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A new MCNP model of the Training Reactor of BME was developed using SuperMC/MCAM, a novel CAD to 
MCNP converter code and calculations were made to present the independent working capabilities of the 
Vietnamese participants of a course called: Application of Monte Carlo methods in reactor physics, which was held 
at BME NTI. The following calculations were carried out: keff calculations and finding the critical rod positions, 
reactivity worth calculations of the control rods, βeff calculations, vertical and horizontal neutron flux distribution 
calculations, determination of water level and water temperature dependence of keff. Comparison of the calculated 
results with experimental data were also done. 
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This study presents the work of Vietnamese experts performed during a twelve-week training at BME. The MCNP 
code was used to model the BME Training Reactor. Dose rates were determined for neutrons and photons for the 
top of the reactor, the outer of the concrete wall as well as the inside of the vertical water irradiation channels and 
the pneumatic rabbit system at different power levels and in case of the loss of water. Calculated data are in good 
agreement with the measured values. 
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The FUROM and FRAPTRAN codes are used by MTA EK and AEMI as the standard fuel behaviour models for 
quasi-steady-state and transient calculations, respectively. These codes were prepared for modelling light water 
reactors with fuel rods having zirconium cladding. For the purposes of the ALLEGRO project, aiming at the 
development of a gas-cooled fast reactor with fuel rods having stainless steel cladding, it was decided to develop the 
appropriate versions of FUROM and FRAPTRAN. This requires the change of material data and sometimes even the 
change of the way phenomena are modelled. The present report provides a collection of the material data from the 
open literature needed for the given purpose and also recommendations for the selection of the most suitable data. 
This work will be followed by the development of the corresponding code versions. 
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Particle physics is one of the fastest developing areas of science in the world. High schools do not have time to deal 
with this topic, so the students can get to study it after the regular lessons only. The students consider this topic too 
difficult. There are many unknown terms, they are hard to imagine, because particles are very-very small, they are 
invisible and their size is below 10ˉ¹⁸ meters. I have developed a low-cost educational material on particle physics 
for teachers and students. It is easy to make and students can learn with them while playing with paper cubes.  
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revolutionary design can achieve higher fuel utilization and net electrical efficiency. The concept ,,evolutionary 
Super-VVER” uses spectral shift to achieve higher conversion rate and fuel burnup; examinations of the power 
distribution of fuel assemblies with different spatial enrichment by the SCALE program system are presented. The 
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thermodynamic cycle, and is promising in the aspect of closed fuel cycle and final disposal of weapon grade 
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A new MCNP model of the Training Reactor of BME was developed using SuperMC/MCAM, a novel CAD to MCNP 
converter code and calculations were made to present the independent working capabilities of the Vietnamese participants of a 
course called: Application of Monte Carlo methods in reactor physics, which was held at BME NTI. The following calculations 
were carried out: keff calculations and finding the critical rod positions, reactivity worth calculations of the control rods, βeff 
calculations, vertical and horizontal neutron flux distribution calculations, determination of water level and water 
temperature dependence of keff. Comparison of the calculated results with experimental data was also done. 

 

Introduction 
In 2011, the Vietnamese and the Hungarian government 
signed an agreement about cooperation in nuclear education 
and training. According to this agreement, in 2016 a group of 
Vietnamese experts (6 people) participated in a training as 
students at the Institute of Nuclear Techniques (NTI), 
Budapest University of Technology and Economics (BME) in 
Hungary. The title of the project was "Application of Monte 
Carlo methods in reactor physics" which covered hands-on 
trainings in the following topics: fundamentals of reactor 
physics, fundamentals of modelling using CAD drawings 
and the evaluation of the results. Besides the training, 
participants also spent two weeks at the Paks Nuclear Power 
Plant (NPP) to get personal experiences about the application 
of nuclear techniques in an industrial scale facility. The 12 
weeks training ended up with a project work and a project 
report which demonstrates the independent working 
capabilities of the students. This article covers the details of 
this project work. The project tasks were the following: 
building the Monte Carlo N-Particle code (MCNP) [1] model 
of the Training Reactor of BME based on SuperMC (MCAM) 

software [2-3]- developed by FDS Team, China - then 
calculating keff and flux distribution with different control rod 
positions and with various water levels and temperatures of 
the reactor core.  

The pool-type nuclear reactor of the university - Training 
Reactor (TR) of BME - is in operation since 1971. The core is 
built of EK-10 fuel assemblies with 10% enrichment. The 
maximum thermal power is 100 kW, the maximum thermal 
neutron flux is 2.7x1012 n/cm2s. The main purpose of the 
facility is to support education in nuclear engineering and 
physics; however, extensive research work is carried out as 
well. Neutron and gamma irradiation can be performed using 
20 vertical irradiation channels, 5 horizontal beam tubes, two 
pneumatic rabbit systems and a large irradiation tunnel. The 
facility has physical and radiochemical laboratories and a hot 
cell too [4].  

For simulating a nuclear reactor a wide variety of software is 
available including: SuperMC, Serpent [5], Scale [6], MCNP, 
etc. In this work, MCNP6 (version 1.0) was used for 
calculations. MCNP is a very powerful and versatile tool for 
particle transport calculations. It can be used for transport 
calculations of neutrons, photons, electrons and many other 
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particles. Transport of neutrons is of special interest for a 
reactor physicist. MCNP code can be used for: criticality 
calculations, activation calculations, particle fluence and 
spectra calculations, burn-up and shielding calculations, etc. 
For MCNP calculations precise material composition and 
geometrical information are needed as well as the precise set 
up of quantities of interest (hereinafter tallies). Nevertheless, 
to build a precise and also complicated model, it requires a 
lot of time to develop the model. To handle the problem of 
the increased development time, MCAM interface software 
has been used which can convert complex CAD models into 
MCNP input. With MCAM, we significantly diminish the 
need of manpower and augment the reliability of calculation 
model. CAD models are possible to be converted 
automatically together with physical properties into MCNP 
input, but the geometrical restrictions of MCNP should be 
taken into account. 

MCNP Model 
The MCNP model of the TR was built and converted by using 
MCAM, version 2.3.5. The reactor model was created in user 
interface of MCAM using basic geometric volumes such as: 
block, cylinder, etc. Fuel elements and other repeated 
structures, with same geometry, were created by duplicating 
entities, using “copy” or “rectangle array” function. In the 
reactor model, the moderator is water and the horizontal 
reflector material is graphite. The reactor core consists of 24 
fuel assemblies with (9 types of different configuration) 369 
fuel elements, 2 control rods, 2 safety rods and some graphite 
elements. Fuel element is UO2 in a Mg matrix, with 10% 
enrichment and 5.45719 g/cm3 density, which consists 8 g of 
235U, 71.936 g of 238U, 63.6 mg of 234U, 13.029 g of Mg, 0.37 g C 
and 0.42 g of O2 (not included in the UO2). 6 ppm natural 
boron was also included in the fuel. For every calculations the 
ENDF/B-VII cross-section libraries were used. After 
completing the MCAM model, the whole reactor was 
converted into an MCNP input file.  

Fig.1 shows the 3D model of the TR created by MCAM with 
two cross-sectional views of the reactor core. The height of 
outer water is 5.7 m, the thickness of heavy concrete is 1.1 m 
and the thickness of normal concrete is 0.9 m. The cross-
sectional view of reactor core, fuel assembly, fuel element and 
control rods are shown in Fig. 2. The MCNP model of the TR 
was used to estimate some reactor physics parameters:  

1.) The keff factor was calculated with different rod positions, 
with different water levels and with different 
temperatures of the water. The change in water 
temperature was taken into consideration by only 
adjusting the density of water,  

2.) The neutron flux distribution was calculated vertically in 
the core at E6 position and air pins at D5, G5. A 
horizontal flux distribution was also calculated in the 
midplane of the core through the “E” column. The 
neutron flux distributions were calculated by 
determining the flux averaged over a cell (tally F4) with 
segmentation cards. 

