tesztelése is van.
Például a neutronjelet az érzékelőtől az egyik reaktortípusnál miden másodpercben megszakítják egy század
másodpercre, és helyette kalibrálójelet adnak rá, hogy teszteljék, a korábbi értékben és mértékben működik-e az
erősítőlánc innen továbbmenő fele. A kalibrálóegység generátorát egy másik elektronika ellenőrzi, mint azt is,
hogy a megszakítás és visszarendelés megtörtént-e. A tesztelő tesztelőjét is ellenőrzi egy áramkör, végül az
egésznek a tápellátását is ellenőrzi egy elektronika, és ha kimarad, akkor pót tápellátásra kapcsol, és riaszt, mint
ahogy riaszt bármelyik felsorolt elektronika, ha rendellenes működést észlel. Tehát pótkötél mögött még egy
pótkötél. Ez az elv végig áthatja a gyors működésű és elsősorban a reaktor biztonságát szolgáló neutronláncok
működését. Ezeknek kell riasztaniuk, mert mire a hőmérséklet észreveszi, hogy baj van, addig már a nukleáris
folyamatok elszabadulhatnak. Ne feledjük, a pontkinetika szerint a leglassabb késő neutron felezési ideje 55
másodperc csupán!

2. Hőmérsékletmérések
Egy kicsit többet időzünk a primerköri hőmérsékletméréseken, mivel semmi sem mutatja jobban annak
komplexitását mind atomerőművi szempontból, mind szenzortechnikai szempontból, mint ez a téma. Az persze
első hallásra is természetes, hogy nincs is annál fontosabb információ, mint hogy mennyi hő termelődik az aktív
zónában, amit elsősorban a hőmérséklet megméréséből tudhatunk meg. De hogyan mérjük a hőmérsékletet a
primerkörben? Azt azonnal belátja mindenki, hogy higanyos hőmérő szóba sem jöhet. Bármi, ami sérülékeny,
törékeny szóba sem jöhet. Maradnak a robosztus megoldások, és azok közül is elsősorban az elektromosak és a
fém alapúak. Két ilyet használnak az atomerőművekben: a hőellenállást és a hőelemeket. A hőellenállás mérését
a hallgatók jól ismerik: a fémek a hőmérséklet hatására lineárisan változtatják ellenállásukat. Ezt használjuk ki,
általában hídkapcsolásba kötve. Itt is számos probléma merül fel. Nézzük meg a 6.2.1. ábrát!

6.2.1. ábra
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Látható, hogy a szenzor egy üvegtestre bifilárisan tekercselt vékony huzal, elég hosszú, hogy érzékelhető
ellenállás-változás legyen akár már 0,01 °C-nál, a kettős tekercselés az elektromágneses indukcióval közvetített
zavarokat hárítja el (mert ami az egyik szálban hozzáadódik, a másikban kivonódik). De ezt az érzékeny
szenzort valamiféle védőtokba kell tenni, hogy le ne szakadjon, meg ne sérüljön.

6.2.2. ábra
Ezt a tokozást érzékelteti a védőköpeny rajza, amelybe mint száraz tokba az érzékelőt behelyezzük, és rugóval
szorítjuk a fémtok belső végéhez, hogy a hőátadás „jobb” legyen. Ez számos hőkapacitás-, tehetetlenségi
problémát és átviteli problémát jelenthet. A hallgató feladata, hogy ezeket végiggondolja!
A hőelemek (idegenebb néven: termoelem, termopár, thermocouple) két fém érintkezésénél alakul ki. Az azonos
hőmérsékleten lévő két fémben potenciálkülönbség, tehát a két különböző fajtájú drót végein feszültség alakul
ki, ami arányos a hőmérséklettel. Nem teljesen lineáris a kalibrációs görbéje, de vagy felvesszük a görbét, vagy
megelégszünk azzal, hogy kis szakaszon (néhány száz fokig) közel lineáris (lásd az alábbi ábrát!).

6.2.3. ábra
Az igazi „atomerőművi probléma akkor jön elő, amikor feltesszük a kérdést: hogyan mérjük meg az aktív zóna
hőmérsékletét? A hőellenállás (RTD) nem elég sugárálló, önmagában törékeny az elem, ha a fent vázolt tokba
tesszük, akkor nem tudjuk betenni a reaktorba, mert elzárja a hűtőcsatornákat. A hőelem, két fém
ponthegesztése, sokkal robosztusabb, sugárállóbb. De ezt is be kell tokozni, mert különben letörik a nagy
hűtőközeg-áramtól. Ahhoz, hogy tudjuk, mit is mérünk, tekintsük át a hőelem működését! A hőelem
szerkezetileg egymással összehegesztett vagy forrasztott, két különböző fém- vagy fémötvözethuzalból áll. Ha a
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kötés helyét hűtjük vagy melegítjük, a szabad végek között termofeszültség mérhető, amely a hőelem anyagától,
továbbá a kötési hely és a szabad végek közötti hőmérséklet-különbségtől függ.

6.2.4. ábra
A hidegpont többnyire távol esik az érzékelési ponttól, ezért a hőelemet kompenzációs vezetékpárral
csatlakoztatjuk a hidegpontba, mert a hőelem anyaga drága. A kompenzációs vezetékpár termoelektromos
szempontból azonosan viselkedik a hőelem anyagával, így a hőelemfejben nem keletkezik parazita hőelem.

6.2.5. ábra
A hidegpontban (ahol a kompenzációs vezetékpár a rézvezetékkel csatlakozik) a hidegponti hőmérséklet
mérésére legtöbbször ellenállás-hőmérőt alkalmazunk.
A mérő-feldolgozó egység méri a hőelem microV jelét és a hidegponti hőmérsékletet. A hőelem microV jeléből
kiszámítja a meleg- és hidegponti hőmérséklet-különbséget (az atomerőműben legjobban elterjedt kromel-kopel,
Cr-K hőelem). Ehhez az értékhez hozzáadja a hidegponti hőmérsékletet, így képzi le a melegponti (mérendő)
hőmérsékletet.
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6.2.6. ábra

6.2.7. ábra
A hőelemes érzékelőnél (lásd a 6.2.5.−6.2.7. ábrákat) a tok kerámia vagy fém lehet. A leggyakrabban a fém
védőburkolatot alkalmazzák. Az utóbbi kivitelnél az érzékelő egészen vékony (1,5−4 mm) és hosszú lehet (több
méter), ezt köpenyhőelemnek nevezzük.
Az igazi, váratlan újdonság a zónakilépő hőelemeknél vár ránk. Ebből 218 van a reaktor felett. Ez az egyetlen
hely, ahová még be tudunk juttatni hőelemet. Vegyük elő a reaktor leírását! A tartályba behelyezzük először a
reaktoraknát, amely egy henger, és felülről lóg lefelé. Ebbe eresztjük be az eliptikus feneket, amelynek az alján,
a „szitán” számos lyuk van, hogy az aknán kívül lefelé áramló hűtőközeg ezeken keresztül jusson be az alsó
fenékrészen keresztül később a zónába. Az eliptikus fenékbe kerül a fékezőcső blokk, amelynek feladata, hogy a
szabályozó és biztonságvédelmi kételemes kazetták alsó, fűtőelem részét befogadják, illetve ezek leejtésekor
felfogják az esést a fékezőtüskék segítéségével, no meg a lassabb vízkiszorítással. Erre kerül rá a zónatartó
kosár. Ebbe helyezik be a fűtőelem-kazettákat.
És még nincs egyetlen mérőműszerünk sem a zónában! Hogy is lehetne? Hiszen akkor hogy vezetnénk ki a
kábelét? Ezért találták ki az ún. védőcső-blokkot, amelynek egyetlen feladata, hogy megfelelő védőcsöveken
keresztül oda vezesse a hőelemeket, és a zónán belüli neutrondetektorokat, ahol a helyük van. A hőelemek, mint
említettük, 218 darab kazetta kilépő csatornájában az aktív zóna szintje felett 50 mm-rel kerültek elhelyezésre,
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pontosabban itt végződnek azok a kissé meghajlított védőcsövek, amelyek aztán egy felső, 6 mérőelemet
kivezető tömetőcsatornán keresztül törik át a reaktortetőt, és hagyják el a reaktort. Ezeken a csöveken keresztül
tolják be (kézzel!), egy védőcsőbe öltöztetett hőelemeket, az előbb említett pozícióba, amelynek egyszerűsített
rajzát mutatjuk a következő, 6.2.8. ábrán. És most jön a meglepetés! A fűtőelem-kazettákból kilépő kb. 279 Cfokos víz nem melegíti, hanem hűti a hőelemeket. Az 50 mm távolság az aktív zónától azt jelneti, hogy jelentős
gamma-radiációs felmelegedés éri a hőelemeket, ha a hőelem vége nem ül bele a bevezető cső végébe (a cső
vége speciálisan elkeskenyedik, hogy addig viszonylag könnyen lehessen betolni, és ott viszonylag szoros
illesztés legyen a jobb hőátadás érdekében, szóval ha nem ül be ebbe a végbe szorosan, akkor a kívülről a csövet
mosó hűtőközeg nem tudja elég hatékonyan hűteni, és a hőelem többet fog mutatni, szélsőséges esetben, ha nem
is éri a cső belső falát, akkor akár több fokkal is).

6.2.8. ábra

3. Zónán belüli neutrondetektorok, DPZ-távadók (KNIláncok)
Mit mérünk a zónán belül? Azt kell mondanunk, hogy a korai atomerőművekben szinte semmit. Akkora
sugárzás van ott, hogy minden tönkremegy. Olyan kevés a hely (egy hűtőcsatorna átlagos átmérője 6 mm-nél
kisebb), hogy nem fér oda semmi. Már láttuk, hogy a termoelemeket még a zóna tetejéig juttatni is kész
művészet. Hogyan tegyünk akkor a zónába valamit? És hogyan vegyük ki biztonságosan? Mert nemcsak be kell
tennie! El is kell tudni távolítani. A felaktiválódás akkora, hogy az szinte reménytelen. De szükségünk lenne a
neutronfluxus axiális és radiális eloszlására. Ha nem tudjuk, akkor nem tudunk kiégést számítani, nem tudjuk,
hogy az üzemanyag a kazettákban mennyire égett ki radiálisan (és persze axiálisan). És biztonság szempontjából
is, ha a várthoz képest anomáliát mérünk, akkor ott valami baj van! Kilyukadt a fűtőelem vagy görbült. Ez
deformálja a fluxuseloszlást. Ezt fontos lenne látni. Ezért a korai atomerőművekbe a zónán átmenő csöveket
építettek be. A csövek két végéhez kapcsolódó további (esetleg hajlított) csöveken keresztül drótot húztak át,
amelynek felativálsásból számították ki, hogy milyen fluxus (neutronsugárzás) érte. Egy fokkal korszerűbbnek
számított, amikor a csöveken nem drótot, hanem pneumatikus úton (vagy csak egymást maga előtt tolva)
golyókat hajtottak át. A drót, illetve a golyók felaktiválásából következtettek a fluxuseloszlásra. Nehéz,
költséges és egyáltalán nem real-time módszerek ezek. Később próbálkoztak miniatűr, mozgó ikerhasadási
kamrákkal is. Az igazi áttörést a béta-emissziós neutrondetektorok, angol nevén self powered
neutrondetektorok, rövidítve spnd-k hozták meg. Mivel ezek üzemszerűen elsőként szovjet reaktorokban
terjedtek el, ezért nálunk gyakran használják az orosz nevének rövidítését is: dpz (detektor prjámovo zarjáda).
Ez és az angol név is arra utal, hogy ezek a detektorok nem kívánnak nagyfeszültséget (sőt semmiféle
tápegységet), mint az zónán kívüli (excore) detektorok. A neutronokból (és sajnos a gammákból is) közvetlen
magfizikai konverzióval állítják elő az elektronokat, azaz igazi áramgenerátorokként funkcionálnak a neutronok
hatására. A paksi atomerőmű 36 kazettájában egymás felett 7−7 ilyen 20 cm hosszú Rh emitterű spnd van.
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6.3.1. ábra
• A neutronfluxus-mérő detektor (DPZ) egy acél burkolatban elhelyezett ródiumszál, amelyet szilícium-oxiddal
töltöttek ki. Ha ezt az érzékelőt neutronsugárzás éri, akkor úgy viselkedik, mint egy kondenzátor. A
ródiumszálban folyó áram egyenesen arányos a neutronsugárzás nagyságával.
• A neutron mérőcsatorna a reaktorban (KNI-lánc) nem más, mint ilyen érzékelőknek a füzére. Egy láncban 8
darab detektor található, a nyolcadik az úgynevezett fon detektor, amely a háttérsugárzást méri. A
neutronfluxus-mérések úgynevezett MILA-csatlakozón keresztül a TAB2-mérőtáblában csatlakoznak a PDArendszerhez, innen történik a jelek szétosztása az egyes szekrényekben található PAIC-típusú kártyák felé
(lásd PDA általános felépítése fejezetet). Az 6.3.2. ábrán egy csatlakozási példa látható.

6.3.2. ábra

4. Nyomásmérések
A nyomásméréseknek számos általános problémája van. Például a távadó kiválasztása, annak membránja
milyen: pl. Barton-cella, diafragma vagy valamilyen olyan, általában rugalmas anyag, ami a nyomás hatására
meggörbül vagy kiegyenesedik, és annak mechanikai válaszát visszük át elektromos jellé. Az átvitel linearitása
és annak időbeni, hőmérséklet és öregedés okozta változásai nagyban befolyásolják a mért értékeket. De ezek
általánosnak tekinthető problémák, az atomerőműben ezek csak azért fokozottan fontosak, mert tőlük, a mért
értékektől erősen függ a reaktor biztonsága. Ezt pontos kalibrációkkal és redundanciákkal lehet kezelni. Vannak
azonban atomreaktor okozta problémák. Megint elsősorban arra kell utalnunk, hogy a primerkörben magas
hőmérséklet, nyomás, jelentős aktivitások és sugárzás van jelene együttesen. Ha például valaki az aktív zónán
való nyomásesést akarja megmérni (hát mi lenne fontosabb ennél, hiszen még a zóna forgalmát is ebből lehet
elsősorban megkapni, akkor mérnie kell a kilépő és belépő nyomást. De odamenni és bedugni valamit oda nem
lehet, mert nagy a sugárzás, ami mindent tönkretesz. Félvezetőről szó sem lehet, de még a fémek is
sugárkárosodást szenvednek, nemhogy egy mérőtávadó. Ezért elsősorban a Pascal-törvényre próbálunk
támaszkodni, ami szerint a nyomás egyenletesen terjed zárt folyadékban, és minden ponton azonos nyomást
mérhetünk, Valójában ez már ilyen méretekben nem teljesen igaz, mivel a térfogat-kompenzátorban légpárnát
tartunk, a majdnem 10 méteres szintkülönbség miatt a tartály fenekén majdnem 1 barral több a nyomás, mint a
tetején, de hát ez 124 barnál nem olyan nagy különbség, kevesebb mint 0,5%-os hibát jelent, ha nem vesszük
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figyelembe. Ha a nyomás egyenletesen terjed, akkor csöveken kivezethető. Ezért ún. impulzuscsöveket
használnak (mint az ipar számos más területén is). Ezek, hogy a távadók jól kiszolgálható helységekbe
kerülhessenek), gyakran 40−50 méteres hosszat is elérnek. Elvileg az egyik végük, ami pl. az aktív zóna tetején
van, azonos nyomást kap, mint tovább a csövön, amely még az NA500-as csövön indul kifelé, majd valahol
átbújik a csőfalon (alig 0,5 cm2 átvezetésről van szó, ezért nem veszélyes[10] [174]), ezután a primerköri boksz
falán vezetik végig, míg a KIP-helységben a nyomástávadóra kerül. Ha a nyomás nem változik a reaktorban, és
az impulzuscsőben nincs légbuborék, akkor a cső primerköri végén lévő nyomás fog uralkodni a távadónál is.
Tehát mérhető! Ha persze buborék van (vagy a víz összenyomható, ami a paksi körülmények között igaz, mert a
víz sűrűsége már csak 750 kg/m3 körül van ilyen hőfokon), akkor már figyelembe kell ezt is venni. De hát a
buborékot kiengedjük (légtelenítés másutt is fontos feltétel, csak itt a kifolyó víz radioaktívL). Ám mi van, ha
változik a nyomás? A tranziensnél már számít a cső hossza, amit pl. a sugárzás miatt vettünk ilyen hosszúra.
Lényegében a negyed hullámhossznak megfelelő frekvenciának reciprokának megfelelő időknél gyorsabb
változás már csak igen jelentős időbeni torzítással mérhető. Ez pedig 50 méteres csőnél már csak 2−3 Hz, azaz
0,3−0,5 sec. Ennél gyorsabb változások már csak torzítottan követhetők. Márpedig a nyomás tud elég gyorsan is
változni.
Számos más probléma is felsorolható, például a cső hosszán változik a hőmérséklet a belső 300 C-fokról a
távadónál lévő 30 C-fokra. Ez is torzít. Szóval nem is olyan könnyű a megszokott méréstechnikát alkalmazni.