 

Fig. 1: 3D model and cross sections of the TR (measure in cm) 
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Fig. 2: Cross-sectional diagram of a fuel element, control rods, and 

an exploded view of the core. 

Results and discussions 

Criticality Simulation 

We have found the critical state of the reactor by changing the 
control rod positions. When automatic and manual control 
rods were both in positions of 42 cm, simulation resulted that 
the reactor reached critical state, with total effective 
multiplication factor keff = 1.00276 ± 0.00029. This critical state 
is regarded as a standard state for other calculations in this 
paper. As it is well known, the delayed neutron fraction (βeff) 
has an important role for reactor operation. Therefore, we 
also calculated βeff by using KOPTS card in MCNP6 with 
ENDF/VII library in this case. The MCNP calculations were 
run with 4,700,000 active histories and value of βeff was 
0.00705 ± 0.00035. It differs from the nominal value (0.00798) 
about 11.65%, we think the reason of the difference is the 
different material composition and the simplifications in the 
geometry of our MCNP model. 

In order to benchmark our model, we simulated the reactor in 
two cases:  

1.) both manual and automatic control rod are inserted into 
the core;  

2.) both manual and automatic control rod are pulled out the 
core. The obtained values of keff and reactivity are shown 

in Table 1. The total control rod reactivity worth: 
difference between the excess reactivity and the minimum 
reactivity when all control rods are fully inserted, is: 

∆ρ= ρ1-ρ2=0.03311                  (1) 

Table 1. keff value with all control rods in the core and without 
control rods 

 1- all control rods pulled out 2- all control rods inserted 

keff 1.01084 ± 0.00037 0.9781 ± 0.00038 

ρ 0.01072 (~1.5$) -0,02239 

The reactivity of the reactor is approximately 1.5$ which 
means our calculation is in a good agreement with the results 
of the 1980's measurement which was done with a relatively 
fresh core. The dependence of keff on water levels was also 
analysed, the results are shown in Fig 3. The reactor reached 
criticality (by applying critical rod positions) when the water 
level was larger than 60 cm (from the bottom of fuel rod). 
Besides, if the water level is more than 1 m, the values of keff 

will saturate. These results are in good agreement with the 
expectations because after a few diffusion length distances 
the presence of water does not effect on the reactor [7]. 

As it is expected, the water temperature and thus the density 
change affects reactivity. As the temperature of water 
increases the density of it decreases, thus the reactivity will 
decline at average of -0.992 cent/oC, if we assume that the 
value of keff depends linearly on temperature (see Fig 4). 

Neutron Flux distribution in the core 

The vertical neutron flux distribution was calculated at E6 
position because in this position measured data are also 
available, therefore we can directly compare our results. 
Calculated data are obtained in the fuel material, in the 
cladding and in a Dy-Al wire which was inserted to the top 
left water pin of E6 (see Fig. 5, 6, 7 respectively) to reproduce 
the measurement conditions (see Fig. 8.). 
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Fig.3: The dependence of keff on water level 
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Fig.5: Vertical flux distribution in fuel cladding 
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Fig.6: Vertical flux distribution in fuel rod 
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Fig.7. Neutron flux distribution in Dy-Al wire 
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Fig.8. Vertical thermal flux distribution in Dy-Al wire, 
experimental and simulated results. 
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The peaks of the thermal neutron flux are also called reflector 
peaks. These peaks can be clearly seen in the bottom and the 
top of the reactor (see Fig. 7, 8). The reflector peaks appear in 
the water due to the thermalization of the escaping fast 
neutrons from the core. By reducing neutron leakage, the 
reflector increases keff and reduces the amount of fuel 

necessary to make the reactor critical. The reflector peaks at 
the bottom and the top of reactor are not the same which can 
be explained by presence of the control rods above of the core 
in the vicinity of the Dy-Al wire. One can see that the vertical 
neutron flux distribution in the fuel pin and in the cladding 
have the shape of a cosine, which is in a good agreement with 
the reactor physical expectations of a slab shaped reactor [7]. 
The maximum values of neutron flux at E6 position show in 
Table 2. 

Table 2. The maximum values of neutron flux at E6 position 

 

Thermal  

neutron 

(cm-2.s-1) 

Erro
r 

(%) 

Fast 
neutron 

(cm-2.s-1) 

Erro
r 

(%) 

Total 

(cm-2.s-1) 

Erro
r 

(%) 

In fuel 
1.60×101

2 
2.92 

5.32×101

2 
1.71 

6.92×101

2 
1.30 

In 
claddin

g 

1.31×101

2 
3.01 

3.54×101

2 
2.11 

4.85×101

2 
1.92 

In  
Dy-Al 

wire 

1.85×101

2 
2.8 

4.18×101

2 
2.02 

5.95×101

2 
1.66 

Also, we have calculated vertical neutron flux distribution in 
the pneumatic systems at D5 and G5 position (see Fig.9, 10 
respectively). The calculated (C) maximum values of thermal 
neutron flux at D5 and G5 respectively are 2.88×1012 n/cm2/s 

and 1.76×1012 n/cm2/s. In the measurements (M) the value of 
the thermal neutron flux in these positions are 
3.338×1012 n/cm2/s and 2.51×1012 n/cm2/s respectively and 
their standard deviation is 3.2% and 3.4% respectively which 
shows a slight underestimation. C/MD5: 0.862, C/MG5: 0.701 
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Fig.9: Vertical flux distribution in air pin at D5 
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Fig.10: Vertical flux distribution in air pin at G5 

Horizontal flux distributions in the midplane of the core 
through the column “E” (second fuel pin column) are shown 
in Fig.11 and Fig.12. Because of arrangement of the fuel pins 
in the core, the distributions are not perfectly cosine shaped. 
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Fig.11: Horizontal flux Distribution in the midplane of the core in 

the cladding, through the column “E” 
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Fig.12: Horizontal flux Distribution in the midplane of the core in 

the fuel, through the column “E” 
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Conclusion 
A new MCNP model of the Training Reactor of BME was 
developed using MCAM, a novel CAD, to MCNP converter 
code and calculations were made to present the independent 
working capabilities of the Vietnamese participants of a 
course called: Application of Monte Carlo methods in reactor 

physics. The following simulations were carried out: keff 

calculations and finding the critical rod positions, reactivity 
worth calculations of the control rods, βeff calculations, 
vertical and horizontal neutron flux distribution calculations, 
determination of water level and water temperature 
dependence of keff, comparison of the calculated results with 

experimental data which resulted in good agreement.  
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This study presents the work of Vietnamese experts performed during a twelve-week training at BME. The MCNP code was 
used to model the BME Training Reactor. Dose rates were determined for neutrons and photons for the top of the reactor, the 
outer of the concrete wall as well as the inside of the vertical water irradiation channels and the pneumatic rabbit system at 
different power levels and in case of the loss of water. Calculated data are in good agreement with the measured values. 

 

Introduction 
The governments of Vietnam and Hungary have accepted 
cooperation on the training project in the field of nuclear 
energy. According to the project, many advanced courses 
have been arranged to provide the comprehensive overview 
of the technical-scientific background for the construction 
and operation of a Nuclear Power Plant (NPP). Theoretical 
background, human resource needs, associated training 
programs and many other advanced courses were held on 
reactor physics and related fields. As one of the advanced 
courses of the project, the “Application of Monte Carlo 
methods in reactor physics” at Budapest University of 
Technology and Economics (BME) has been conducted to 
calculate the problems of criticality, biological protection, and 
dosimetry. 