5. Forgalommérések
Az átlagforgalmakat a nyomáskülönbség alapján szokták számolni. Első közelítésben tehát a zóna belépő
nyomásának és kilépő nyomásnak a különbsége alapján. Ennél jobb, hogy vannak közvetlen differenciális
nyomástávadók is.
Ezek a membrán differenciális kitérését alakítják át elektromos jellé. Ennek csaknem ugyanazok a problémái,
mint amit már röviden taglaltunk a nyomásjel-távadóknál. De számos helyen nem lehet ezeket alkalmazni.
Például az egyes kazettákon áthaladó forgalmak mérését lehetetlen ily módon mérni. Az elmúlt évtizedekben
alakult ki a korrelációs áramlásmérés, ami a különböző paraméterek mérhető fluktuációi között mérhető
keresztkorrelációk (vagy abból származtatott mennyiségek) alapján mérik a késleltetési időket. Ha például két
termoelem egymás felett helyezkedik el az áramlás nyomvonalán, akkor a két hőelem által mért időjeleltolódást, késést fog mutatni, mivel az, amit az előbb álló mér, kis idővel a hátrébb állóhoz jut a hűtőközeg
áramlása folytán. Ha ezeknek a sztochasztikus fluktuációknak a korrelációját mérjük, akkor, mint a MC-nál már
említettük, mindig várható értelemben kell vennünk az értékeket. Állítsuk elő a keresztkorrelációs függvényt!

Ha a két időjel:

és

Θ két jel közötti időkésés,
akkor a keresztkorrelációs függvény:

A hallgató feladata, hogy ezeket levezesse (lásd a feladatokat)!
Tehát az l(t) folyamat autokorrelációs függvényének abszcisszában Θ-ra eltolt alakját kaptuk. Mivel minden
autokorrelációs függvény maximuma a zérusban van (eltolás nélkül), így a Θ-ra eltolt függvénynek az eltolás
értékénél lesz a maximuma, azaz a CCF a maximumhelyének meghatározásával megkaphatjuk az időkésés
értékét. Tehát a recept egyszerű: megmérjük a két egymás felett álló érzékelő által mérhető fluktuációs jeleket,
képezzük a keresztkorrelációjukat: a maximumának abcisszája adja a késleltetési időt. A két érzékelő távolságát
(s) (helyét) ismerve az áramlás sebessége ebből könnyen kiszámítható: v = s/Θ
Ezt lehet használni a zónán áthaladó hűtőközeg sebességmérésénél. Használják is, bár még nem túl elterjedt
módszer.
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6. Rezgésmérések
Számos más méréssel is foglalkoznunk kellene, amelyek a reaktorbiztonság szempontjából fontosak. Például a
szintek mérése, hiszen az a Three Mile Island-i atomerőmű-balesetben kritikus szerepet játszott. Vagy a kémiai
paraméterek mérése, mert a hűtővízállapot kritikusan befolyásolja mind a reaktor életét, mind a korróziókat,
ráadásul ebben lehet észrevenni először, ha az első két gát sérül.
Mindent nem tudunk egy tárgyba gyömöszölni. A rezgésméréseket megint a célközönség miatt vettük be, mivel
rezgésdiagnosztikát a főiskolán oktatnak. Kétféle rezgésdiagnosztikára is sor kerül. Az egyik a forgógépek
rezgésdiagnosztikája. Ez kiterjed a szekuderkörben a turbógépcsoportra, és valamennyi közepes méretű
forgógépre. A paksi atomerőműben az amerikai DLI forgógép-szakértői rendszert alkalmazzák.
A primerkörbe az eredeti szovjet tervek szerint rezgésérzékelőket telepítettek a reaktor tőcsavarjaira (4 db), a
reaktor felső blokkján lévő SzBV (szabályozó és biztonságvédelmi rendszer) hajtásaira (6 db), egy-egy érzékelő
van a főelzáró tolózáron (FTZ), a főkerigtető szivattyúkon (FKSz), a gőzfejlesztőn (GF). Ezeket, (és a
reaktortartályba még az üzemanyag berakása előtt behelyezett fojtásokra rakott érzékelőket is), a reaktor
indítása előtt bemérik, meghatározzák sajátfrekvenciájukat, és elhangolják őket, nehogy egybeessenek a
berendezés sajátfrekvenciájával.
A megmaradt érzékelőket folyamatosan használják a különböző berendezések (pl. FKSz) állapotvizsgálatára. De
egyéb rezgésviszgálatokra (pl. zónán belüli rezgések ellenőrzésére) is, de ezeket használják az ALPS akusztikus
ellenőrző rendszerben is (lásd később).

7. És amit nem is lehet mérni?
Számos fontos paraméter van, amelyet közvetlenül nem lehet mérni. Persze a szó klasszikus értelmében ma már
szinte minden mérés közvetett mérés csupán, hiszen a paramétert átalakítjuk villamos jellé, de most arról
beszélünk, amikor a paraméter fogalma miatt vagy csak közvetett mérésekre kerülhet sor, vagy a mérési pont
hozzáférhetetlen.
Például az egyik legfontosabb biztonsági paraméter, a reaktivitás-együttható közvetlenül nem mérhetők. Hiszen
arról van szó a definíciójában, hogyan reagál a neutronfluxus, pontosabban a teljes neutronhozam a hőmérséklet,
nyomás, bórkoncentráció változására. Eleve külön kellene mérni pl. az egységnyi hőmérsékletugrást, és a rá
adott reaktivitásváltozást. A hőmérsékletugrás megvalósítása lehetetlen, mert nem lehet ugrásszerűen változtatni
a zóna több száz tonnányi anyagának hőmérsékletét, csak lassan, fokozatosan. De ettől még egy „ramp teszt”
(nézz utána mi is az!) végrehajtható lehetne, bár erről is kiderül, hogy túl lassú a pontos méréshez. Viszont
reaktivitást mérni már nem egyértelmű. Ezt jól láttuk a Reaktorfizika c. részben. Pontkinetikailag még jól
definiált paraméterről van szó. De ha ránézünk a levezetett háromdimenziós definíciójára, látható, hogy a
fluxust meg kellene mérni a reaktor valamennyi pontjában, de a neutronértékességet is meg kellene mérni. Nos,
a fluxust mérni lehet. Az értékességhez valamennyi cm3-nyi anyagot külön-külön helyettesíteni kell vákuummal,
és úgy mérni a változást. Ugye ez közvetlenül aligha teljesíthető.
Másik példának vegyük a hőmérsékletet. Már a hűtőközeg hőmérsékletmérésénél is problémánk volt a sugárzás
okozta radiációs felmelegedés miatt. De a fűtőelem hőmérsékletét csak úgy tudnánk mérni, ha a termoelemünket
befúrnánk a fűtőelempálca burkolatán keresztül az üzemanyagba (ott is különböző mélységekbe). Hát az 1.gát
megfúrása biztonsági szempontból soha nem lesz megengedhető.
Bele kell tehát törődnünk, hogy csak közvetett módszerekkel, összefüggésekkel tudunk következtetni számos,
igen fontos reaktorparaméterre. Ez hátrány, de látni fogjuk, hogy ezt fordíthatjuk majd előnyünkre is (a
következő alpontokban a mérési adatgyűjtő rendszerekben).

8. Adatgyűjtő rendszerek
A méréseket ma már mindenütt számítógépek vezérlik, a mérések számítógéppel történnek. Az atomerőművek
eleinte élen jártak az adatgyűjtő rendszerek beépítésében, mert a beruházási költségek mellett a korai
számítógépárak még mindig elfogadhatók voltak. Egyre bonyolultabb adatgyűjtő rendszerek jöttek létre,
amelyek lehetővé tették, hogy a mért értékeket összekapcsolhassuk.
Érdekes módon a biztonsági jelek digitalizálása előtt jelentős akadályként tornyosult a szoftverek
ellenőrizhetőségének problémája. Nem akarunk erre túl nagy teret szentelni, de egy analóg szabályozás
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tesztelése sokkal egyszerűbb, mint egy digitális szabályozásé. Egy programvezérelt szabályozás teljes tesztelése
nem is végezhető el, ha az összes lehetséges kombinációt le akarjuk tesztelni. Ezért a szabályozás sokáig analóg
maradt, még akkor is, amikor a mérések jelentős számát már digitális feldolgozták.
A digitális adatgyűjtők, mint említettük, megnyitották az utat a sok százezres kollektív adatgyűjtés előtt. Először
a redundanciákat sikerült felhasználni arra, hogy a méréseket validáljuk. Könnyű elképzelni, hogy a reaktor
tetején elhelyezett 218 hőelemből veszünk egy olyan hetes csoportot, amely hatszögben helyezkedik el, középen
a hetedik elemmel, akkor a külső hatból álló körből nagy pontossággal lehet interpolálni a középső, hetedik által
mért értéket, és össze lehet vetni a középső által mért tényleges értékkel. Ha egyezik, megnyugszunk, ha nem,
akkor vagy a középső rossz, vagy tényleg ott kiugró érték van, ami indikáció a meghibásodásra. Hasonlóképpen
számos redundáns mérő van a primerköri hurkokban.
De ennél sokkal távolabb mutató, ha nem csak a szorosan csatolt értékeket vetjük össze, hanem összekapcsoljuk
valamennyi távadó által mért jelet az őket leíró, különböző egyenletek és képletek segítségével. Egy nagyon
bonyolult és nagyon kierjedt csatolt egyenletrendszert nyerünk. A sok száz mért értéknek ki kell elégítenie ezt
az egyenletrendszert. Ez tulajdonképpen a mért értékekre illesztett modellekkel történhet. Ezzel lehetőség nyílik
csoportonként értékelni a mért jeleket, és kizárni a hibás méréseket (persze megfelelő ellenőrzés után), vagy ha
nem hibás, akkor felderíteni olyan pontokat, amelyek meghibásodásra utalnak. De ha ez megtörtént, akkor a
megmaradó értékekre illesztett reaktorfizikai és csatolt termohidrulikai és más modellek segítéségével az
illesztés útján lehetőség nyílik a modellben szereplő paraméterek becslésére. A modellben számos olyan
paraméter van, ami közvetlenül nem is mérhető. Például a fűtőelem belső hőmérséklete, vagy a reaktivitásegyütthatók. Illesztéssel megkaphatjuk ezeket. Tehát az összetett mérőrendszer megnyitja az utat ezek
megbízható minőségű mérésére. Ilyen például a teljesen magyar fejlesztésű VERONA-rendszer.

9. Magyar adatgyűjtők
9.1. VERONA[11] (Ez a rendszer már történelem!)
Ezt már csak azért is bemutatjuk, mert jó példája annak, hogy megfelelő hozzáállással kicsi ország is tud
jelentőset alkotni. A hallgatónak is lehetősége van arra,, hogy értékes fejlesztésekben részt vegyen.
A VERONA-rendszer (VVER ON-line Analysis) feladata a paksi reaktorok belsejében zajló folyamatok
monitorozása. Segítségével nyomon követhetjük több fontos fizikai paraméter változását, amelyek közül a
legfontosabbak a hőmérséklet, a neutronfluxus és a teljesítmény, vagy például a finom rúdhelyzet. A rendszert a
KFKI AEKI-ben fejlesztették az operátorok támogatására. Lényegében az első blokk számítógépes adatgyűjtő
nélkül érkezett, mivel az áttérés a CM-2 számítógépre késett a Szovjetunióban. A HINDUKUS rendszerbe
érkező jeleket egy adatgyűjtő rendszer beállításával oldatták meg, ezt az ír PDP-rendszerről koppintott, KFKIban gyártott TPA számítógépcsaládra alkalmazták.
Az első VERONA-rendszer fejlesztése 1982-ben kezdődött, az 1. blokk telepítésével párhuzamosan. A
fejlesztés azért vált szükségessé, mert kiderült, hogy az eredeti szovjet in-core adatfeldolgozó és monitorozó
rendszer (HINDUKUS), nem fedi le teljesen azokat a követelményeket, amire a paksi erőműnek szüksége volt.
Az új rendszer a HINDUKUS-t csak az adatgyűjtésre használta, a kazetta kilépő hőmérsékletek és az SPNDjelek feldolgozását és interpretálását egy, az AEKI által fejlesztett szoftvercsomag végezte. Habár a host
számítógép forrásai eléggé korlátozottak voltak (512 kByte RAM, 10 Mbyte disk, 2 character-graphic color
kijelzés és 2 mágnes kazettás egység), de képes volt az összes mért adat kezelésére 16 másodperces ciklusidő
alatt.
Az alkalmazást FORTRAN nyelven fejlesztették, és a fő feladata az ún. 2D extrapoláció végrehajtása volt (tehát
a kazetta teljesítményeloszlásának számítása az egész zónára, beleértve a nem mért pozíciókat is). Ez a verzió
még nem tartalmazott 3D-s extrapolációt, az axiális eloszlást csak a 36 SPND-vel ellátott kazettában határozták
meg.

6.9.1.1. ábra

6.9.1.2. ábra
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A 3. és a 4. blokkot már egy fejlettebb (VERONA+) rendszerrel látták el. Itt már egy jóval erősebb gép
dolgozott (3 Mbyte RAM + floating-point processor, 160 Mbyte disk). Ez a rendszer tartalmazott egy 2D
extrapolációt, amely a legkisebb négyzetek módszerén alapult. A 3D teljesítmény-eloszlást 349×10 nódusban
határozták el, ez is egy illesztő eljáráson alapult. Ez a modul minden 6−7. percben megadta a zóna 3D
teljesítmény-eloszlását.
A következő lépés a VERONA-u megalkotása volt, 1991-ben kezdték el fejleszteni. Az első üzembe helyezés
1993-bantörtént a 2. blokkon, majd 1996-ig mind a négy blokkot felszerelték ezzel a rendszerrel. A fejlesztés
motivációja az volt, hogy le kellett cserélni a HINDUKUS rendszert egy modernebb, az akkori ipari
elvárásoknak megfelelő rendszerre. A legfontosabb ilyen célok az alábbiak voltak:
• az in-core mérések ciklusidejének lecsökkentése (16 másodpercről 2 másodpercre),
• az adatgyűjtő hardver redundanciája,
• redundáns host számítógép,
• a mért adatok periodikus tárolása 10 másodperces ciklusidővel,
• pálcaszintű analízis bevezetése (a lineáris teljesítmény és a DNBR meghatározása),
• X-Windows-on alapuló grafikus kezelőfelület alkalmazása.
Emiatt a HINDUKUS rendszert helyettesítették egy intelligens adatgyűjtő és elsődleges jelfeldolgozó
rendszerrel (PDA – Polyp Data Acquisition System), ami 5 független, azonos felépítésű mérőszekrényt
tartalmaz, egy Heurikon CPU (Motorola 68 040 processzor, 4 MByte RAM, 1 MByte EPROM), két hálózati
adapter (10 Mbps Ethernet), és megfelelő számú VME-mérő modul. A termopárokat 15 bites ADC-kel mérték,
az SPND-áramokat, pedig mA-Volt konvertekkel kezelték. A PDA programjai Microware OS-9 operációs
rendszer alatt futottak, a host számítógépekkel való-kommunikációt pedig TCP/IP protokolon keresztül oldották
meg 2 másodperces ciklusidővel. A PDA csak egyszerű adatfeldolgozó feladatokat látott el, digitális szűrést,
mérnöki egységekké konvertálást, valamint validációs vizsgálatot.

6.9.1.3. ábra
A későbbi időszakban az AEKI hozzáépített olyan operátortámogató rendszereket is, melyeket a nyugati
erőművekben már felhasználtak, de Pakson még nem. Ehhez hozzájárult az is, hogy az AEKI csatlakozott az
OECD Halden Reactor Project-hez, valamint a paksi atomerőmű is nagyszabású projektekbe kezdett (pl. a
reaktorvédelmi rendszerei és a folyamatokat figyelő számítógéprendszerek rekonstrukciója, valamint
profilírozott üzemanyagtípus bevezetése). Ezek együttesen jó lehetőséget adtak arra, hogy tervezzenek és
beépítsenek új rendszereket.
Az in-core adatgyűjtő rendszer kb. 700 analóg, és 300 digitális jelet kezelt, és a legfontosabb jeleket két
független PDA-szekrényben is mérték. Kezelni kellett a 216 in-core termopár és a 288 SPND áramát, emellett a
rendszer fogadott rengeteg más, a zónaanalízishez fontos paramétert, mint például a rúdpozíciót, a szivattyúk és
szelepek helyzetét. A méréseket az 5 PDA-szekrényre egy speciális duplikáló filozófiával osztották el. Ez a
duplikáló séma azt a célt szolgálta, hogy bármelyik PDA egységet ki lehetett kapcsolni anélkül, hogy az online
zónaanalízis elérhetősége vagy minősége veszélybe került volna.
A VERONA-u fő részét 2 MicroVAX-3100/80 host számítógép alkotta, amelyek VAX/VMS operációs rendszer
alatt futottak (40 MByte RAM, 1,3 GByte system disk és 2,0 GByte DAT-kazettás egység a tároláshoz).
Mindkét host számítógép fogadta az összes mért adatot a PDA-egységektől az összes mérési ciklusban, utána
jelfeldolgozást, reaktorfizikai analízist, valamint adatarchiválást végzett párhuzamosan. Ez az architektúra
kiváló adatkezelést és elérhetőséget biztosított.
A 2. blokkban egészen 2008-ig a Verona-u rendszer üzemelt.
2002-ben a paksi atomerőmű megkezdte a tervezését és az üzembe helyezését egy modernizált zónamonitorozó
rendszernek. A projekt fő célkitűzései a következők voltak:
• a számítógép hardverének lecserélése és a LAN fejlesztése,
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• teljes szoftvermodernizáció és Windows operációs rendszerre való áttérés,
• az in-core adatgyűjtő rendszer részleges modernizációja,
• új reaktorfizikai számításokat végző modulok fejlesztése,
• a standard paksi töltettervező program integrálása az online rendszerbe,
• az ember-gép kezelőfelület modernizálása.
A felújítás fő oka a termikus teljesítmény 108%-os növelése volt, ennyi kellett ahhoz, hogy 500 MW-os
elektromos teljesítményt érjenek el. Ehhez szükség volt arra, hogy a biztonsági követelményeket és üzemeltetési
határokat ne sértsék meg. Ezt csak egy új, gyakoribb figyelést biztosító rendszerrel valósíthatták meg. Az új
VERONA-rendszer sémája a 6.9.1.4. ábrán látható.

6.9.1.4. ábra
A fő változtatás volt pl., hogy bevezették az elosztott architektúrát: a dual-redundáns (1+1) host konfigurációt
lecserélték egy megosztott és dual-redundáns (2+2) szerverkonfigurációra. A régi hostgépek szoftverét két fő
részre osztották: a reaktorfizikai számolásokat végző rendszert teljesen leválasztották, és egy Windows 2003
alapú szerverre költöztették. A szoftver maradék részét (adatkommunikáció, standard feldolgozás, adattárolás
stb.) kibővítették, és újrakódolták Windows 2003 alá. Mindkét szervert duplikálták, az egyik az RPH (Reactor
Physics), a másik pedig a VDP (VERONA Data Processing). Ez látható az 6.9.1.4. ábrán.
A szoftvermodernizáció fő lépései azok voltak, hogy új, SQL-kompatibilis adatarchiválót hoztak létre, az
adatmegjelenítést lecserélték Windows grafikusra, és annak biztosítása, hogy a kezelő felhasználók (az
irányítószobán kívül) egy dedikált külső szerverről érhessék el a rendszert. Az új architektúrát már úgy
tervezték, hogy tartalékokat nyújtson, és támogassa a bővítést. Üzembe helyeztek egy új 100 Mbit/s-os ipari
hálózatot (Hirschmann-eszközökből), és a PDA-kat is részlegesen felfrissítették (a Motorolla 68K
processzorokat VSVC-6862 CPU-val helyettesítették). A szoftvermodernizáció mellett a hardvereket host
szinten teljességében megújították (rack mounted HP Proliant DL585 szerver, 2×2,2 GHz AMD 800 Opteron
CPU, 2 GB RAM, 4×72 GB RAID disk, DVD-író, Ultrium kazettás egység, mind a VDP-, mind az RPHszervereknél). Az operátorok munkaállomásait is lecserélték új személyi számítógépekre (1×3,4 GHz Pentium4
CPU, 1 GB RAM, 80 GB disk, 19” LCD-monitor 1280×1024 felbontással).
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A VERONA a #3-as biztonsági osztályba, és az #1-es földrengési osztályba tartozik. Az elérhetőségének
99,98%-osnak kell lennie, és tilos a reaktort üzemeltetni, ha a VERONA nem elérhető. 2 óra folyamatos
rendszerhiba esetén a reaktort le kell állítani.
Az új rendszer első verzióját 2005-ben installálták és tesztelték a 4. blokkon. Egy egész kampányon át
párhuzamosan működött mellette a VERONA régebbi verziója is, hogy az operátoroknak legyen lehetőségük új
tapasztalatokat szerezni a hardver- és a szoftverarchitektúrával kapcsolatban. Ezután 2005 októberében a 3.
blokkon is megtörtént az átállás. Ott is hasonló módon végezték a cserét, és ezen a blokkon is egy teljes
kampányon keresztül működött a korábbi rendszer is. Majd 2006 februárjában a szimulátort is felszerelték az új
rendszerrel, hogy az operátoroknak lehetőségük legyen gyakorlásra. 2006 júniusában a 4. blokkban az új
kampányt már a rendszer teljes átállása mellett indították el, és közben már a 108%-os teljesítményemelés is
megtörtént.

9.2. Ember-gép kommunikáció
Az átalakítások után a VERONA alap kezelő felülete nem változott meg, mivel az operátorok maximálisan
elégedettek voltak a korábbival. A 6.9.2.1. ábrán látható a jelenlegi kezelőfelület.

6.9.2.1. ábra
A 6.9.2.1. ábrán látható fejrészen találhatóak a riasztások, valamint az adatgyűjtő rendszerrel való kapcsolat
állapota. Az alatta található gombokkal aktiválhatjuk a kijelzőn megjelenő adatokat és menüket, elérhetjük az
archívumot. A zónatérképen megjeleníthetjük a különböző paraméterek zónaszintű eloszlását. Három különböző
ábrázolás érhető el, a szín, az állapot, és a számszerű ábrázolás. Mellette látható a lineáris teljesítmény axiális
eloszlása a kiválasztott kazettában. A reaktorparaméterek ablakban jelenik meg több olyan reaktor- és
hurokparaméter, amelyek fontosak az operátoroknak. A felújítások során új grafikus eszközöket alkalmaztak, új
funkciókat vezettek be, valamint lehetővé vált az archívumban való keresés és a távoli asztalról való elérés.

9.3. A beépített reaktorfizikai számítások
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A zónafelügyeleti rendszerek alapcélja egyértelműen a zóna teljesítményeloszlásának meghatározása. Emellett
viszont még egy nagyon fontos feladat az operátori szobában levők informálása arról, hogy a különböző
üzemeltetési határoktól milyen távol vagyunk. Sok határértéket viszont nem tudunk közvetlenül mérni. Így
például a teljes zónateljesítményt sokszor próbálják az ex-core detektorok jele alapján limitálni, vagy pedig a
lokális teljesítmények alapján. A lokális teljesítmények határon belül tartását pedig a maximális kilépő
hőmérsékletek (a szubcsatornában), valamint a pálcaszintű maximális lineáris teljesítmény alapján próbálják
végezni. Általában a minimális DNBR- (Departure from Nucleate Boling Ratio-) értéket is számolják és
figyelik. A fent említett paraméterek miatt a számításokat és az elemzéseket a pálcák szintjén végzik.
Fontos még monitorozni és értékelni a zónaállapotát újratöltés után is, hogy vizsgálni tudjuk, hogyan nő fel a
teljesítmény a nominális értékig. Ezáltal össze tudják hasonlítani a mért és az előzetesen számolt eloszlásokat.
Így információt nyerhetünk arról, hogy a dúsítási és a kiégési értékek helyesek-e, tehát a mért adatokkal
validálni tudjuk az offline zónatervező programot.
Manapság a zónamonitorozó programoknak egy másik fontos feladatuk, hogy észlelni tudják a reaktoron belüli
anomáliákat, valamint ezek lokalizálásának lehetővé tétele. Ez a lehetőség csak az in-core mérési technikák
fejlődésével és az online analízis pontosságának és megbízhatóságának növekedésével került elő. Ez korábban
sem a mérésekkel, sem a számolásokkal nem volt kimutatható rendesen, pedig a VVER-440 típusú
reaktorokban, ahol a kazettáknak faluk van és a hűtőcsatorna horizontálisan zárt, különösen fontos lett volna az
anomáliák detektálása.
Fontos megjegyezni, hogy egy új tendencia jelent meg, és manapság gyakori, hogy az atomerőművek is
terheléskövető üzemmódban dolgoznak, hogy minél jobban igazodni lehessen a napi áramszükségletekhez. Ez
egyre komolyabb manőverezést követel meg, így még fontosabb, hogy minél frissebb, és pontosabb információt
nyerhessünk arról, milyen távolságra vagyunk az egyes határértékektől.
Más és más monitorozó rendszerek különböző közelítéseket alkalmaznak az in-core mérések és a
zónaszámítások kezelésére. Az egyik fő különbség az, hogy a mért és a számolt információkat egymástól
elkülönítik-e, vagy ezekből létrehoznak egy harmadik, kombinált eloszlást.
Az egyik elképzelés a „mérés alapú”, ahol főként a direkt mért adatokra támaszkodunk, a számításokat csak arra
használják, hogy a mért eloszlásokat kiszélesítsék a nem mért zónapozíciók eloszlására is. A kazetta termikus
teljesítménye könnyen számítható a kazettára mért DT értékekből, de például a lineáris teljesítmény már sokkal
komplexebben adódik az SPND-áramokból. Ehhez már konverziós tényezőkre van szükség, amelyeket az adott
reaktorhoz offline kell meghatározni a különböző kazetta- és detektorkonfigurációkhoz. Ezután még szükség
van egy extrapolációs sémára, továbbá gyakran egy csatolt, online termohidraulikai számítást is használnak a
további paraméterek meghatározására (pl. DNBR-minimum, a burkolat és a hűtőközeg hőmérséklet-eloszlása).
Ez a folyamat egy pszeudo mérésű 3D teljesítmény-eloszláshoz vezet. Az ilyen rendszert „mérésekkel és
számításokkal kombinált rendszernek” nevezzük. Ilyen típusú rendszer volt a VERONA-u (vagy például a finn
RESU).
A másik típus a „számítás alapú” rendszer, ami egy online, csatolt neutronfizikai és termohidraulikai kóddal
meghatározott 3D teljesítmény-eloszlást használ. Az online számítás csak olyan mért adatokat használ fel,
amelyek a globális reaktorállapotot írják le (pl. bórkoncentráció, rúdhelyzetek, hurokhőmérsékletek), és a mért
in-core jelek csak azt a cél szolgálják, hogy illeszkedjenek a számolt eloszláshoz, valamint meghatározzák a
mérés és a számítás arányát. Fejlett rendszerek meg tudják határozni a direkt mért jeleket (pl. az SPND áramát,
vagy a szubcsatorna hőmérsékletét), és ez alapján végeznek összehasonlítást. Ez a módszer általában nagy
számítógép-kapacitást és pontos zónaszámításokat igényel. Hívhatjuk ezt a típust „méréseket és számításokat
összehasonlító rendszernek”. Ilyen pl. a BEACON vagy a SCORPIO.
Ez a két módszer manapság közeledik egymáshoz, aminek az az oka, hogy a tisztán mérésen alapuló rendszerek
nem képesek kielégíteni a mai követelményeket. Fontos megjegyezni, hogy in-core mérések nélkül nem tudunk
pálcaszinten mérni.