Related to the problems of reactor physics, the precise 
calculation of dose rates of neutrons and photons is highly 
desired to perform neutron activation analysis, production of 
radioisotopes, determination of safety in standard operation 
circumstance or even in accident situations, criticality 
calculation or evaluation of many other processes [1, 2]. 
Especially, during the planning and the operation of the 
reactor, it is a crucial task to make a safety analysis. One 
possible accident is the loss of cooling water surrounding the 
reactor core what may induce severe problems, including loss 
of the biological shielding which leads to the increase of dose 
rate surrounding the reactor. In most cases it is impossible to 
conduct preliminary experiential measurements of dose rate 
in accident situations. One of the possible solutions to this 
problem is to use simulation codes. 

The Monte Carlo N-Particle (MCNP) transport code has an 
extensive history at Los Alamos National Laboratory dating 

from the 1940s. The first released version for public 
distribution is MCNP3 in 1983 and then MCNP4B in 1996, 
MCNPX in 1997 and MNCP4C in 2001-2002 [3-5]. The latter 
versions include more and more particle types and extend 
many applications. MCNP5 was released as a result of 
enhancing by combination of MPI message passing and 
OpenMP threading to support large scale parallelism [6]. The 
latest current version, MCNP6, can be described as a fusion of 
MCNP5 and MCNPX capabilities, but it has much more new 
advanced features [7]. MCNP codes are general-purpose 
three dimensional simulation tools for the transport of 37 
different particle types among which neutrons, photons and 
electrons are widely treated with a large-scale energy regime 

of 10-120 MeV, 10-6102 GeV, and 10-61 GeV, respectively. 
The code allows calculating the criticality, shielding, 
dosimetry, designing, detector response, and many other 
applications. Especially, advanced features of MCNP code 
allow the calculation of keff eigenvalues for fissile systems 

using the KCODE option and particle flux distribution and 
thus dose rate even at severe operation conditions which are 
impossible to analyze by the experiments.    

Although BME-Reactor has been safely operated over four 
decades, it is necessary to examine the dose rates 
surrounding the reactor under assumption of several severe 
operation conditions such as loss of cooling water. Thus, the 
present work aims to calculate the dose rates of neutron and 
photon at different positions inside the vertical water 
irradiation channels and the pneumatic rabbit system using 
the MCNP code with an assumption that the cooling water is 
dropped to different levels. Besides, the dose rates at the 
outer wall of the concrete layers and at the top of the reactor 
with different values of reactor power under the normal 
operation are also determined and evaluate the safety. 
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Materials and methods 
The Training Reactor of the Budapest University of 
Technology and Economics (BME-Reactor) reached a critical 
state for the first time in 1971. It is specially designed for use 
in neutron activation analysis, production of short-lived 
radioisotopes, and for education and training [8, 9]. BME-
Reactor has a pool-type water-moderated structural 
configuration, a nominal maximum thermal power rating of 
100 kW, and the maximum thermal neutron flux of 

21012 n/cm2/s. The cylinder-shaped tank is 1400 mm in 
diameter and filled with desalted water while the coolant 
level is 5750 mm. The current core of the reactor is fueled by 
UO2 in magnesium matrix enriched to 10% in Al-alloy 
cladding whose thickness is 1.5 mm. It has a total number of 
24 fuel assemblies which together contain 369 pieces of EK-10 
type fuel. The EK-10 fuel pins are 10 mm in diameter with an 
active length of 500 mm and an inactive length of 50 mm at 
each end of the fuel rods.   

Based on the real structure of the BME-Reactor, a simplified 
MCNP geometry model was constructed as shown in the 
Figure 1. The reactor core is surrounded by water in a 
sandwiched aluminum (2 cm)-air (3 cm)-iron (1 cm) tank. 
Shielding concretes are arranged at the outer of the reactor 
core for radiation protection.  

 

Figure 1. MCNP geometric model of the BME-Reactor: (a) side 
view, (b) cross-section top view. The dimension of various sizes 

showed in the figure is in centimeters 

The BME-Reactor has one manual, one automatic, and two 
safety control rods, one fast pneumatic rabbit system, one 
thermal rabbit system, and irradiation channels in water and 
graphite as shown in Figure 2. The inner part of the manual 
control rod is made from boron carbide (1.8 cm of diameter) 
while the outer part is iron (0.1 cm of thickness). The 
automatic one includes an iron tube (1.8 cm of inner 
diameter, 2.0 cm of outer diameter) covered by cadmium 
(0.001cm of thickness) and the inner part of the iron tube is 
air. The full length of these control rods is 64 cm and the 
length of cover materials is 60 cm. The detailed components 
and information about materials are shown in Table 1. 

MCNP code is a very powerful and versatile tool for nuclear 
reactor simulation. It can be used for calculations of 
multiplication factor, reaction rate distribution, power 
peaking factors, shielding, neutron fluxes, dose rate, spectra, 
and many other problems. Its main advantage is the ability to 
handle complicated geometries. Thus, the code is used to 
investigate the dosimetry of a whole nuclear reactor in 
operation. However, it should be noted that MCNP is a 
general purpose code. 

 

Figure 2. Cross-section top view of MCNP model of BME-Reactor 
core 

It is therefore not optimized for any situations. In cases of 
dose rate calculation of neutron and photon at the top and 
outer of a nuclear reactor, the obtained results had low 
precision (high variance). This is due to the fact that Monte-
Carlo simulation is a stochastic process and that always 
induces a statistical error in obtained results. The numbers of 
escaped particles from core to outer shielding concrete are 
not large enough to satisfy statistical tests. In this case, long 
computational time is needed to achieve statistically reliable 
results. There are many possible variance reduction 
techniques to solve above problem such as implicit capture, 
geometry splitting and Russian roulette, weight windows, 
weight cut-off, etc. Among them, geometry splitting and 
Russian roulette with suitable particle importance are simple 
but effective techniques. With these techniques, values of so 
called “importance” are assigned to each cell. All particles 
have a statistical weight of 1 when starting as a source 
particle. When a particle moves from a cell with a certain 
importance to a cell with a higher importance, the particle is 
split into multiple particles according the ratio of the cell 
importance to provide better sampling and the weight of the 
original particle is divided equally among the new particles. 
If particles move to a cell with lower importance, they are 
killed in unbiased way by Russian roulette. Splitting may 
increase the calculation time but decrease variance [10]. 

 

Figure 3. Schematic of split model for calculating dose rates: (a) 
outer concrete and (b) at the top of reactor 

In order to calculate the dose rates at the outer shielding 
concrete wall of the BME-Reactor, heavy concrete and normal 
concrete regions are split into sub-layers with a thickness of 
10 cm and 14 cm, respectively as shown in the Figure 3a.  The 
P1 and P2 ring-shape cells, with 70 cm of height, 270 cm of 
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inner radius, and 271 cm of outer radius are constructed for 
dose rate calculations. Similarly, a part of heavy concrete, 
normal concrete, and the water layer at the upper reactor core 
are also split vertically into sub-layers of 10 cm, 14 cm, and 
25cm, respectively for calculating the dose rates at the top of 
the reactor (Figure 3b). The P3 cell is a thin ring-shape with 
1 cm of height, 70 cm of inner radius, and 186 cm of outer 
radius. The P4 cell is a thin disk with 1 cm of height and 70 cm 
of radius. In the calculations, particle importance of each sub-
layer was determined to keep particle populations of the sub-
layer nearly constant. 