9.4. Számítások az új Veronában
A VERONA elsődleges célja a modernizációk után is az maradt, hogy folyamatosan információt nyújtson az
operátoroknak a zónáról. Az in-core méréseket 2 másodperces ciklusidővel hajtják végre, minden kiszámolt
értéket úgyszintén ekkora perióduson frissítenek. Mivel a számítási kapacitásokat is felújították, lehetőség van
349×40×258 zónapont számítására, egy komplett zónaszámításnak az ún. „adaptív” modell alapján való
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elvégzéséhez szükséges idő 2 másodperc (az adaptív modell az online számolt C-PORCA-eloszlásokat használja
fel).
A reaktorfizikai számításokon végzett változtatások a régi verziókhoz képest azt a célt szolgálták, hogy javítsák
az offline és az online számítások sebességét is. A rekonstrukció során egy új, fejlettebb C-PORCAzónatervezőt fejlesztettek, amit sikeresen teszteltek az új üzemanyagon. Az új C-PORCA-t integrálták a
VERONA-rendszerbe, és most már online fut, zónakövető módban. Emellett fejlesztettek egy sokkal pontosabb
2D extrapolációs modult is.
A 2D extrapoláció azokban a kazettákban is megadja a ΔT értékek becslését, ahol nincs kilépőhőmérsékletmérés. Míg a régi verzióban ezt a mért és számolt értékek legkisebb négyzetek módszerével való illesztésével
érték el, addig az új (teljesen más felépítésű) modell az általános perturbációelmélettel végzi a 2D-s ΔTextrapolációt (ez a GEPETTO-modell). Viszont a 3D extrapoláció és a pálcaszintű teljesítmény számítása a régi
rendszerhez hasonlóan történik.
A 3D extrapoláció alatt a neutronfluxus és a lineáris teljesítményeloszlás meghatározását értjük 349×20
nódusban. A módszer alapja tulajdonképpen egy olyan algoritmus, ami a 2D kazetta teljesítményeloszlását a
2D-extrapolációból veszi, míg az axiális teljesítményeloszlást az SPN-detektorok áramából határozza meg. A
mért áramokat lokális fluxussá alakítják az offline HELIOS 2D transzportkódból kapott konverziós faktorokkal.
Így végül meghatározzák a gyors fluxust a 36 mért kazettára, majd véges elem interpolációs sémájával
meghatározzák a nem mért kazettákra is, végül, ha megvan az egész 3D gyorsfluxus-eloszlás, akkor
meghatározzák a termikus fluxust és a teljesítményt.

9.5. ALPS (Advanced Loose Part System = korszerű akusztikus,
elszabadult alkatrészeket kereső rendszer)
Az ALPS (Advanced Loose Part System) is hazai fejlesztés, és jelenleg a világ élvonalában áll, bár jelentősége
kicsit kisebb, mint az előbb ismertetett VERONÁ-é.
Alapfeladata a primerkörben jelentkező idegen alkatrészek (vagy kallódó alkatrészek) észlelése és lokalizálása.
Honnan származnak ezek? Két fő forrásuk: levált, letört részek, pl. csavarok, vagy a szerelés, karbantartás
közben bent felejtett eszközök (noha minden számozva van, és ellenőrzik, hogy helyére került-e). Ezek igen
veszélyesek is lehetnek, ha a aktív zónába jutnak, és ott fűtőelem sérülését, vagy hűtőcsatorna elzáródását
okozzák. Azt szokták mondani, hogy nincs ezekből sok, a francia tapasztalat (ami több mint 50 PWR
statisztikájára épül) szerint blokkonként 3 évente egyszer regisztrálnak idegen testet.
Ennek fejlesztése is a KFKI AEKI-ben kezdődött, majd a BME NTI-ben folytatódott, 1997-ben gyorsult fel,
amikor egy 7,6 kg-os bent felejtett alkatrész okozott riadalmat és hosszú tisztítási munkákat. Az innovációs lánc
egy kft-ben fejeződött be, illetve azóta is folyik, és rendszeresen ellenőrzik a primerkört: van-e benne idegen
test.
Az ALPS-rendszer a blokkok primerkörében,
(gyorsulásérzékelők) jeleire támaszkodik.

a

főberendezéseken
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6.9.5.1. ábra
Az idegen testek az áramlással sodródva fel-felkoppannak a primerkör falára. Különösen, ha csapdába esnek,
például a gőzfejlesztő kollektorában.

6.9.5.2. ábra

6.9.5.3. ábra

6.9.5.4. ábra
Ezért olyan módszert kellett kifejleszteni, ami a zajjal fedett jeleket is értékelni tudja. Ezt a Wald-féle
szekvenciális valószínűségihányados-teszt (SPRT) biztosítja. Ennek alapképlete:

Mit is jelent ez? Egy olyan lambda-függvényt állítunk elő, ami a mért z1, z2… zn jelsorozatra megnézi, hogy a
számlálóban szereplő vagy a nevezőben szereplő valószínűségi eloszlás függvényhez hasonlít-e jobban.
Amelyikre jobban hasonlít, az lesz a nagyobb, így a lambda-függvény, azaz a logaritmushányados-függvény
csökken, ha a nevező a nagyobb, és nő, ha a számláló a nagyobb. Egy bizonyos szint után eldönthető, melyik
eloszláshoz tart a sorozat.
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6.9.5.5. ábra
A logaritmikus valószínűségihányados-függvény még rossz jel/zaj viszonynál is megmutatja, hol van az
esemény.
Az ASME (American Standard of Mechanical Engineering) és az NRC (Nucleer Regulatory Council) előírása
alapján a nyomottvizes atomerőművekben kötelező idegentest-detektáló rendszer működtetése az indulás alatt
(ekkor szokott leginkább előfordulni kallódó alkatrész).

10. Sugárkárosodás és roncsolásmentes
vizsgálatok[12]
Teljességre nem törekszünk a tananyagban. De úgy gondoltuk, hogy az atomerőművi speciális tudást igénylő
feladatok között nem hagyhatjuk ki a sugárkárosodást, hiszen ez fontos jellemzője az atomerőműnek, és ha már
ezzel foglakozunk, akkor röviden megemlítjük az akusztikus emissziót és az ultrahangos tartályvizsgálatokat is.
A sugárzás roncsoló hatása „közismert”. Nyomottvizes atomerőművek esetében a reaktor magjában (aktív
zónájában) keletkező neutronspektrumnak három fő összetevője van: a gyors neutronok (ezek
energiatartománya kb. 0,1 MeV-től 15 MeV-ig terjed), a közepes energiájú neutronok (E ≈ 0,5 eV–0,1 MeV) és
a termikus neutronok (E < 0,5 eV).
A különböző energiájú neutronok más és más sugárkárosodást képesek okozni. A nagyobb energiájúak
nagyobbat. A gyors neutronok (elsősorban az 1 MeV felettiek) tehát nagyobb sugárkárosodást okozzák. Ezek a
reaktortartály falát érik el és a betonig hatolnak el. A gyors neutronok a szerkezeti anyag atomjaival rugalmas,
ill. rugalmatlan kölcsönhatásba kerülnek: a rugalmas ütközés atomi elmozdulásokat, a rugalmatlan ütközés
nukleáris reakciókat hoz létre. Amennyiben a rugalmas ütközés folytán a rácsatomnak átadott energia meghalad
egy küszöbértéket (Ek > 40 eV), akkor az atom kimozdul a rácsban eredetileg elfoglalt helyéről, és egy Frenkelhibapárt (egy üres helyet és egy intersztíciós atomot) hoz létre. Amennyiben az ütközési energia lényegesen
magasabb, mint néhány keV, úgy a kimozdított atom a környezetében hasonló elmozdulások özönét indítja el
(elmozduláskaszkád). Az így keletkezett rácshibák jelentős része sem elektrokémiailag, sem mechanikailag nem
stabil, és ezért az ütközést követően azonnal visszajut stabil helyzetébe, vagy rekombináció útján kioltja
egymást. A károsodás leírásához leginkább a kaszkád által létrehozott ponthibák számát lehet felhasználni, ami
az alapját képezi az atomok helyelhagyási gyakoriságával jellemzett károsodási paraméternek, a dpa-nak
(displacement per atom). Károsodási paraméterként – főleg a reaktortartály felügyeleti területén – elterjedt még
az adott küszöbenergia-szint feletti F neutronfluencia érték használata is. A küszöbenergia-szint nyugati
reaktorok esetében E = 1,0 MeV, a VVER-reaktorok esetében ugyanez 0,5 MeV. VVER-reaktorokra a tervezési
élettartam végéhez rendelhető fluencia ∼0,01–0,1 dpa-nak felel meg. Mi az?
A spektrum sugárirányú lágyulása a tartályfal belső felületétől a külső felület irányába haladva viszonylag
kisebb dpa-csökkenést idéz elő, mint ugyanitt a fluencia (E > 1 MeV) csökkenése, ami azt jelenti, hogy a
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fluencia használata a károsodás becslésére kevésbé konzervatív, mint a dpa használata. A sugárzás előidézte
ponthibák egy részének diffúzióképessége a besugárzás hőmérsékletén – azaz a reaktor üzemi hőmérsékletén
(Tü ≈ 250–300 °C) – fokozódik, ami a mikroszerkezet további, rendkívül finom méretű módosulásainak
létrejöttét segíti elő. Ezek jellemző előfordulási sűrűsége 10 23 m−3, és sugaruk 1 nm vagy kisebb. A
legáltalánosabb módosulások az alábbiak:
• nagyobb diszlokáció-hurkok képződnek a ponthibák kitüntetett helyekre vándorlása eredményeként és
megindul a diszlokációk ún. dekorációja, fürtökbe rendeződése, ami a mátrix közvetlen károsodásának az
alapja;
• a kaszkád magjában üres helyekben feldúsult terület (cluster), e körül pedig intersztíciós atomok halmozódása
alakul ki;
• rézben, továbbá mangánban és nikkelben gazdag ötvözetkiválások, ill. karbonitrid- és oszfidkiválások
alakulnak ki a túltelített szilárd oldatból, amely folyamat tovább növeli a mátrix felkeményedését;
• a foszfor szegregál a szemcsehatárok mentén, valamint a szemcsén belül a második fázis és a mátrix, ill. a
sugárzás okozta kristályhibák határán, ami az adott helyeken a szilárdság lokális csökkenéséhez vezet.
Az 6.10.1. ábra összefoglalja a sugárkárosodás előzőekben vázolt folyamatait.

6.10.1. ábra Forrás: Az idézett műből Trampus P. Anyagvizsgálók lapja 2004/3
Különös figyelmet érdemel a reaktortartály övzónájában található hegesztési varrat (amennyiben van). Ennek
oka, hogy a varratanyag – durvább mikroszerkezete és nagyobb nemfémes szennyeződése következtében –
érzékenyebbnek mutatkozik a neutronsugárzásra, mint a hengerelt vagy kovácsolt alapanyag. Mindezeken
túlmenően a hegesztési varratokat általában úgy tekintjük, mint a repedések és repedéshez vezető folytonossági
hiányok (pl. összeolvadási hibák) legvalószínűbb helyeit. A Pakson üzemelő VVER-440/V-213/2 típusú
atomerőmű reaktortartálya esetében a zóna alsó széle fölött kb. 220 mm magasságban található egy körvarrat. A
varratot a maximális fluxus értékének 66−68%-a terheli.
A besugárzás eredményeként az előzőekben vázolt módon kialakuló mikroszerkezet komplex változásokat idéz
elő a reaktortartály acélfalának mechanikai tulajdonságaiban. Ezen változások közül a legalapvetőbb a
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folyáshatár (és természetesen a szakítószilárdság) növekedése, a szívósság csökkenése és a képlékeny-rideg
átmeneti hőmérséklet növekedése. Az említett tulajdonságok növekedése, ill. csökkenése a fluencia
függvényében monoton és nemlineáris. A mechanikai tulajdonságok észrevehető változásához szükséges
minimális besugárzási dózis Fmin ≈ 1–2⋅ 1022 n/m2 (E > 0,5 MeV). A keményedést hagyományosan arra vezetik
vissza, hogy a finomeloszlású kiválások és a kiterjedt méretű hibák akadályokat gördítenek a diszlokációk
mozgásával szemben (Orowan-mechanizmus), ami a sugárkárosodás klasszikus elmélete.

6.10.2. ábra
A sugárkárosodás előrejelzése általában a Charpy-féle ütve hajlító vizsgálattal meghatározott
átmenetihőmérséklet-értékek felhasználásával történik. A reaktortartályon belülre a tartály anyagából készült
füzért helyeznek, amelyből évente mintát vesznek ki, és azt roncsolásos anyagvizsgálatnak vetik alá.
A másik vizsgálati mód az ultrahangos anyagvizsgálat. Elsősorban az övtartományba eső hegesztési varratokat
kell ellenőrizni évről évre. Ehhez speciális ultrahangos berendezést is üzembe állítanak.
Az ultrahang a 20 kHz feletti hangtartományt jelöli. A hanghullámok ebben a tartományban lényegében úgy
viselkednek, mint amit a fénytanban megtanultunk. Az anyagba való behatoláskor az ultrahangsugár megtörik a
fénytanban megszokott módon, és a fenékről vagy repedésről visszaverődik. A visszaverődésből lehet a
repedésre, anyaghibákra, illetve annak helyére kiterjedtségére következtetni.
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6.10.3. ábra

6.10.4.
ábra
Forrás:
Bencze
Áron,
http://innoteka.hu/cikk/nemzetkozi_szinvonal_pakson.127.html

Trampus

mérnökiroda,

6.10.5. ábra
Az akusztikus emisszió az anyagnak azt a tulajdonságát használja ki, hogy amikor reped, vagy amikor
terhelésnek teszik ki és repedés van benne, akkor recseg, tudományosan szólva hangot emittál (innen a név:
akusztikus emisszió). Ezzel lehet például a reaktortartály övzónájában a kezdődő repedéseket nyomáspróba alatt
észlelni és akár lokalizálni is.
Az örvényáramokat az elektromágneses indukcióval lehet létrehozni a vezetőkben (a jó vezetőképességgel
rendelkező anyagokban). Amikor váltóáramot alkalmazunk egy vezetőn, például egy rézhuzalon, akkor
mágneses tér keletkezik a vezető körül, ha egy másik vezető van az első közelében, akkor a változó mágneses
tér áramot generál a második vezetőben.
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6.10.6. ábra
A behatolás homogén anyagoknál és inhomogén anyagoknál különböző. Ha a fém felületben repedés van, akkor
a visszahatás a tekercsben különböző áramot indukál, ami megjelenik a készülék impedanciaképén.

6.10.7. ábra

6.10.8. ábra
A megfelelően kialakított örvényáramos fejek lehetővé teszik a behatolást csövekbe, üregekbe stb. A paksi
atomerőműben a gőzfejlesztők csöveit rendszeresen ellenőrzik ezzel az eszközzel, és ezzel idejekorán meg lehet
találni a repedéseket.
További atomerőművi roncsolásmentes technikák:
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• Vizuális megfigyelés (inspekció)
A vizuális vizsgálatok korszerű eszközei:
• fiberszkóp (fiberscope),
• boroszkóp,
• endoszkóp,
• videoszkóp,
Ezeket széles körben alkalmazzák a nehezen hozzáférhető, pl. sugárzásnak kitett helyeken
• folyadékbehatolásos módszerek (penetráció),
• mágneses penetrációs, mágnesporos tesztelés,

6.10.9. ábra
• Barkhausen-zaj,
• radiográfiák (röngtenátvilágítás),
• hőtérképezés (hőkamerázás).
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7. fejezet - A jövő hasadásos
nukleáris energiatermelése
Ebből a modulból megismerhetők a jövő atomerőmű-típusai., az ún. 4. generációs atomerőművek rövid leírása.