Table 1: Material detail used in the MCNP models 

Fuel: ρ = 5.45719438 g/cm3 

235U -0.076126 238U -0.6892785 234U -6.052e-4 

C -3.5208e-3 16O -0.1064826 Mg -0.1239809 

10B -1.194e-6 10B -1.194e-6  

Aluminum: ρ = 2.698900 g/cm3 Al 1.0 

Water: ρ = 0.998207 g/cm3 

1H +0.06672 16O +0.00336 (mt3 LWTR.01) 

Air: ρ = 2.698900 g/cm3 

C -0.000124 14N-0.755268 16O -0.231781 

Ar -0.012827   

Stainless Steel: ρ = 7.860000 g/cm3 

C -0.001400 Si -0.009300 31P -0.000420 

S -0.000280 Cr -0.180000 55Mn -0.018600 

Fe -0.700000 Co -0.090000  

Cadmium: ρ = 8.650000 g/cm3    Cd 1.0 

Iron: ρ = 7.874000 g/cm3                Fe 1.0 

Graphite: ρ = 1. 70000 g/cm3       C 1.0  (mt8 GRPH.01) 

Heavy concrete: ρ = 3.35000 g/cm3 

1H -0.003585 16O -0.311623 Mg -0.001195 

27Al -0.004183 Si -0.010457 S -0.107858 

Ca -0.050194 Fe -0.047505 138Ba -0.463400 

Normal concrete: ρ = 3.35000 g/cm3 

1H -0.004530 16O -0.512600 23Na -0.001195 

27Al -0.035550 Si -0.360360 Ca -0.057910 

Fe-0.013780   

Boron Carbide: ρ = 2.52000 g/cm3 

10B +0.782610 C +0.217390  

 

The flux and the dose rate have been calculated using a cell 
flux tally (F4 tally) along with DE, DF cards of MCNP. The 
dose function DF and dose energy DE cards are used for 
energy to dose conversion using ANSI/ANS-6.1.1-1977 data. 
Since MCNP results are normalized to one source particle, the 
result has to be properly scaled to compare with the 
measured quantities such as flux and dose rate. The following 
formula has been used to scale the calculated results (F4 flux 
tally, ΦF4) [11] 
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where P is the reactor power,  is the average number of 

neutron per fission and wf is an average released energy per 

fission. The element and/or isotopic compositions of all 

materials used in the MCNP calculations are presented in the 

Table 1.  

Results and discussions 

Flux calculations 

Table 2 shows the values of the total neutron flux inside the 
vertical water irradiation channels (G4 and G6) and the 
pneumatic rabbit systems (C8, F8, E8, and D5) along with the 
keff at different water levels at the power of 100 kW. The 
values of keff approach the critical state at the positions of 
control rods immersing inside the reactor core of 18 cm. The 
order magnitude of total neutron flux in all the channels is 
ten to the twelfth 1/cm2s and that is good agreement with 
measured results [12]. When the water levels drop to 3 m 
from the original position, the total neutron flux did not 
change and thus inducing no effect on the values of keff. 
However, when the dropping water levels increase to 4 or 5 
m, the very small changes of neutron flux were observed. As 

the results, the value of keff (0.99811  0.00017) at the dropping 
water level of 5 m is quite lower than that of the critical state. 
These results indicate that the presented MCNP model 
describes well the geometries and the normal operation of the 
BME-Reactor.  

Table 2: The total flux of neutron (×1012 n/cm2×s) at different 
positions inside the vertical water irradiation channels 
and the pneumatic rabbit systems as a function of the 
dropping water levels at the power of 100 kW 

Pos. 5 (m) 4 (m) 3 (m) 2 (m) 1 (m) 0 (m) 

G4  3.22 3.11 3.14 3.14 3.14 3.14 

G6  2.79 2.74 2.71 2.71 2.71 2.71 

C8  2.83 2.87 2.86 2.86 2.86 2.86 

F8  1.89 1.89 1.86 1.86 1.86 1.86 

E8  2.38 2.31 2.33 2.33 2.33 2.33 

D5  6.97 6.93 6.86 6.86 6.86 6.86 

keff 

0.99811  

 

0.00017 

1.00259 

 

0.00016 

1.00259  

 

0.00017 

1.00259  

 

0.00017 

1.00259  

 

0.00017 

1.00259 

 

0.00017 
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Calculations in concrete structures 

The reactor is surrounded by concrete regions. In case of the 
Training Reactor one can find heavy and normal concrete. 

regions as shown in Figure 1. Heavy concrete and normal 
concrete areas are split into sub-layers (Figure 3a) and 
particle importance functions are assigned to these sub-layers 
in order to calculate dose rate at the outer of concrete walls. 

Table 3 shows the important functions, particle populations, 
and corresponding relative errors in these split sub-layers of 
concretes in the normal operation (with full water level). 
When a parallel beam of particles goes through the material, 
the intensity decrease can be very roughly approximated by 
an exponential function. Thus, particle importance is chosen 
as the exponential functions of the concrete sub-layers index, 

= 𝐼0𝑒
𝜇𝑖, where μ is the coefficient of increment. One can 

predict that the particle populations change slightly through 
both heavy and normal concrete sub-layers. These sub-layers 
have therefore enough particles to satisfy MCNP statistical 
tests, which result in their low corresponding relative errors. 
As mentioned in the section of Materials and methods, the 

Geometry splitting with suitable particle importance 
functions is an effective technique for reducing variance. The 
calculated results of dose rates at P1 and P2 positions (Figure 
3) clearly demonstrate this effect. The relative errors of dose 
rate calculations for photons and neutrons are 2.51% and 
4.72%, respectively (at P1), and 60.53% and 99.99%, 
respectively (at P2) in the case the water level drops 5 m. If 
the geometry splitting and importance techniques are not 
applied, these error values are almost 100%, the obtained 
results thus are not reliable. The details of dose rates at P1 
and P2 are shown it the Figure 4, the dose rates through split 
concrete sub-layers are shown in the Figure 5, and those will 
be discussed below.  

Table 3: Importance functions (Imp.), particle populations (Pop.), and relative errors (Err.) in the split sub-layers of concretes of the MCNP 
dose rate calculations for photons and neutrons in the normal operation 

 Heavy concrete Normal concrete 

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

P
h

o
to

n
 

Imp. 𝐼 = 3𝑒1.0𝑖  (𝑖 = 0,1, … ,10̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 𝐼 = 133258𝑒1.0𝑖 (𝑖 = 0,1,… ,5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

Pop. (106) 6.05 3.29 2.62 2.07 1.65 1.36 1.15 0.99 0.86 0.76 0.70 0.23 0.23 0.19 0.16 0.31 0.25 

Err. (%) 0.14 0.20 0.27 0.34 0.43 0.53 0.66 082 1.04 1.29 1.60 1.90 2.19 2.46 2.73 2.89 2.92 

N
eu

tr
o

n
 Imp. 𝐼 = 2𝑒0.69𝑖 (𝑖 = 0,1,… ,10̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 𝐼 = 5139𝑒0.92𝑖 (𝑖 = 0,1, … ,5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

Pop. (104) 3.16 3.37 4.13 4.44 4.55 4.48 4.21 3.79 3.38 2.98 2.75 2.29 2.34 2.33 2.23 2.05 1.51 

Err. (%) 1.79 2.08 2.38 2.67 2.99 3.37 3.74 4.04 4.43 4.82 5.26 5.69 6.05 6.63 7.34 7.91 8.57 

 

Figure 4 shows the dose rates of neutrons and photons at the 
outer of the concrete wall (P1 according to Figure 3a) as a 
function of power under the normal operation of the reactor. 
The values of dose rate of both neutrons and photons are the 
same order at each power and exponentially increase with the 

power. The dose rate at Position 1 is quite low ( 1 Sv/h) at 

the power of 30 kW and then reaches around 4 Sv/h at 
power of 100 kW. When the power drops down to 1 kW or 

even 10 kW, the dose rates were detected to be 0.04 Sv/h 

and 0.4 Sv/h, respectively. Such values of dose rates allow 
working several days or more at the position of P1. The dose 
rates at position P2 (according to Figure 3a) which is 210 cm 
higher than position P1 was also calculated. As expected, the 
dose rates are much lower there at any possible power levels 
of the reactor. The results indicate that one can work at the 
position P1 for several days or more at the power of 10 kW or 
lower while there is no limitation of working time at the 
position P2. 