1. Szuperkritikusvíz-hűtéssel működő reaktorok
(SCWR-supercritical Water Cooled Reactor)
A félreértések elkerülése végett (mivel kritikusságról még lesz szó a reaktorfizikai fejezetben), itt nem a
neutronfizikai kritikusságról van szó, hanem a víznek olyan „halmazállapotáról”, amelyben az a kritikus pont
felett van az állapotdiagramon. Az SCWR a víz termodinamikai kritikus pontja (374°C és 22,1 MPa) felett
üzemel. (Esetleg egy víz T-s diagram segítene a jobb megértésben.) E felett a víz elveszíti folyadék és gőz
jellegét, valójában egy új halmazállapotba kerül, az entalpiája olyan magas, hogy a hatásfoka akár 1/3-dal is
magasabb lehet, mint a hagyományos könnyűvizes atomreaktoroké. Az SCWR prókátorai részben megoldottnak
tekintik a termodinamikai problémát, mert hagyományos (fosszilis) erőműben már létezik ilyen.
Reaktorbiztonsági oldalról még korántsem ennyire megoldott a probléma. A kritikus pont megközelítése, és
annak átugrása, illetve az, hogy milyen úton éri el az üzemeltetési pontot az állapottérben a rendszer, bizony
számos kérdést felvet, mivel a kritikus pont megkerülése során a víz hűtőhatásairól nincsenek mindenre
kiterjedő ismereteink. De hát ez az, amit a kutatásoknak tisztázniuk kell, mielőtt egy valódi SCWR építéséhez
hozzákezdenénk.
Az mindenesetre bízató, hogy a legsikeresebb két reaktortípus (a nyomottvizes és forralóvizes, sőt, mint az
ábrán látható, még a kanadai CANDU) tapasztalatait ötvözni látszó modellről van szó. A kétkörös rendszerről az
egykörös rendszerre való áttérés, ami a forralóvizes típusnál már kipróbált, nem kecsegtet biztonsági
előnyökkel, de sokkal gazdaságosabb. Mint ahogy az egész konstrukció egyszerűbb és letisztultabb, ami viszont
biztonságnövelő intézkedést jelent.

7.1.1. ábra
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7.1.2. ábra
Jelenleg több mint egy tucat országban folynak kutatások ebben az irányban, amelyet részben az Európai Unió
is támogat.

2. Ólomhűtésű gyorsreaktorok
Az ólom vagy óllom-bizmut eutektiumból álló hűtőközeggel üzemelő gyorsreaktor.

144
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A jövő hasadásos nukleáris
energiatermelése

7.2.1. ábra

3. Nátriumhűtésű gyorsreaktorok
Ennek a típusnak már majdnem 50 éves történelme is van. Sőt, már 600 MW-os erőmű is épült. Ilyen reaktorok
és erőművek voltak : Experimental Breeder Reactor II,Enrico Fermi Nuclear Generating Station,Monju Nuclear
Power Plant,Phénixés aBN-600 reaktor. Valamennyi esetében előfordult az egyik legnagyobb problémája, a
hűtővíz érintkezett a hűtőközeget jelentő nátriummal (némelyikben Na-K eutektikum van,de ez nem oldja meg a
problémát). Ez pedig robbanásszerű égéssel jár, amit a 600 MW-os Sevcsenko-erőműnél még a szatelitekről is
látni lehetett a Kaszpi-tenger partján. A továbbfejlesztés iránya, hogy a közbenső körben is fémolvadékot
használnak, a 7.3.1. ábrán ott is Na (nátrium) van feltüntetve, de olyan eutektikumokkal kísérleteznek, amely
csökkenti a robbanásveszélyes égés esélyét a csövek megrepedése esetén. Ennél fontosabb, hogy a már meglévő
üzemelési tapasztalatokat ötvözik az integrált gyorsreaktor-koncepcióval (bár ez utóbbi soha nem valósult meg,
mivel az Amerikai kongresszus felfüggesztette anyagi támogatását 1994-ben). De az biztos, hogy szemben más
koncepciókkal, ez már erőműméretekben is működött, valóban képes szaporítóreaktorként működni úgy, hogy
közben energiát termel. A szaporítás (amely azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyagban több a hasadó anyag, mint
mikor frissként berakták, csak nem az U-235-ből, hanem a VALAMI MÁSBÓL (pl. az U-238 átalakul Pu-239cé, vagy a Th-232 U-233-má), ami megint jó, sőt jobb hasadóanyag, mint az U-235. Olyan értelemben jobb,
hogy több energiát tud szolgáltatni egy tömegegységre vetítve, és a hasadványtermékei is kevesebben vannak.
Az atomenergetika
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7.3.1. ábra
mindig is komolyan gondolkozott a tóriumciklusról, amely így indulna!

4. Gázhűtésű gyorsreaktorok
A gázhűtéses gyorsreaktorok héliummal hűtik az aktív zónát, ami a tervek szerint 895 °C kimenő hőmérséklettel
rendelkeznek (ami lehetővé teszik, hogy a forró hélium közvetlenül egy Brayton-ciklusú gázturbinát hajtson
meg, amelynek igen jó a hasznosítási tényezője. A nevéből következik, hogy gyorsneutronokra alapozott
kritikus rendszerekről van szó. Ezeknek egyik előnye, hogy szaporításra is lehet használni (hátránya pedig az,
hogy atombomba alapanyag is előállítására is jól használható)
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7.4.1. ábra

5. Sóolvadékos reaktorok
A sóolvadékos reaktorokban a fűtőanyag fel van oldva fluorid formájában a hűtőközegben. Valójában ez sem új
technológia, már az 50-es években kifejlesztették az USA-ban, sőt Magyarországon is voltak hasonló
számítások egy folyékony, majdnem homogén zónát alkotó reaktorral, amit távoli, szibériai vidékekre szántak.
Ennek a reaktornak az előnyei: sokkal kevesebb hasadási anyagot tartalmaz, lényegében a sugárkárosodás,
pontosabban a fűtőelem-károsodás kizárt (ami lehetővé teszi, hogy minél jobban kiégessék a fűtőanyagot, és
mivel a hasadványtermékek keringenek, lehetőség van azok folyamatos eltávolítására). Ráadásul nem kell
fűtőelemet gyártani, és a dúsítást akár menet közben is változtathatják, az eloszlások a zónában egyenletesek
(axiálisan).
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7.5.1. ábra
Általában érdekes, extra tulajdonságokat nyerünk. A kutatások során a megfelelő negatív reaktivitás
együtthatókat már sikerült elérni, igaz, erősen megnövelt spektrumú reaktorral, de még sokat kell a korróziós
problémákat, valamit a primerköri magas aktivitásokat kutatni.
Érdemes megjegyezni, hogy sóolvadékos reaktorok kutatás-fejlesztésével hazánkban a BME NTI foglakozik
hosszú évek óta.

6. Nagyon magas hőmérsékletű reaktorok
Ebben a koncepcióban egy grafitmoderált zóna szerepel, amelynek hűtőközege hélium (nemesgáz az ő összes
előnyével) vagy itt is sóolvadék. A kilépő hőmérséklet kb. 1000 °C lenne (bár ekkor már a He nem is olyan
„nemes”, azaz agresszívebb kezd lenni, és a sóolvadékot nem is tudjuk, hogy képzeljük el. Az üzemanyagot a
megszokott golyós reaktor módon juttatnák be a reaktorba, mint ezt a korai német magas hőmérsékletű
gázhűtéses reaktorban tették. Felül beengedik, alul kiszedik a golyókat, és a golyók között áramló gáz elvégzi a
hűtést. Vagy prizmalakú lenne (úgy képzeljük el, mint amikor brikettet teszünk a tűzre, ami között még jól
átfújható a levegő helyett a He hűtőközeg. A bedobált üzemanyagot aztán kiégett „salakként” veszik ki, (alul?).
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7.6.1. ábra
Dél-Afrikában már építéshez tervezték e típus prototípusát, de amióta 2010-ben elveszítette állami támogatását,
a befektetők sem rajonganak érte.

7. Az atomenergia távlatai
Az atomenergetikához nem csupán a fizikai technológiai ismeretek tartoznak hozzá, de annak tervezése,
kivitelezése, biztonsági és környezetvédelmi aspektusai is.
Egy atomerőmű építése igen hosszú folyamat. Maga az építkezés ideje a kisebb, az előkészítése a hosszabb.
Először tisztázni kell, hogy akarunk-e atomenergiát az adott országban. Igen helytelen, ha ezt tetszési indexek
alapján döntik el! Az atomenergia egy igen tiszta, környezetkímélő energia, amely jelentős biztonságot nyújt az
ország energiaellátása, stabilitása, anyagi jóléte szempontjából. Ugyanakkor tagadhatatlanok a potenciális
veszélyei, és a kiégett hasadási anyagok tárolási nehézségei. Mindezt szakembereknek kell megfelelően
mérlegelni, és kiszámítani a kockázatokat, azok megelőzésével járó költségeket, ráfordításokat. Aki azt hiszi,
hogy ez egyértelmű és egyszerű, az nem számol, hanem ismeretek nélkül dönt, illetve nem dönt, hanem a
propaganda áldozata lesz, és többet árt, mint használ.
Ebben a fejezetben sem fogjuk megtanítani, hogyan kell a számításokat elvégezni, és a döntést előkészteni a
maga teljességében. Ehhez több kurzus sem lenne elég. De fel akarjuk villantani legalább néhány aspektusát,
ahhoz, hogy a hallgató ráérezzen ezek szükségességére, a téma szépségére, a feladat hatalmasságára. Arra, hogy
ha ezeket gondosan végigszámolják, akkor lehet a döntést megalapozottan hozni, és vagy elvetni, vagy
bevezetni az atomenergiát az adott országban, körzetben. Hiszen egy földrengésveszélyes és cunami sújtotta
övezetben sokkal nagyobb kihívás pozitív döntést hozni, de nem kizárt, ha elég eszközünk van a
következmények megelőzésére és csillapítására. Ugyanakkor távoli helyek, lápok között létező kisvárosnak igen
könnyű dolga lehet egy félig a föld alá süllyesztett atomerőmű potenciális veszélyeit kompenzáló eszközök és a
következményeket csillapító módszerek tekintetében.
„A jelenlegi energiaszámítások szerint a világ energia fogyasztása 1,5−3 szorosára nőhet 2050-ig, és akár 2−5szörösére az évszázad végére. Ezenbelül az elektromos energiafelhasználás aránya a kétszeresére fog nőni.
Ezekben a számításokban a reális, a mai terveknek megfelelő energiamegtakarítási programok már be vannak
számítva. Mi nem tudunk itt olyan elképzelésekkel mit kezdeni, amelyek elképzelhetőnek tartják, hogy olyan
önkorlátozásokat vezethetünk be, amely alapján az energiafelhasználás csökkenne, vagy a fentieknél sokkal
kevésbé nőne.
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Összefoglalónkban a IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES No. NP-T-1.8, NUCLEAR ENERGY
DEVELOPMENT
IN THE 21st CENTURY: GLOBAL SCENARIOS AND REGIONAL TRENDS INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY VIENNA, 2010 c. írásából indultunk k i. Természetesen a NAÜ kicsit túlbecsülheti az
atomenergia jövőjét és jelentőségét (minden szentnek maga felé hajlik a keze). De a számítások realisztikusak, a
megközelítési mód az, amire a hallgatókat nevelni kívánjuk: elemzés és következtetés, de döntés az elemzés
előtt!
The International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO)
kutatásokat 2000-ben kezdték el több mint 30 ország aktív részvételével abból a célból, hogy a még fenntartható
fejlődés energiaszükségleteinek alapjait meghatározzák. Programme Area B of INPRO, Global Vision —
Scenarios and Pathways to Sustainable Nuclear Power
Development célja, hogy bemutassa a nukleáris energetika lehetőségét a műszaki adatok és a fenntartható
fejlődés tükrében.
A jelentés nem foglalkozik minden lehetőséggel, lényegében a mai reaktortechnikákra alapozva határozta meg
az atomenergetika lehetséges részét a jövő energiaellátásában.”
Áttekintésünket a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség INPRO-elemzésére alapoztuk.
AZ INPRO-elemzés hét területtel foglakozik: gazdaságosság, infrastrukturális ellátottság, biztonság,
hulladékgazdálkodás, a nukleáris források katonai célra való további elterjedése megakadályozásának
potenciális lehetőségei (röviden ez utóbbit proliferation resistance-nek, azaz tovaterjedés-ellenállásnak hívják), a
fizikai védelemmel és a környezetvédelemmel. Ezeknek kell eleget tennie a jövő atomenergetikájának. A
tanulmány előfeltétele, hogy csak azokkal a megoldásokkal szabad foglalkozni, amelyek teljesítik ezeken a
területeken a megfelelő kritériumokat. Számos feltételt kell ehhez még teljesíteni. Figyelembe kell venni a
nukleáris energetika irányait, az igényeket mind globálisan, mind regionálisan. De figyelembe kell venni a
termikus reaktorok továbbfejlődését éppúgy, mint a gyorsreaktorok iránti igényt. Utóbbit részben azért, mert a
gyorsreaktorok egyben az ún. szaporítóreaktorok is, működésük során a primer hasadóanyag fogy ugyan, de a
hasadási láncból származó utódelemek maguk is lehetnek hasadóanyagok, ami megsokszorozza a hasadóanyagkészleteket a Földön. Figyelembe kell venni a kiaknázható urániumkészleteket. Figyelembe kell venni a
hasadóanyagok elterjedésének katonai korlátozását vagy a fűtőanyag-ellátás potenciális lehetőségeit. Ma
lényegében csak az USA, Franciaország, Oroszország és Japán, valamint Nagy-Britannia állít elő dúsított uránt
tartalmazó fűtőelemeket (legalábbis piaci, nem katonai céllal). A kanadai programhoz a nehézvíz miatt nem
feltételemül szükséges urániumdúsítás, s nehézvizes erőművek vannak Argentínában, Romániában, Indiában is.
Még az olyan kérdésekkel is foglakozni kell, hogy milyen piaca és elterjedtsége van a kis és közepes
reaktoroknak, és hogyan áll a képzés ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket tudjunk levonni.
A tanulmány végül három elektromosenergia-követelmény esetére dolgozott ki stratégiát. ALACSONY (2500
GWe) igény esetén a jelenlegi atomerőművek hányada (2007-ben 14%) megfelelő. KÖZEPES
energiaszükséglet esetén (5000 GWe) a fosszilis erőművek egy részét nukleárisra kell cserélni az
elektromosenergia-termelésben. Míg MAGAS energiaszükséglet (10 000 MWe) esetén nemcsak az
elektromosenergia-ellátásban nő meg az atomenergia szerepe, de a fűtés, sőt, még a közlekedési eszközök
kémiai jellegű energiahordozókkal való ellátására is be kell rendelkeznie az atomiparnak.
7.8.A LEHETSÉGES NUKLEÁRIS ENERGIA IPARI FORGATÓKÖNYVEK

150
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A jövő hasadásos nukleáris
energiatermelése

7.8.1. ábra
Jelmagyarázat: potenciális globális piac (exajoule-ban) a nukleáris energia számára az elektromos igények
kielégítésére (sárga), a hidrogénalapú energiatermelés kielégítésére (világoskék), a fűtési igények kielégítésére
(halványszürke), a kiegészítő elektromos energiaigényekre (világosbarna), a kiegészítő hidrogéntermelésre
(középkék), a sótalanításra (igen vékony kis fekete) a fosszilis energiahordozók javítására fordított energiák
figyelembevételével.

7.8.2. ábra
A tanulmányban háromféle energiaigénnynel számoltak a következő 100 évre:
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7.8.3. ábra

8. A regionális megoszlás
A regionális megoszlást a következőképpen osztályozhatjuk:
• Azok az országok, amelyekben jól megalapozott nukleárisenergia-termelő egységek már most is működnek,
fejlett nukleáris technológiával rendelkeznek, és olyan tervekkel, amelyek a nukleárisenergia-termelés
expanzióját tűzik a zászlóra. Ilyenek pl. Franciaország és Japán (a forrás még Fukusima előtt íródott, a
tankönyvíró megjegyzése).
• Olyan országok, amelyek gyorsan növő gazdasággal rendelkeznek, és a nukleáris energetikájukat fejleszteni
kívánják.
• Olyan országok, amelyek közepesen növekvő energiaszektorral, néhány atomerőművel rendelkeznek.
• Új országok, amelyek csak most kezdik atomenergetikai programjukat.

9. Az elérhető uránium- és thóriumforrások
Urániumforrások
Az OECD/NEA és a NAÜ által jegyzett „vörös könyv” szerint a már megtalált urániumkészletek, amelyeket
kilónként 130 dollár alatt lehet kitermelni, jelenleg 5 millió Mg körül vannak. Az eddig fel nem fedezett
tartalékokat kb. ugyanennyire teszik. Ha még a sokkal drágábban, de kitermelhető forrásokat is bevesszük,
akkor akr a háromszorosára is tehetők a készletek. Ez most sok vagy kevés?
Nem világos, de a becsült jelnelegi felhasználási ütemek mellett az olcsó készlet akár már 2050-ben kimerülhet
(bár ez a dátum az újabb készletek felfedezésével, ,ár évek óta tolódik, eleinte 2030, majd 2040 volt a
vészdátum)
Tóriumforrások
A Th-232 olyan anyag, amelyből szaporítóreaktorokban U-233 keletkezik.
Ebből általában 3−4-szer annyi van, mint az urántartalékokból, bár nincs jól dokumentálva.
Sok vagy kevés? Láthatjuk, hogy ezzel kitolhatjuk a hasadó készletekre alapozott atomenergetikát (akár az
évszázad végéig).

10. A nukleáris kapacitás forgatókönyvei
7.11.1. Az alacsony ipari (és főleg atomenergetikai) növekedés esetén prognosztizálható forgatókönyv
A 7.11.2.. táblázat és az 7.11.1. ábra mutatja, hogy a hagyományos, könnyűvizes reaktorok életkora 2040 körül
lejár, és átveszik a szerepüket a modernizált, könnyűvizes erőművek
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7.11.1. ábra

7.11.2. ábra

7.11.3. ábra
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7.11.4. ábra
Az uránkészletek és a dúsítás követni tudja a lassan fokozódó igényeket.
7.11.2. Nukleáris teljesítmény kapacitásának alakulása közepes energiaigény esetén
Közepes energiaigény esetén a könnyűvizes reaktorok új nemzedéke ekkor már nem tudja kielégíteni az
energiaigényeket, és az uránkészletek véges volta miatt csak akkor lehet a szükségleteket kielégíteni
atomenergiával, ha 2040-től egyre fokozódó mértékben szaporítóreaktorokat is üzemeltetünk. Jól látszik az
uránium felhasználása az ábrán, miszerint a természetes bányászatból származó urán nem elégíti ki a
felhasználási igényeket. Pótlásra van szükség.

7.11.5. ábra
7.11.3. Nukleáris energiafelhasználás magas energiaigény mellett
Jól látható, hogy ebben az esetben az igényeket nem lehet még a gyorsszaporító reaktorok első nemzedékének
üzembe állításával sem fedezni (ez különben a felső, FBR-A terület, ami 2040-től kezd nőni, de a felhasználható
alapanyaga ennek is korlátos. Szükség lesz a tóriumciklus beindítására, és 2060-tól igen erőteljesen növekvő
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felhasználására. Ez persze az atomlobbi vágyálma is lehet. A „zöldek” inkább az energiaigény visszafogása
mellett kardoskodnak.

7.11.6. ábra

7.11.7. ábra
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7.11.8. ábra
A fúziósok azt ígérik, hogy 2060-ra már beindul a DEMO fúziós erőmű, amely be fogja bizonyítani, hogy a jövő
a fúzióé. De addig még 50 évet kell várni.

7.11.9. ábra
7.11.4. A fúzió hasznosítása szaporításra
A tanulmányban közölt számítások alapján azt kell mondanunk, hogy a fúzióval hajtott szaporítóreaktorokban
több neutron termelődik, mint amennyi energia. Igaz, e reaktorok lehetnek akár szubkritikusak is, ezért
láncreakcióból származó biztonsági kockázatuk kisebb, mint a valódi kritikusság szintjén üzemelő
szaporítóreaktoroké. De energiatermelésük nem számottevő! Ráadásul a szaporítás szintén nem olyan
nagyságrendű bennük, ami jelentősen befolyásolná a hasadóanyag-készleteket. Ennek az iránynak van egy olyan
ága, amely a D−T-reakciókban születő 14 MeV neutronokat nyeleti el a külső köpenyben, ahol a spalláció
(neutronsokszorozódás) megszaporítja a hasznos, de ugyanakkor a felesleges izotópok számát is.
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7.11.5.Nemzetközi hasadóanyag-csere
Az alábbi két ábra az ismert fűtőelemgyártó kapacitásokat és az üzemanyag transzportjának irányait mutatja.

7.11.10. ábra
Valójában inkább érdekességnek tettük bele tananyagunkba. De azért érdemes alaposan végignézni, mert lehet,
hogy ennek gazdaságossága éppúgy befolyásoló erő lehet, mint napjainkban a kőolaj- és gázkészletek.

7.11.11. ábra

11. A nukleáris energia fejlesztésének költségei
Az atomenergetika fejlesztésére fordítandó gazdasági számításokból kitűnik, hogy az alacsony energiaigény
stratégia szerinti fejlesztésekhez csak az építkezés leszerelése és a hosszú távú temetés kerül jelentős beruházási
költségekbe. Ezeket mutatja a következő két ábra: első az építés és leszerelés, míg a második a temető
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kialakításának a tőkeigénye. A teljes tőkeigény hullámzása azzal kapcsolatos, hogy a kilépő és belépő
kapacitások követik az 1990-es években kialakult jelentős atomerőmű-építési hullámot még évtizedekig!
A mai árakon becsült teljes tőkeigény: 72000 milliárd dollár az építésre és 900 milliárd dollár a leszerelésre.

7.12.1. ábra
A 7.12.2. ábra az alacsony ütemű fejlesztési stratégia beruházási költségeit mutatja.

7.12.2. ábra
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7.12.3. ábra
A 7.12.3. ábrán a használt fűtőanyag tárolási és temetési beruházási költségeit látjuk.
A hosszú távú temetési költségek becslései a már meglévő 19 db, a Yucca hegységben kialakított temető
költségein alapulnak, tehát nem légből kapottak.!
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8. fejezet - Fúziósenergia-termelés
A nukleáris fúzió évek, évtizedek óta a legnagyobb ígéret az emberiség energiaéhségének megoldására. Azt,
hogy ha két, a vasnál kisebb atomszámú elem atommagja összeolvad (egyesül, fuzionál), akkor energia szabadul
fel, már magfizikai mérések alapján elég rég óta tudjuk. A fizikusok többsége azt vallja, hogy ez történik a
Napban és más csillagokban is. Ahhoz azonban, hogy a két atommag egyesüljön, le kell győzni az ún. Coulombgátat, nevezetesen azt, hogy mindkét atommag pozitív töltésű, és ezért taszítják egymást, így minél közelebb
vannak egymáshoz, annál nagyon a taszítóerő, mivel a nevezőben a kettejük közötti távolság négyzete szerepel a
taszítóerőt leíró képletben. Ráadásul, mint az előbbi szövegből is kitűnik, nem a két atom, hanem a két atommag
fúziójáról van szó, tehát előbb teljesen meg kell fosztani az elektronjaiktól az atomokat, és csak aztán foghatunk
hozzá a fuzionáltatásukhoz. Ahhoz, hogy az összes elektrontól megszabadítsuk az atomot, elég jelentős energiát
kell befektetnünk, s amikor ezt elértük, akkor az anyag egy új, ún. negyedik halmazállapotába jut, amit
plazmaállapotnak nevezünk. Ennek megfelelően plazmafizikai alaptudásra van szükség ahhoz, hogy
kiszámíthassuk, hogyan is fog az anyag viselkedni, hogyan fog a folyamat végbemenni. Nem is olyan túl régen
talán még az átlag emberi tudástól messzinek, az elefántcsonttoronyban tevékenykedő tudósok privilégiumának
vélték a plazmát, plazmafizikát. Ma már tudjuk, a világmindenség anyagának többsége plazma
halmazállapotban leledzik. Persze, ha ez mind a távoli csillagokban és a kozmoszban fordulna csak elő, akkor
nem kellene belemennünk ennek ismertetésébe. De nemcsak a fúziós energiatermelésben találkozunk
plazmával! A plazmavágó ma már egészen hétköznapi dolog, mint ahogy a plazmatelevízió is. És plazma van a
kisülési csövekben (neonfény) és számos olyan egyszerűbb berendezésben is, ahol nem is gondolnánk. Ezért hát
ne idegenkedjünk attól a gondolattól, hogy a plazma fizikáját egy picit megismerjük!
A plazma létrehozásához nem kell már, mint az atomokat, megszabadítani az elektronjaitól, úgy is mondhatjuk,
akkor értük el a plazmaállapotot, amikor szabad, pozitív töltésű atommagok és szabad elektronok halmazára
sikerül bontanunk az erősen kötött atomi állapotot. Ehhez ütköztetni kell az atomokat, azaz olyan sebességre
(energiára) kell felgyorsítani, ami lehetővé teszi az elektronok elszakítását. Mivel a mozgási átlagenergiát, amit
eV-ban szokás mérni, meg lehet adni ekvivalens hőmérsékletben is:

ahol k a Boltzmann-állandó, v az átlagsebesség, m a részecsketömeg, tehát az átlagos részecske energiáját
hőmérsékletben is ki lehet fejezni. Ezért szokott megjelenni a népszerűsítő irodalomban, hogy több millió fokos
plazma szolgál a fúzióban a fúziós megvalósítására, az ütközésekben. Ezekben a több millió fokos plazmákban a
sűrűség jó, ha egy ezrede a szokásos gázsűrűségeknek. De nem is ez a fontos! A fontos az, hogy ha két atommag
egyesül, például a leggyakrabban idézett D + T = He + n + MeV
Tehát, ha a deutérium- és trícium-atommagok egyesülnek, akkor hélium keletkezik, és egy neutron szabadul ki,
ezek elviszik a keletkezett, jelentős energiát magukkal, és egyik sem radioaktív, viszont az energiát megnyerjük.
Ezért nevezik a fúziós energiát proponálók ezt tiszta energiának. Mivel a deutériumot akár a tengervízből is
kivonhatjuk, és a trícium képzésére is több módszer áll rendelkezésre, ráadásul két deutériummal is lehet fúziót
csinálni (sőt, két protonnal, azaz két hidrogénmaggal is), ezért látszólag végtelen energiaforrás áll a
rendelkezésünkre az óceánok vizében. Ki ne lelkesedne hát a „jövő energiaforrásáért”? Nézzünk hát utána
bátran!

1. Alapok
A fúzió története elolvasható a következő site-on: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magf%C3%BAzi%C3%B3
Már a bevezetőben szóltunk arról, hogy az atommagok kötési energiája szerint kétféle nukleáris
energiatermelésre nyílik mód: a hasadásos és a fúziós (fisszió vagy fúzió) termelésre. A vasnál magasabb
tömegszámú elemek atommagjainak hasítása energiafelszabadulással jár, míg az alacsonyabb rendszámúaknál
pont fordítva: összeolvadásuk jár energiafelszabadulással. Kézenfekvő tehát, hogy arra számítsunk, hogy a jövő
kimeríthetetlen energiaforrása a könnyű atommagok fúziója lesz. Megismételjük a kötési energia görbéjét
(8.1.1. ábra).
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8.1.1. ábra
Már két hidrogén atommag (két proton) összeolvadása is egy ismert folyamat
H+H=D+e++v,
ahol H-nel a protonokat jelöltük, D-vel a deutérium atommagját (ami egy protonból és egy neutronból áll) e+szal a pozitront, és e+-vel a neutrínót, ami kirepül ebből az összeolvadásból.
Ha egy deutérium-atommag ütközik egy protonnal, akkor
H+D=He+γ,
a hélium izotópjának atommagja (két protonból és egy neutronból áll) és egy gamma foton keletkezik. Ismert a
„harmadik lépés” is, amikor két héliumizotóp magja olvad össze és egy stabil héliummaggá (4-es tömeg, két
proton, két neutron), és két hidrogén atommag (két különálló proton) keletkezik.
Ma ismereteink szerint ezek játszódnak le a Napban! Mégpedig az első reakció a Nap belsejében (közepében),
ahol a hatalmas, gravitációs tömegnyomás annyira összenyomja a plazmát, hogy elég csupán 10 millió kelvin,
hogy a fúzió létrejöjjön. Még így is elég ritka ez a folyamat. Ahhoz, hogy valamennyi proton az első lépést
megtegye (azaz olyan körülmények között találkozzon a másik protonnal, hogy a fúzió létrejöjjön), 10 10 évre van
szükség. Ennek persze örülnünk kell, mert ha ez csak egy-két nagyságrenddel valószínűbb esemény lenne, akkor
annyival több energiát sugározna ki Napunk, tehát az élet a forróság miatt elképzelhetetlen lenne a mai
formájában, és a Nap is hamarabb halna meg! A második lépés ugyanis igen gyors, alig egy másodperc múlva a
keletkezett deutérium találkozik protonjával, és a második energiatermelő folyamat létrejön. Míg a két hélium-3
izotóp összeolvadására csaknem újabb millió évet kell átlagosan várnunk. Ez így együtt jól kiegyensúlyozott
napműködést eredményez (időnkénti napkitörésekkel), ami már a felületi, alig 6000 kelvin hőmérsékleten
történik.
Számunkra ez most nem fontos, a fontos az, hogy tudjuk, aligha van reményünk a Napban lejátszódó fúziós
folyamatok megvalósulására a Földön. Még magasabb hőmérséklet kell hozzá, mivel képtelenek vagyunk a Nap
tömegének megfelelő gravitációs mező előállítására.
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8.1.2. ábra
Milyen fúziós reakciókat vehetünk célba, ha a Földön szeretnénk energiát kinyerni?
A probléma a Coulomb-gát: a két pozitív töltésű atommag taszítja egymást. Ha olyan közel tudjuk juttatni őket,
hogy a nukleonok között fellépő közeli kölcsönhatás (rádiusza kb. 10 −10m) uralkodjon, akkor a két mag egyesül.
A gát kb. 100 keV magas. Csupán ennyi energia kell, hogy legyőzzük. De ha a kezdetben leírt hőmérsékletátszámítást alkalmazzuk, kiderül, hogy ez több százmillió (109) fok (Kelvin). Hogyan tegyenek ilyen sebességre
szert az atommagok, úgy, hogy csak egymással találkozzanak, mert, ha valamilyen szilárd anyaggal találkoznak
(pl. a berendezés falával), akkor a több száz millió fokos részecskék pillanatok alatt eltüntetik az anyag szilárd
formáját? A fizika két természetes lehetőséget ismer: az egyik az eloszlásfüggvény, a másik az ún.
alagúteffektus. Az eloszlásfüggvényről általában csak a Gauss-eloszlás jut eszünkbe, de ennyi is elég, mert
ebből is tudjuk, hogy minden eloszlásnak vannak egészen nagyenergiás részei a farokrészekben. Tehát, ha a
középhőmérséklet egy gáznak a szobahőmérséklet (ez a Gauss-görbe közepe), akkor a jobb szélén, a végtelen
magas hőmérsékleteken is van valószínűsége annak, hogy található részecske. Csak ennek valószínűsége (és
gyakorisága) 10−10 alatt van, tehát néhány százmillió éveként történik ekkor is fúzió, csak azt mi
energiaéhségünkben nem tudjuk kivárni J. Az alagúteffektus már mélyebb fizikusi tudást igényel. Ezt is
valószínűségekben lehet kifejezni: megfigyelték, hogy akármilyen nagy is a gát, alatta átjutnak részecskék igen
kis valószínűséggel. Éppen ezért ez sem alkalmas energiatermelésre.