Dose rates of neutrons and photons as a function of distance 
from the inner protection concrete wall at the different 
dropping water levels and at the power of 100 kW were also 
determined as shown in Figure 5. The shielding concrete wall 
contains separately two layers: heavy concrete and normal 
concrete whose compositions are quite different as presented 
in Table 1. The obtained results in Figure 5a indicate that the 
transport of neutron does not change significantly when the 
particles go through the heavy and normal concrete.  

 

 

Figure 4. Dose rates of neutrons and photons at outer surface of the 

concrete wall (P1 according to Figure 3a) as a function of reactor 

power in normal operation of reactor 

On the other hand, two different slopes of the intensities of 
transported photons particles through two layers were clearly 
observed (Figure 5b).This is due to the sensitive effect of 
photon to different heavy elements contained in the heavy 
and normal concrete walls. The results in Figure 5 also 
indicate that the dose rates of both neutrons and photons at 
each sub-layer of heavy and normal concrete were not 



Nukleon 2016. december IX. évf. (2016) 201 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  5 

affected when the water levels dropped by 4 m. However, 
when the water level dropped by 5 m, i.e., it was the same 
height as the reactor core, the dose rates dramatically 
increased by to one or two orders. Even at the position P2, the 
dose rates of neutrons and photons were calculated to be 201 

and 354 Sv/h when the water level drops to 5 m. The results 
indicate that dropping the water level by 5 m (identical 
height to the center of reactor core) induces severe problem of 
significant increase of dose rate. 

 

Figure 5. Dose rate of a) neutron and b) photon as a function of 
distance from the inner concrete wall at different dropping water 
levels (from 0 to 5 m as showed in the figure) and at the power of 
100 kW 

In order to calculate the dose rates at the top of the reactor, a 
part of heavy concrete, normal concrete, and the water layer 
at the upper reactor core were also split vertically into sub-
layers (Figure 3b). The importance functions were also chosen 
as the exponential functions of these split sub-layers index to 
keep their particle populations nearly constant. The particle 
populations and corresponding relative errors in these sub-
layers have been analyzed similarly in Table 3. For dose rate 
calculations at P4 position, exponential functions with 
coefficient of 1.6 for neutron and of 0.8 for photon were 
chosen for the water sub-layers. The calculated neutron dose 
rates of the water sub-layers show that the corresponding 
relative errors become too large from the 5th water sub-layers. 
This is due to the fact that water absorbs and reflects neutron 
very well. The result indicates that the neutron dose rates at 
P4 position are only reliable when water level is dropped by 
more than 4 m in our calculations. However, photon dose 
rate results at all sub-layers are reliable due to their 

acceptable relative errors. For dose rate calculations at P3 
position, exponential functions of heavy and normal 
concretes with different coefficients for neutron and photon 
were carefully chosen. However, the calculated dose rates at 
the P3 position have large relative error and will not be 
showed here. Thus, one of our tasks in the future is to apply 
several different methods to improve the variance to examine 
more properly the dose rate at position P3. 

Figure 6 shows the values of measured and calculated dose 
rates normalized to the maximum dose rate as a function of 
reactor power at position P4 (according to Figure 3b) under 
the normal operation. When the power increases the 
normalized dose rates of measurement and calculation 
exponentially increase and have the quite similar behavior of 
changing.

Figure 6. The normalized dose rate of photon of measurement and 
calculation at the top of reactor (Position P4 according to Figure 
3b) as a function of reactor power in normal operation 

Figure 7 shows the dose rate of neutrons and photons at the 
top of reactor (Position P4 according to Figure 3b) as a 
function of the dropping water level at the power of 100 kW. 
When the water level dropped from 4 to 5 m (measured from 
the top of the reactor), the huge dose rate values of neutron 

(1.11045.3108 Sv/h) were detected at the position P4. 
However, when the water level dropped less than 3 m, the 
number of neutrons was detected to decrease significantly. 
On the other hand, the slope of the dose rate of photon as the 

function of the water level (31065107 Sv/h) is much 
smaller in this region. In the entire interval the increase of the 
dose rate of photons can be described well by an exponential 
function with a coefficient of 3.49 (R2 = 0.952). From the result 
of fitting, the dose rate of photons at any dropping water 
level can be calculated. This result is quite important to 
perform the shielding calculations or construct the safety 
system from the photon radiation at the top of reactor 
(position P4) when the accident of loss of cooling water 
occurs. In addition, above results also indicate that the 
photon particles predominantly contribute to the dose rate at 
the position P4.   



Nukleon 2016. december IX. évf. (2016) 201 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  6 

 

Figure 7. Dose rate of neutron and photon at the top of reactor 

(Positron P4) as a function of dropping water level at the power of 

100 kW 

Conclusions 

Dose rates of neutrons and photons at the top of the reactor, 
on the outer surface of the concrete wall and inside region the 
vertical water irradiation channels and the pneumatic rabbit 
system at different powers were calculated in normal 
operation and during an accident using the MCNP code. The 
order magnitude of total neutron flux in all the irradiation 
channels is 1012 n/cm2s and that is in good agreement with 
measured results. In addition, the dose rate in all irradiation 
channels was not affected by the missing water level until the 
water level was dropped by 4 m. At the outer surface of the 

concrete wall (Position P1), the dose rates of 0.4 and 1 Sv/h 
at a power of 10 and 30 kW was obtained for neutrons and 
photons respectively. At the power of 100 kW, the dropping 
water level at 5 m (identical height to the center of reactor 
core) induces severe problem of significant increase in the 
dose rate. The result allows performing the shielding 
planning or constructing the safety system from the photon 
radiation at the top and the outer concrete wall of reactor 
when the accident of loss of cooling water occurs.  
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Az ALLEGRO fűtőelem-viselkedési számítások előkészítése  

Gadó János 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út. 29-33. 

 

Az MTA EK és az AEMI a FUROM és a FRAPTRAN kódokat használja sztenderd fűtőelem-viselkedési modellként a kvázi-
stacionárius, illetve a tranziens számításokhoz. Ezeket a kódokat vízhűtésű termikus reaktorok cirkónium burkolatú 
fűtőelemeihez fejlesztették ki. Az ALLEGRO projekt számára, amely egy gázhűtésű gyorsreaktort kíván kifejleszteni 
acélburkolatú fűtőelemekkel, a FUROM és a FRAPTRAN megfelelő verzióit kell kifejleszteni. Ez az anyagi adatok és több 
esetben a folyamatok modellezésének megváltoztatását igényli. A jelentésben összegyűjtöttük a nyilvános irodalomból elérhető 
anyagi adatokat és ajánlásokat adtunk a leginkább használandó adatok használatára. Ezt a munkát a megfelelő kódverziók 
kidolgozása fogja követni. 

 

Bevezetés 
A cikk bevezetőjében azt igyekszünk tisztázni, hogy egyfelől 
mi is az az ALLEGRO projekt, másfelől milyen célból és 
milyen módszerekkel készülnek a fűtőelem-viselkedési 
számítások.  

Az ALLEGRO reaktor 

Az ALLEGRO reaktor egy tervezett magas hőmérsékletű 
gázhűtésű gyorsreaktor (GFR), a maga nemében első a 
világon. A reaktor feladata a GFR technológia 
működőképességének demonstrálása, továbbá a GFR 
fűtőelemek minősítése. Az ALLEGRO reaktor a Visegrádi 
Négyek valamelyik tagországában (valószínűleg 
Szlovákiában) épül majd fel. A Visegrádi Négyek 
tagországainak nukleáris kutatóintézetei (magyar részről az 
MTA Energiatudományi Kutatóközpont – MTA EK) és 
partnereik (magyar részről a BME Nukleáris Technikai 
Intézet, a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. és 
az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.) 2010 óta 
együttműködnek egymással és a francia CEA-val, hogy 
előkészítsék az ALLEGRO létesítését. Az együttműködés jogi 
keretét a V4G4 Kiválósági Központ adja. 