2. Egy kis fúziós fizika és méréstechnika
Kedves Hallgató! Ne csukja be rögtön a jegyzetet! Ígérjük, nem leszünk túl durvák, nem hatolunk be a
plazmafizika rejtélyeibe, a differenciaegyenletek világába vagy a kvantum-elektrodinamikába. Csak jól érthető
plazmagáz-fizikát fog itt találni, ami, ha annyit ért, hogy vannak részecskék, és azoknak lehetnek töltéseik,
akkor már követni tudja az elmondottakat. E nélkül viszont azt sem tudja, hányat ütött az óra, amikor mágneses
összetartásról beszélgetnek, és azt hallja, hogy a sztellarátor és a TOKAMAK a két nagy mágneses összetartó
berendezés, amelyektől egyesek a fúziós erőmű áttörést várják.
Ehhez a részhez széles körben felhasználtuk Zoletnik Sándor és Pokol Gergő Korszerű Nukleáris
Energiatermelés: Fúzió c. előadását (BME-NTI), amely egyben a Bevezetés a fúzióba címet is viseli.
A szóba jöhető magfizikai folyamatok:
D + T → 4He(3,52 MeV) + n(14,1 MeV)
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D + D → 3He(0,82 MeV) + n(2,45 MeV)
D + D → T(1,01 MeV) + p(3,02 MeV)
D + 3He → 4He(3,66 MeV) + p(14,6 MeV)

8.2.1. ábra
Ezek közül a legnagyobb valószínűséggel és viszonylag alacsonyabb hőfokon lehet a D−T-reakciót
megvalósítani, mint ezt az alábbi, a reakciógyakoriságot a hőmérséklet függvényében mutató 8.2.2. ábrán
láthatjuk.

8.2.2. ábra
Tehát akkor előre a D−T-reakció felé! Ehhez deutérium elégséges mennyiségben áll rendelkezésre az átlagos
(pl. tenger)vízben is. Annak kb. 0,015%-a tartalmaz olyan vízmolekulát, amelyben az egyik hidrogénmag
nemcsak protont, de neutront is tartalmaz, tehát deutérium. (Mint tudjuk ennek kémiai viselkedése azonos az
alapizotópéval, a hidrogénnel. Sok népszerűsítő irodalomban szívesen ki is használják ezt: azt állítják, hogy egy
liter tengervízben annyi deutérium van, hogy a D−D-reakcióból származó energia kb. 1200 liter gázolaj
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elégetéséből származó energiával ér fel. Ez igaz, csak a felszabadításhoz, a deutérium kivonásához és egyéb
tevékenységekhez is rengeteg energiára van szükség. Nem biztos, hogy az energiamérleg kedvez! Legalábbis
megfelelő hatékonyságra van szükség. Ez hasonlít ahhoz a vitához, amikor az atomlobbi azt állítja, hogy a
napkollektorok előállításához annyi energia szükséges, amelyet a napkollektor összesen nem fog előállítani
elhasználódása ideje alatt. Ez igaz is volt a korai napkollektorokra. Mára azonban komoly hatékonysággal
rendelkeznek, de még ma is kérdés, hogy kiválhatják-e a nagy energiatermelő blokkokat. Tríciumból nincs elég
a Földön! Ezért azt gyártani kell. A fúziós lobbi talált egy olyan anyagot, amelyből nagyon sok van a Földön: ez
a Li (lítium).

Ezekkel a reakciókkal annyi lítiumot állítunk elő, amennyi csak kell!
A fúziós reaktor energiamérlege alatt a fúzióban felszabaduló energia P f és a plazma előállításához és
fenntartásához szükséges energia Ph hányadosát szokás érteni. Ez a Q tényező:

8.2.3. ábra
Ma az energiahányadosban /azaz a megtermelt energia és a ráfordtott energia arányában/ a legmesszebb az
európai JET-tokamak jutott (később elmondjuk, mi is a tórusz lényege). Ennek energiamérlege is csak 65%-os,
tehát 35%-kal több energiát kellett befektetni, mint amennyi hőenergia keletkezett a benne lezajló fúzióban
egységnyi idő alatt! És ez még nem felhasználható hőenergia, azaz ezt még át kell alakítani, hogy használható
legyen. De ne keseredjünk el már az elején! Előre az úton! És a végén látni fogjuk a fényt.
Mint a bevezetőben említettük, a Coulomb-gátat kell legyőzni, a gyors részecskéket kell együtt tartani, amíg
elég fúzió játszódik le. Minél több részecske (N) van együtt, minél több összetartási ideig (τ e), annál nagyobb
mértékben játszódik le a fúzió. Levezethető az ún. Lawson-kritérium, ami megadja, hogy a veszteségeket hány
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részecske adott idejű fuzionálásával lehet ellensúlyozni, és ez a plazma begyújtásának történelmi hagyományú
kritériuma (8.2.4. ábra):

8.2.4. ábra
Tehát össze akarjuk tartani a töltött részecskéket (értsd: elsősorban az atommagokat) úgy, hogy több száz millió
fokosak és ütközgetnek. Ennek három lehetőségére jöttünk már rá:
1. gravitációs összetartás: ez van a csillagokban, de ezt a Földön nem tudjuk megcsinálni,
2. tehetetlenségi összetartás,
3. mágneses összetartás.

3. Tehetetlenségi (inerciális) összetartás:
Hasonlóképpen járunk el, mint az atombombánál tanultuk. Olyan gyorsan visszük végbe a folyamatokat, hogy
nincs idejük a részecskéknek szétrepülni. Azaz külső energiával olyan forróvá tesszük a részecskéket, hogy a
fúzió jelentős mértékben létrejöjjön, olyan rövid idő alatt, ami alatt még megindulni sincs idejük a
részecskéknek, nemhogy szétrepülniük. Persze segít, ha eleve egy középpont felé tartanak a részecskék. Ahogy
az atombomba titka az volt, hogy összerobbantottuk a részecskéket, itt is ez az egyik út. Erővel összepréseljük a
részecskéket, és hatalmas energiát közlünk velük. Hogy ez lehetséges, azt már a hidrogénbomba óta tudjuk.
Nincs is más dolgunk, mint egy atombombával körülvenni a hidrogén (deutérium) tartalmú anyagot, és
megfelelő időzítéssel felrobbantani az atombombát, amely elég energiát és befelé ható löketet ad. Mire szegény
deutériumrészecskék kiszabadulnának ebből a pokolból, kénytelenek ütközni a középpont tájékán, és eközben
fuzionálva megsokszorozzák a kezdeti bomba energiáját.
De persze hétköznap nem szeretnénk atombombával begyújtani a reakciót. Ezért más úton járnak az inerciális
fúziót az energiatermelés szolgálatába állítók. Tudják, hogy ha erős lézerrel minden irányból egyszerre rálövünk
a deutériumtartalmú plazmacseppre, akkor az elnyelve a sugárzást, párologni kezd, de éppen az a párolgás is
összenyomja a cseppet (hatás-ellenhatás elve szerint), és a középpont felé röpülő részecskék fuzionálnak,
mielőtt még a csepp széteshetne. Nincs is más dolgunk, mint csepegtetni a deutériumtartalmú közeget, és amíg
lefelé esik, pontosan eltalálni gömbszerűen, minden irányból, egyenletesen. Így cseppenként érjük el az
energiafelszabadulást, és sok ezer cseppből lesz a kívánt összenergia, amit majd elvezetünk (erre is vannak
elképzelések). A módszer egy-egy cseppre már működik, bár az egyenletesség 1%-ot követel meg, amit szinte
lehetetlen elérni, ezért nem is direkt a cseppet melegítik, hanem az azt körülvevő plazmát, amelynek
röntgensugárzása már egyenletesen fűti a cseppet. De az energiamérleg még itt sem jutott el a nyereségig!

4. Fuzor
Nem álljuk meg, hogy nem említsük meg a FUZOR témáját. Ma már ezt is elsősorban az inerciális fúzió
tartományába szokás utalni, de éppen annyira inerciális, mint elektromágneses, és éppen olyan az elve, mint a
gravitációsnak. Azért is hívjuk fel a figyelmet erre, mert Amerikában, Japánban és Ausztráliában egész láz tört
ki, amióta kiderült, hogy ilyen fúziót akár otthon, a sufniban is elő lehet állítani. És tényleg! Legalábbis a
világító plazma szintjéig el lehet jutni könnyedén, és megfelelő precízséggel annyi fúzió is termelhető, ami már
fúzióként detektálható (pl. neutronokkal).
Komolyan biztatjuk a tettre kész fiatalságot, hogy akár szervezetten, akár otthon, próbálkozhat ezzel a játékkal.
Nem könnyű, de nem kerül végtelen pénzekbe, és elég sok élményt ad! Megfelelő irodalmat a kulcsszavak
begépelése után pillanatok alatt le lehet hívni az internetről.
A fusor lényege, hogy elektromos vagy mágneses térrel gyorsítjuk azokat az ionokat, amelyeket hagyományos
ívfénykisüléssel vagy más nagyfeszültségű térrel hoztunk létre (ehhez elég kb. 30 kV). Ha ezek egy jól
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megszerkesztett gömbfelületről befelé tartanak, és jól fókuszáltak, akkor a gömb középpontjában elérhető
akkora sűrűség, ami már valószínűvé teszi, hogy megfelelő mennyiségű ütközés jöjjön létre az odáig felgyorsult,
tehát magas hőmérsékletű ionok között. (Szinte középiskolás feladat: 30 mc úton egy 1000 V/m elektronos
térben már akár 30 keV-ra gyorsulnak az elektronok.) Amelyek nem ütköztek, azok továbbszáguldanak, de a
fordított tér miatt most már lelassulnak, megfordulnak és újra befelé gyorsulnak. (Ebben hasonlítanak a
gravitációs térre is.)
Sajnos, az igazsághoz hozzátartozik, hogy az interneten bemutatott sok, ibolyaszínű kép egyszerű glimmkisülés,
illetve gázmolekulához való ütközés generálta fénykibocsájtás, azaz olyan, mint ami a hétköznapi „neoncsőben”
játszódik le. De ne becsüljük le ezt az utat! Házilag valóban fúzió is elérhető benne. És persze vannak, akik itt is
energiatermelő képességet látnak kibontakozni, megvannak a részletes tervek! Például a Wisconsin Állam
egyetemén fejlesztett Polywell-készülékkel.

8.4.1. ábra Forrás: http://www.kronjaeger.com/hv-old/fusor/construction/index.html; www.fusor.net

5. Mágneses összetartás
Ettől kezdve már csak erről beszélünk, mert napjaink fúziós energiatermelőiről szóló elképzeléseiben, és
jelentős kutatási pénzt és szellemi erőket koncentráló projektjeiben ez szerepel az első helyen.
Ehhez a megoldáshoz először fel kellett ismernünk, hogy a probléma az, hogy a töltött részecskéket úgy kell
tárolnunk, hogy ne érjenek a falhoz. Ha nem ütköznek a falhoz, mint a gázrészecskék, akkor nem baj, ha több
millió (száz millió) fokosak. Össze kell tartani őket, amíg előbb-utóbb ütköznek egymással, és akkor létrejön a
fúzió. Ez hát a cél: az összetartás. A töltött részecskékről tudjuk, hogy mágneses térben rácsavarodnak a
mágneses erővonalakra. (Aki többet akar erről olvasni, annak a kulcsszavak: Lorentz-erő, ciklotron frekvencia,
girokinetikus sugár.)
És ugorja át a következő differenciálegyenletet, amely leírja a töltött részecskék mozgását az elektromágneses
erőterekben:

Megnyugtatásul közöljük, hogy amit itt látunk, az a Newton-egyenlet. Bal oldalon a tömegszer gyorsulás áll
(vektoriálisan), jobb oldalon a q töltésre ható elektromos (E) tér ereje és a mágneses tér (B) által a v sebességgel
mozgó töltésre ható erő. Ugye nem is olyan ijesztő? Ha a B tér z irányú, akkor három egyenletre esik szét a fenti
vektoriális egyenlet:

Ezekből a harmadik már tényleg az első műszakifizika-órán megoldott Newton-egyenlet, ami azt jelenti, hogy z
irányba előrehalad a részecske. A felső kettő már csatolt egyenlet, amelyekről pillanatok alatt kiderül, hogy az
x-y síkban való körmozgás egyenlete (ezt is tanulja, aki műszaki BSc-t végez).
Az elvet már korán felismerték, és megpróbálták alkalmazni. A pozitív töltésű atommagok az egyik irányba
csavarodnak, míg a negatív töltésű elektronok a másik irányba (8.5.1. ábra).
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8.5.1. ábra
A girokinetikus sugár, amellyel a fenti ábrán látható spirálokon mozognak a töltött részek:

ami, ha a részecskék energiája kb. 10 keV, akkor a deutériumra egy tipikus B = 5 Tesla mágneses térerőnél kb. 4
mm, míg a könnyebb elektronra alig 0,07 mm. A spirálvonalon mozgó részecskék így nem érnék el az
erővonalakkal párhuzamos falat. De mi van a végeken?
Valamit kellene csinálni az erővonalak végén!
Először azzal próbálkoztak (talán a lézerek mintájára), hogy mágneses tükröket helyeztek el az erővonalak két
végére. Ehhez már magasabb matematika kell, itt csak annyit mondunk, hogy nem egyenes erővonalakat kell
képezni, hanem megfelelően görbítetteket. A tükrökről visszaverődtek az elektronok és az ionok.