Ténylegesen a CEA 2008-ra elkészítette az ALLEGRO első 
terveit és azokat a GoFastR EURATOM projekt 2012-re 
finomította. Mindazonáltal a tervek számos biztonsági 
hiányosságot tartalmaznak, amelyek egy részét a fukusimai 
balesetet követően lehetett azonosítani. Ezért a V4G4 2015-
ben elhatározta az ALLEGRO Projekt Előkészítő Fázisának 
indítását. Ennek célja a reaktor koncepciótervének 
kidolgozása 2025-ig. A munka során minden biztonsági 
problémát el kell hárítani és a nyitott technológiai kérdéseket 
meg kell oldani. Ez a nagyon ambiciózus terv intenzív 
műszaki tervezési és nukleáris biztonsági tevékenységet 
irányoz elő, amelyet kísérletek és a berendezések minősítése 
kísér. A Műszaki Tervezési és Biztonsági Útitervben [1] 2018-
ig előirányzott magyar hozzájárulást a Nemzeti Nukleáris 
Kutatási Program finanszírozza. 

Amennyiben az ALLEGRO megfelelő koncepcióterve előáll, 
elkezdődik az ALLEGRO Projekt Megvalósítási Fázisa, 
amelynek során el kell készíteni a részletes műszaki terveket 
és a Biztonsági Jelentést, a kiszemelt telephely (várhatóan 
Bohunice) alkalmasságának vizsgálatát, meg kell szerezni a 
Létesítési Engedélyt, meg kell építeni és üzembe kell helyezni 
a reaktort. Az üzembe helyezésre nyilván nem fog sor kerülni 
2035 előtt.  

Az ALLEGRO reaktor képét mutatja az 1. és a 2. ábra, míg a 
3. ábra a primer hűtőkör tervezett paramétereit szemlélteti. 

 
1. ábra: Az ALLEGRO reaktor a védőtartályban 
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2. ábra: Az ALLEGRO reaktor primerköre 

1 – maradványhő eltávolító rendszer 
2–5 – primerköri berendezések 

 
3. ábra: Az ALLEGRO egyik főhűtőkörének paraméterei 

A fűtőelem-viselkedési számítások 

Magyarországon 1996 után kezdődtek fűtőelem-viselkedési 
számítások. Az MTA EK jogelődjében, a KFKI AEKI-ben 
évtizedes tapasztalat halmozódott fel a reaktorfizikai és 
termohidraulikai számítások terén. Ez a tapasztalat kiterjedt a 
számításokat végző kódok fejlesztésére és alkalmazására, 
valamint a saját magas színvonalú méréseinkkel történt 
validációra. Ennek ellenére a fűtőelemek reaktorbeli 
viselkedésével nem foglalkoztunk, mert az teljes mértékben a 
szovjet szállító illetékességéhez tartozott. 1988-ban azonban 
elkezdtük saját fűtőelem-viselkedési méréseinket, elsősorban 
Matus Lajos és Maróti László munkássága révén. Ezek 
nagyon értékesnek bizonyultak, amikor a rendszerváltás és a 
Szovjetunió összeomlása következtében a szovjet partnerre 
nem lehetett támaszkodni, viszont frissen szerzett saját 
tudásunk lehetővé tette a kiváló szakmai együttműködést a 
német intézetekkel (elsősorban Karlsruhé-val). Így amikor az 
1990-es évek közepén finn-magyar kooperáció kezdődött az 
angol BNFL cég által szállítandó alternatív fűtőelemek 

tanulmányozására, akkor szakembereink már kellőképpen 
felkészültek voltak. (Érdemes megjegyezni, hogy bár a 
magyar kormány erősen ambicionálta a fűtőelem-
diverzifikációt, a vezető paksi szakemberek számára 
kezdettől fogva világos volt az, hogy az angolok nem lesznek 
képesek az orosz fűtőelem minőségét elérő fűtőelemek 
szállítására. Ugyanakkor a BNFL projektben szerzett 
tapasztalatokat kiválóan lehetett arra használni, hogy a 
későbbiekben az orosz TVEL a nemzetközileg elfogadott 
igényeknek megfelelő részletességű megalapozó 
dokumentációt adjon át a fűtőelemek fejlesztéséről. Arra is 
érdemes kitérni, hogy a finnek az egyik loviisa-i blokkon 
valóban alkalmazták a BNFL fűtőelemeket, de jó tíz évvel 
később mégis visszatértek az orosz fűtőelemek használatára.) 

A BNFL-projekt irányította rá figyelmünket arra, hogy 
kellően részletes számítások is szükségesek ahhoz, hogy a 
fűtőelemek reaktorbeli viselkedését meg tudjuk ítélni. Így 
megkezdődött a FUROM kód kifejlesztése [2] (ennek során fel 
lehetett használni az orosz-cseh fejlesztésű PIN-micro kódot 
[3] és hasznos volt a BNFL ENIGMA kódjának [4] ismerete 
is.) A FUROM kód feladata a fűtőelem-viselkedés leírása a 
normál üzem, azaz kvázi-stacionárius körülmények között. 

Mit is kell modellezni ahhoz, hogy le tudjuk írni egy 
fűtőelem-pálca viselkedését? Először is szükség van egy sor 
reaktorfizikai és termohidraulikai adatra, vagyis a pálca 
történetére. Ezen belül szükség van a reaktorba behelyezett 
pálca részletes geometriai és anyagi adataira, a hőteljesítmény 
axiális eloszlásának időbeli menetére, valamint a vízhűtés 
hely- és időfüggő adataira. A modellek leírják a tabletta-
oszlop kiégés miatti összetétel-változását, termomechanikai 
változásait, a hasadási gázok kibocsátását, továbbá a burkolat 
bonyolult termomechanikai változásait. 

A termomechanikai probléma bonyolultságát jól érzékelteti, 
ha arra gondolunk, hogy a burkolatra ható külső nyomás 
kezdetben jóval meghaladja a pálca belső gáznyomását, ezért 
a burkolat „befelé” deformálódik. Ugyanekkor a hasadási 
gázok kibocsátása következtében a pálca belső nyomása nő. 
A tablettaoszlop méretei nőnek, a tabletták megduzzadnak és 
végül a tabletták és a burkolat belseje mechanikai 
kölcsönhatásba kerül. Innen kezdve a burkolat „kifelé” 
deformálódik. A burkolat deformációjának egy része – a 
sugárkárosodás miatti deformációk és a kúszás – maradandó 
alakváltozás. 

Ugyancsak bonyolult probléma a gázkibocsátás, mivel annak 
mechanizmusa nem teljesen ismert. A hasadásban keletkező 
gázok valamilyen mértékben oldva maradnak az üzemanyag 
szemcséiben, de részben buborékokat képeznek a 
szemcseközi térben. Elég nagy kiégés és/vagy hőmérséklet 
esetén a buborékok szétpattannak, és a gázok kijutnak a 
tablettákból. 

Ez a bonyolult modellezés azonban mindössze a kvázi-
stacioner viselkedést írja le, azaz a normál üzemi folyamatok, 
tranziensek nyomon követésére alkalmas. Az üzemzavari 
folyamatok leírására az MTA EK-ban egy amerikai eredetű 
programot használunk, ennek neve FRAPTRAN [5]. A 
programot módosítani kellett a speciális orosz burkolatanyag 
tulajdonságainak figyelembe vétele céljából [6]. A gyors 
üzemzavari folyamatok (LOCA és RIA) során újabb fizikai 
jelenségek is fellépnek. 
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Megjegyzendő, hogy az MTA EK a FUROM és a FRAPTRAN 
kódokat kifejezetten az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által 
megrendelt elemzésekre használja. Az elmúlt évtizedben a 
kódokat felhasználtuk az orosz szállító fűtőelem-viselkedési 
számításainak független szakmai ellenőrzésére. Ellenőrizni 
lehet, hogy a fűtőelemek a normál üzem és az üzemzavarok 
során teljesítik-e a biztonsági és a releváns tervezési 
kritériumokat. Ezen túlmenően a FUROM kóddal végzett 
sorozatszámítások jelentős mértékben hozzájárulnak az új 
fűtőelem-típusok megválasztásához, tervezéséhez és 
bevezetéséhez. Ugyanakkor az MTA EK adaptálta a német 
TRANSURANUS kódot [7] is (ez mind a normál üzemi, mind 
az üzemzavari fűtőelem-viselkedést leírja), abból a célból, 
hogy a hatóság maga is végez(tet)hessen független fűtőelem-
viselkedési elemzéseket. 

Az MTA EK-ban kiterjedt munka folyik a fűtőelem-
viselkedési kódok validációjára. Ennek a tevékenységnek a 
során jól fel lehet használni a nemzetközi adatbázisokat, de 
különösen fontosak a haldeni reaktornál végzett mérések. A 
norvégiai Haldenben egy nyomott-nehézvizes kutatóreaktor 
működik, amely évtizedek óta az OECD Nuclear Energy 
Agency projektjének a bázisa. A nemzetközi programban – 
amelynek az MTA EK is tagja – különböző fűtőelemek 
különböző paramétereit mérik, „a” világszínvonalon. A 
nemzetközi projekten kívül a fűtőelem-gyártók kétoldalú 
szerződések keretében szereznek be mérési információt, de 
ehhez nekünk nincs hozzáférésünk. Validáció nélkül 
programjaink értéktelenek lennének, mert a modellek – még 
ha azok is kísérleti adatokon nyugszanak – nem eléggé 
megbízhatóak ahhoz, hogy a kódok végeredményeit kísérleti 
ellenőrzés nélkül el lehessen fogadni. 

ALLEGRO fűtőelem-viselkedési 
számítások 
Egyelőre teljesen tisztázatlan, hogy melyik cég lesz az 
ALLEGRO reaktor fűtőelemeinek szállítója. Annyi bizonyos, 
hogy a reaktor működésének első szakaszában a zóna 
acélburkolatú fűtőelemekből fog felépülni, mert 
gyorsreaktoros tapasztalat csak ilyen burkolatra létezik. A 4. 
ábra az ALLEGRO tervezett fűtőelem-pálcáját, az 5. ábra 
pedig a köteget ábrázolja. A cirkónium-alapú burkolat 
alkalmatlan, mert a magasabb hőmérséklet miatt kúszása 
megengedhetetlenül nagy. Sajnos, a GFR számára az 
acélburkolat sem megfelelő, mert az acél olvadáspontja 
viszonylag alacsony (maga az acél már jóval kisebb 
hőmérsékleteken is elveszti szilárdságát), így egy súlyosabb 
üzemzavar során fellépő hőmérséklet-növekedés a 
fűtőelemek sérüléséhez vezethet. A gázhűtésű reaktorban a 
hőmérséklet gyorsan nő, mert a gáz (ez minden bizonnyal 
hélium lesz) hőtehetetlensége kicsi. Éppen ezért az 
ALLEGRO koncepciótervének egyik sarkalatos kérdése, hogy 
a reaktor olyan alacsony teljesítmény-sűrűséggel működjék, 
hogy a maradványhő termelődése ne vezethessen túlzottan 
magas burkolat-hőmérséklet fellépéséhez. (Ugyanakkor a 
teljesítmény-sűrűség maximumának elég nagynak kell lennie 
ahhoz, hogy értelmes idő alatt végzett besugárzások révén 
vizsgálni lehessen a majdani kerámia fűtőelemek 
tulajdonságait.) 

 

4. ábra: A tervezett ALLEGRO fűtőelempálca 
(összehasonlítva a PHENIX pálcájával) 

 

5. ábra: A tervezett ALLEGRO fűtőelemköteg 

A GFR-ben a tervek szerint kerámia burkolatú fűtőelem-
pálcákat fognak használni. A várható anyag a SiC-
szálerősítésű SiC, amelynek megmunkálható előállítása 
jelenleg nem problémamentes. A burkolatanyag nem csak 
nem áll jelenleg rendelkezésre, hanem nagyon komoly 
minősítési programon kell átesnie, mielőtt engedélyeztethető 
lenne reaktorban való használata. AZ ALLEGRO reaktor 
egyik fő célja éppen az, hogy függőleges besugárzó 
csatornáiban el lehessen végezni a kerámia-anyag, majd 
egész pálcák besugárzását és az azt követő laboratóriumi 
vizsgálatok vezessenek el a minősítési program 
befejezéséhez. Ezek alapján azután az ALLEGRO 
működésének második fázisában a reaktorzóna már kerámia 
burkolatú fűtőelemekből fog felépülni. 

Itt kell megemlékezni egy igen fontos körülményről. A GFR 
üzemanyaga minden bizonnyal nagy mennyiségű (20-25%) 
plutóniumot fog tartalmazni, valószínűleg inkább karbid 
(UPuC) formában, mint oxidként. A valóságos GFR kísérleti 
fűtőelem-pálcák vizsgálata azonban proliferációs kockázatot 
jelent. A Visegrádi Négyek országaiban – csakúgy, mint 
Franciaország és egyelőre Nagy-Britannia kivételével minden 
Európai Uniós tagállamban – plutóniumos laboratóriumi 
vizsgálatok nehezen elképzelhetőek, minden bizonnyal csak 
nagyon bonyolult nemzetközi diplomáciai erőfeszítések után, 
speciális biztonsági (security) körülmények között lehetnek 
megvalósíthatóak. (Ennél valószínűleg csak a kiégett 
fűtőelemek szállítása Szlovákiából pl. Franciaországba lenne 
nehezebb.) 

Azon kívül, hogy ez a körülmény jelentősen hátráltathatja az 
egész ALLEGRO Projekt megvalósítását, jelentősen 
befolyásolja a fűtőelem-viselkedési számításokat is. Évek alatt 
kiderült, hogy a CEA semmiképpen sem fogja átadni 
fűtőelem-viselkedési kódját vagy kódjait, miközben a GFR 
számításokra használt reaktorfizikai és termohidraulikai 
kódjait átadta. Éppen ezért az ALLEGRO koncepciótervének 
kidolgozása során nincs más választásunk, mint a FUROM és 
FRAPTRAN kódok megfelelő átalakítása. 

2015-2016-ban az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft. az 
MTA EK alvállalkozójaként, a Nemzeti Nukleáris Kutatási 
Program keretében elvégezte a FUROM és FRAPTRAN 
kódok acélburkolatú fűtőelemeire való alkalmazásának 
megalapozását [8]. 

 

 

 



Nukleon 2016. december IX. évf. (2016) 202 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  4 

Ennek a munkának a során a következő problémákat kellett 
megoldani: 

 A hélium termomechanikai adatbázisának összegyűjtése 
(sűrűség, dinamikus viszkozitás, hőátadási tényező, 
hővezető képesség, Nusselt-szám, fajhő), 

 A gyorsreaktor fűtőelemek tablettáira vonatkozó 
termomechanikai adatok összegyűjtése (olvadáspont, 
hőtágulás, fajhő, Poisson-szám, Young-modulusz, 
folyáshatár, szakítószilárdság, hővezető képesség, 
duzzadási paraméterek – mindez U-Pu vegyes oxid, nitrid 
és karbid anyagra), 

 Az acélburkolat termomechanikai adatbázisának 
összegyűjtése (sűrűség, összetétel, olvadáspont, hőtágulás, 
fajhő, Poisson-szám, Young-modulusz, folyáshatár, 
szakítószilárdság, a képlékeny alakváltozás paraméterei, 
hővezető képesség, kúszási paraméterek, duzzadási 
paraméterek). 