8.5.2. ábra
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8.5.3. ábra
Előbb egyre bonyolultabb tükröket állítottak elő (vö.8.5.4. ábra).

8.5.4. ábra

8.5.5. ábra
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Az igazi áttörést az erővonalak olyan begörbítése jelentette, ami összezárta a két véget egy tóruszba, kialakult a
toroidális plazma:

8.5.6. ábra
Ez sem volt stabil, mindenféle kikönyökölések és kikolbászolások (igen, jól olvasta!) keletkeztek, mert a belső
oldal felé gyorsabban haladtak a töltött részecskék.
Mára két alternatíva kristályosodott ki: a SZTELLARÁTOR és a TOKAMAK.
A sztellarátorban igen bonyolult külső mágneses tekercsekkel próbálnak olyan csavarodást elérni a
plazmaáramban, amely visszatartja a részecskéket attól, hogy a falhoz érjenek (8.5.7. ábra).

8.5.7. ábra

8.5.8. ábra
Az egyszerűbb technikájú, de szellemesebb ötlet az orosz TOKAMAK (TOkovaja KAmera sz MAgnyitnimü
Katuskammi = áramkamra mágneses tekercsekkel), amiben az erővonalak csavarodását egy toroidális
plazmaáram okozza, amit transzformátorelven hozunk létre.
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8.5.9. ábra
Látszólag tehát megoldottuk, hogy a plazma ne érjen a falhoz, de nem tökéletesen és nem véglegesen. Számos
instabilitás lép fel a működésben, ami a plazma energiáját kivezeti a falra, mintegy elégetve azt. Marad még
számos, érdekes téma, nemcsak az alap-fizikusoknak, de a mérnököknek és anyagtudományt művelőknek is.

8.5.10. ábra

8.5.11. ábra

6. „Hol tartunk ma?”
(Idézet Zoletnik Sándor Magyar Tudomány 2007/01 számá ban megjelent cikkéből.)
Fúziós kutatások alapvetően két irányban folynak: összetartás nélküli folyamatokkal (inerciális fúzió) és
mágneses összetartású plazmákkal. Az előbbi esetén a nyereséges működéshez a felfűtés előtt a DTüzemanyagot a szilárdtestsűrűség kb. tízszeresére kell összenyomni, amelyet nagy teljesítményű lézerekkel,
atomnyalábokkal vagy sugárzással próbálnak elérni. Ezek a kutatások várhatóan néhány éven belül be fogják
mutatni, hogy egy kapszula felrobbantása lényeges energianyereséggel jár, azonban energiatermelési
alkalmazásuk igen sok műszaki nehézséget és gazdaságossági kérdést mutat.
A mágnesesen összetartott plazmákkal a kísérletek az 1950-es évek óta folynak. Ez alatt számos különböző
mágneses konfigurációt próbáltak ki, mai tudásunk szerint ezek közül kizárólag a tórusz alakú berendezések
látszanak alkalmasnak energetikai alkalmazásra. Ezek közül is a tokamak nevű konfiguráció jutott legközelebb a
gyakorlati hasznosításhoz(2. ábra az idézett cikkben). Ebben külső tekercsek és a plazmában folyó áram
mágneses terének eredője adja az összetartó mágneses teret. Az eddigi kísérletek elsősorban a plazma
előállítására, fűtésére, mérésére, valamint fizikájának megértésére vonatkoztak, a sugárzási problémák
elkerülése érdekében általában tiszta deutériumplazmában. A mai legnagyobb berendezésekben az energetikai
alkalmazáshoz szükséges hőmérsékletű és sűrűségű plazmát rutinszerűen elő tudják állítani, a JET-tokamakon
végzett DT-kísérletekben a plazma fűtésére fordított teljesítmény kb. 60 %-át tudták a fúziós reakcióban elérni.
A fúziós kutatások történetét foglalja össze nagyon olvasmányosan Kees Braams és Peter Stott könyve (Braams
– Stott, 2002). Bár a fúziós plazmák fizikájának megértésében számos hiányosság akad még, a mai eredmények
alapján már igen jó bizonyossággal meg lehetett tervezni egy berendezést, amely már reaktorméretekben és teljesítményekkel lenne képes üzemelni. Ezt a berendezést ITER néven megtervezték, és hét partner (EU, USA,
Oroszország, Japán, Kína, Dél-Korea, India) megállapodott a berendezés megépítéséről a franciaországi
Cadarche-ban. Jelenleg az engedélyezési folyamat zajlik, és előreláthatóan 2008-ban kezdődik az építkezés. A
tervek szerint az ITER 500 MW fúziós teljesítmény előállítását fogja demonstrálni maximum 75 MW fűtési
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teljesítmény mellett, 500−1000 másodperc hosszú impulzusokban. Elektromos energiát nem fog termelni, és
tríciumból sem lesz önfenntartó. Ezzel szemben tesztelni fognak rajta különböző tríciumtermelési eljárásokat,
valamint az alfa részecskék fűtőhatását a plazmára. Rövid impulzushossza miatt az ITER-kísérlet egy fontos
technológiai kérdést nem tud tisztázni: a szerkezeti anyagok neutronok által történő roncsolását és az ennek
ellenálló szerkezeti anyagok kiválasztását. Erre IFMIF néven egy speciális berendezés építése van tervbe véve,
amely egy gyorsító segítségével kis térfogatban olyan energiájú és dózisú neutronbesugárzást tenne lehetővé,
ami egy energiatermelő fúziós reaktorban várható. Az IFMIF koncepciós tervei készen vannak, egy EU–Japán
megállapodás keretében a közeljövőben kezdődne a mérnöki tervek kidolgozása. Az ITER- és IFMIF-kísérletek
adnák a technológiai alapot az ezután építendő fúziós energiatermelő demonstrációs erőmű (DEMO) építéséhez.
Kereskedelmi fúziós erőművekről 2005-ben készült a legújabb és mindmáig legrészletesebb tanulmány a
European Fusion Development Agreement szervezetben (EFDA2005, 2005). Négy tokamak-változatot
vizsgáltak, amelyek különböző technológiai megvalósításokat reprezentáltak, valamint megkísérelték
figyelembe venni a jövőbeli technológiai fejlődés hatását. Az eredmények szerint a fúziós energiatermelés
költsége 3 és 9 eurocent közé becsülhető, tehát valahol a mai hagyományos erőművek és a megújuló források
között lenne. Meg kell jegyezni, hogy a fúziós erőművek esetén a működtetési költség csak 10–15 % között van,
ezzel szemben a tőkeberuházási költség 65–70 %. Ez utóbbit is néhány nagy alkatrész (szupravezető mágnes,
vákuumrendszer) uralja, tehát a technológiai fejlődéssel és szériagyártással együtt járó költségcsökkenés az idő
előrehaladásával egyre olcsóbbá tenné ezt a megoldást. Meg kell még említeni, hogy a tokamakok mellett más
toroidális konfigurációk fejlesztése is folyik, amelyek potenciális előnyökkel kecsegtetnek, azonban még kb.
egy generációval a tokamakok mögött járnak.

7. Mikor lesz fúziós erőmű?
„A mai tokamak-berendezések nagy méretűek és igen bonyolultak. Az ITER-berendezés a JET-nél kb. kétszer
nagyobb lesz, a DEMO pedig még akár 50 %-kal ismét nagyobb lehet. Ilyen méretű és bonyolultságú
berendezések tervezése, megépítése, kipróbálása egyenként kb. tíz évet igényel. Ennek megfelelően az ITER
kísérlet indulását 2016-ra tervezik, először hidrogén-, majd deutériumplazmában. A nagy teljesítményű DT
kísérletek valamikor a 2020-as évek elején kezdődhetnek csak. Ezzel párhuzamosan tervezik az IFMIFkísérletet, tehát a 2020-as évek közepére várható, hogy meglesz az összes technológiai információ, hogy a
DEMO energiatermelő reaktor terveit befejezzék. Ennek megfelelően a DEMO indítása a 2030-as évek
közepére, tehát mostantól kb. harminc évre várható. Ez a szám kísértetiesen emlékeztet az 1950-es évek végén
elfogadott nézetre, amikor szintén harminc évre becsülték az első fúziós erőmű megvalósítását. Figyelembe kell
azonban venni, hogy a jelenlegi becslés teljesen más körülmények között született. Az 1950-es években még
abban sem volt megállapodás, hogy milyen mágneses geometriát kellene használni, nem is beszélve arról, hogy
az akkori berendezésekben a maximális hőmérséklet a szükséges érték egy százalékát sem érte el. Evvel
szemben ma a plazmák előállításának technikája kiforrott, a bizonytalanság inkább a tartós üzemeltetésben, az
optimális szerkezeti anyagokban, a hűtési megoldásban van. A mai információk alapján jó – bár nem 100 % –
eséllyel állíthatjuk, hogy három évtized múlva megkezdődhet a fúziós energiatermelés kora. Mivel a technológia
elterjedése még ezután is évtizedeket fog igénybe venni, egészen biztos, hogy a fúziós energiatermelés a 21.
század első felében nem fog jelentősen hozzájárulni a fosszilis energiahordozók pótlásához.”
(Forrás: Zoletnik Sándor: a Magyar Tudomány c. folyóirat, http://www.matud.iif.hu/07jan/10.html)
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8.7.1. ábra

8.7.2. ábra
Próbálja ki az elképzelt fúziós erőmű működését az alábbi animációs helyen (Nagy Sándor tanár úr
fordításában): http://nagysandor.eu/AsimovTeka/FusionReactor/powerplant.htm
„Az animáció egy majdani fúziós erőmű fő részeit mutatja. Az erőmű természetben előforduló üzemanyaga a
deutérium, míg a másik, a trícium, menet közben keletkezik a lítiumköpenyben – szaporítással –, melyet a fúzió
által termelt neutronok sugároznak be. A reaktor salakanyaga a közönséges hélium, ahogy a Napban folyó
hidrogénégésé is.”
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9. fejezet - Hivatkozások
[1]

Le lehet ezeket fordítani, de nincs elfogadott terminus technicus-uk magyarul

1 bequerel = 1Bq, a radioaktivitás SI-egysége, amely annyi radioaktív anyagot jelent, amennyiben
másodpercenként egy bomlás történik. Ily módon mértékegysége a másodperccel reciprok arányban van. 1Bq
igen kis egység. Az emberben jelenlévő természtes nátrium (konyhasóoladt) átlagosan 4000 Bq-t jelent, kb.
ennyi bomlás történik másodpercenként. De a radioaktivitás korábbi egysége a Ci (curie), ami 1 g Radium-226
izotópban lejátszódó bomlások számával, 3,7×10 10bomlással volt egyenlő, már elég veszélyes mennyiség, nem
tanácsos vele aludni! Bár 1 méteres rúdon hordva még elég szép sétát tehetünk meg vele anélkül, hogy
egészségkárosodást észlelnénk.
[2]

AGauss–Osztrogradszkij-tétel(divergenciatétel) segítségével az integrálegyenleteketdifferenciális
alakrahozhatjuk. Maga a tétel egy vektor zárt felületre vett integrálja és ugyanezen vektor divergenciájának
térfogati integrálja között teremt kapcsolatot. A tétel szerint tetszőlegesF zártfelület által határoltVtérfogatban
definiált nem szingulárisA(x)vektormezőre fennáll, hogyA divergenciájának térfogati integrálja
megegyezikAfelületből kifelé irányított normál irányú komponensének felületi integráljával egyszerűbb
írásmóddal Más szavakkal azAvektortérnek a zártFfelületen átmenő skaláris fluxusa egyenlőAdivergenciájának
azFáltal bezártVtérfogatra kiterjedő integráljával.
[3]

Ennek ez az elegáns levezetése. Sajnos számos BSc matematikában a divergencia (div) fogalmával nem
ismerkednek meg a hallgatók. Azok számára, akik ilyen előképzést nem kaptak, röviden úgy jellemezzük a
divergenciát, mint olyan deriváltat, ami megmutatja, mekkora az áramváltozás, ha egységnyit lépünk a felületre
merőleges irányban, vagy másképpen: mekkora az áramnak erre az irányra adott vetületének változása a térben.
Valójában ezt minden hallgató megismerte, amikor áramlástanból a görbe vonalú áramlást tanulta a Bernoullitörvény kapcsán, csak esetleg megkerültük a divergencia szót, helyette vagy tér szerinti deriváltat, vagy
változásvektorokat írtunk fel. Ha ott értette, akkor azt tessék ide átértelmezni!
[4]

Skalármező Laplace-operátora: A div, rot és grad divergencia, rotáció és gradiens invarianciája miatt ez a
definíció független a koordináta-rendszertől. Ha a Laplace-operátort skalármezőre alkalmazzák, akkor
skalármezőt ad. Vektormezőre alkalmazva vektormezőt eredményez. n koordinátavektorra a Laplace-operátor
így néz ki: a definíció alapján. Ahol a nabla operátor.
[5]

háromból kettő rendszer: ugyanarra a célra három műszer áll rendelkezésre, és az ezek által mutatott értékek
közül azt fogadják el helyesnek, amelyik legalább két műszeren egyezik. Ugyanezt két műszerrel már nem lehet
megtenni, hiszen ha ezek közül az egyik elromlik, nem lehet tudni, melyik mutatja a helyes értéket.
[7]

Az atomerőművekben a teljes dinamikai tartományt egy típussal lényegében nem lehet átfogni. Ezért
indításkor a forrástartományi neutrondetektorokat használják, majd átfedéssel áttérnek a közbenső tartományban
használt kamrákra, amelyek csak kis mértékben különböznek a teljes üzemben használt energetikai tartományi
kamráktól.
[8]

[9]

n = neutron, imp = impulzus

A 123 bar igen nagy nyomás hétköznapi értelemben, de csak 100 N/cm2, tehát 0,5 cm2-re csupán 50 N erő
hat, ami kb. akkor, mintha egy 5 kg-os súlyt helyeznénk a tenyerünk 0,5 cm2-ére. Nos, a kezünket lehet, hogy ez
még át is nyomná, de ha már egy csöpp falapot helyezünk a bőrünk elé, akkor nyugodtan vissza tudjuk tartani a
kitörő nyomást!
[10]

[11]

Ez a rész Elter Zsolt dolgozata alapján készült.

[12]

Trampus P. Anyagvizsgálók lapja 2004/3.
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10. fejezet - Önellenőrző feladatok
1. Önellenőrző feladatok
Feladatok
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