Mindhárom feladatot elvégeztük. Meghatároztuk, hogy a 
kódokban végül is mely adatokat ajánljuk felhasználásra. Az 
adatbázisok alapja a nemzetközi szakirodalom, jogilag védett 
információt nem használhatunk.  

Az érdekesség kedvéért érdemes a következőket 
megjegyezni. 

 Amikor az acélburkolat és a hélium hűtőközeg közti 
hőátadást írjuk le, akkor figyelembe kell venni, hogy az 
ALLEGRO pálcák burkolatán olyan, acélból készült terelő-
spirál helyezkedik el, amelynek következtében a hőátadás 
jelentős mértékben javul. A vonatkozó formulákat a CEA 
szerzői jogokra való hivatkozással nem volt hajlandó 
átadni, de azokat végül egy nyilvánosan publikált 
forrásban megtaláltuk. 

 Egyelőre nehezen értékelhető, hogy a FUROM kód képes 
lesz-e az ALLEGRO fűtőelem-tabletták gázkibocsátásának 
számítására. Gyorsreaktorban a magasabb hőmérséklet 

miatt a gázkibocsátás elérheti a hasadásban létrejövő gázok 
90%-át is, míg a szokásos termikus reaktorokban, nagy 
kiégések mellett is ez legfeljebb 15-20% lehet. A FUROM 
kódban a gyakori nagy teljesítmény-változtatásos mérések 
leírására bevált, nemrégiben bevezetett új modellt kívánjuk 
használni, de ennek ellenőrzése biztosan nagyon nehéz 
lesz. 

 A rengeteg, különböző acélokra vonatkozó termo-
mechanikai adatok közül azokat akarjuk használni, 
amelyek a francia tervekben szereplő acélra vonatkoznak. 
Ezek persze szintén védettek, de egy részüket publikálták, 
más részük pedig egy közelálló acél-fajta adataival 
kiváltható. 

Mindezek alapján 2017-ben létre akarjuk hozni a FUROM-
FBR kódot, kifejezetten az ALLEGRO acélburkolatú 
fűtőelemeinek számítására.  

A legnagyobb problémát sajnos a validációs adatbázis hiánya 
jelenti, gyakorlatilag a megfelelő mérések teljességgel 
hiányoznak a nyilvános irodalomból. Reméljük, hogy a CEA-
val való együttműködés keretében sikerül majd ebben a 
tekintetben valami eredményt elérnünk, hiszen a franciák 
rengeteg tapasztalattal rendelkeznek a nátriumhűtésű 
gyorsreaktorok és azok fűtőelemei tekintetében.  

Összefoglaló 
Igyekeztünk bemutatni, hogy mi az ALLEGRO Projekt célja: 
egy olyan demonstrációs reaktor létrehozása, amely egyrészt 
alkalmas a magas hőmérsékletű gázhűtésű gyorsreaktor 
technológia működőképességének demonstrálására, másrészt 
felhasználható a majdani teljesítményreaktor kerámia 
fűtőelemeinek minősítésére. A reaktor tervezésében fontos 
szerepet kapnak a fűtőelem-viselkedési számítások. Az 
acélburkolatú gyorsreaktor fűtőelem-pálca modellezési 
adatbázisának létrehozásával megkezdődött a fűtőelem-
viselkedési kódok adott célra történő átalakítása.  
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Építsünk részecskefizikát 

Oláh Éva Mária 

Bálint Márton Általános és Középiskola 
2045 Törökbálint Óvoda u. 6.  

 

A részecskefizika az egyik leggyorsabban fejlődő tudomány a világon. A középiskolákban nincs idő ennek a témakörnek a 
tárgyalására, így a diákoknak csak tanítási órák után, szakkörök keretén belül van erre lehetőségük. A diákok ezt a témakört túl 
nehéznek tartják. Nagyon sok az ismeretlen fogalom, amelyeket nehéz elképzelni, mert a részecskék nagyon-nagyon kicsik, 
láthatatlanok, a méretük tipikusan 10ˉ¹8 méter alatti. Kifejlesztettem egy oktatási segédanyagot a részecskefizika oktatásához 
tanárok és diákok részére. Nagyon könnyű elkészíteni, és a diákok a kockák segítségével játékosan tanulnak. 

 

Bevezető 
Szinte hihetetlennek tűnik ma, 2017-ben, hogy alig több 
mint egy évszázaddal ezelőtt, amikor a neves építész 
dédnagyapám a középiskolai tanulmányait folytatta, még 
az „atomosz”, vagyis „oszthatatlan” elmélet [1] uralkodott. 
Kíváncsi lennék arra is, hogy Ő és kortársai, akik a műszaki 
tudományokkal kiemelten foglalkoztak, vajon mennyit 
tudtak az atomokról, egyáltalán létezett-e abban a korban 
atomfizika az egyetemi tanulmányaik során. Az épületek 
tervezéséhez persze nem volt szükségük az atom mélyebb 
szerkezetének ismeretére, mégis furcsa, hogy a több mint 
kétezer éves démokritoszi elméletet ismerték csak.  
Dédnagyapám 1880-ban született, és csak 1897-ben fedezte 
fel Thomson az atom egyik alkotórészét, az elektront 
katódsugárcsöves kísérletei közben. Nem olyan régen, 
legalább is „univerzumi” időlépték szerint, jött rá 
Rutherford munkatársaival együtt, hogy az atom 
belsejében egy parányi, kemény mag található, amelyen az 
alfa-részecskék különböző mértékben szóródnak. 1911-ben 
volt ennek százéves évfordulója és talán már én is 
dédnagymama leszek 2032-ben, a Chadwick által 
felfedezett neutron százéves évfordulóján. Az 1950-es 
évektől kezdve pedig rohamosan nőtt a felfedezett 
szubatomi részecskék száma, hiszen a részecske-
gyorsítókban egyre nagyobb energiákon tudnak 
részecskéket ütköztetni és megfigyelni a keletkezett 
bomlástermékeket.  

A részecskefizika megszületésével az alkalmazott 
kutatások is előtérbe kerültek, technológiai, orvosi 
alkalmazásokkal már a mindennapi életünkben is 
találkozhatunk. Nincs messze az az idő, amikor a PET 
(Pozitron Emissziós Tomográfia) készülékek is napi szinten 
lesznek alkalmazva az MRI, vagy CT orvosdiagnosztikai 
eszközök mellett, és müon részecskéket fognak használni 
az átvilágításokhoz az egészségre ártalmas röntgen-
sugárzás helyett. Hiába fejlődik a mikrorészecskék 
tudománya, a középiskolákban jelenleg még középszinten 
sem része a tananyagnak a részecskefizika, és emelt szinten 
is legfeljebb a neutrínóról vagy az antirészecskékről kell 
minimális ismeretekkel rendelkeznie a vizsgázóknak.  

Előzmények 
Kutatásaim során azt tapasztalom, hogy sajnos a tanórán 
időhiány miatt esélye sincs a fizikatanároknak ennek a 
témának a bővebb tárgyalására, ráadásul nagyon nehéz a 
diákokhoz közelebb vinni ezt a témakört, hiszen az említett 
részecskék nagyon parányiak, egy kvark mérete 10-18 m, 
egy protoné három nagyságrenddel nagyobb, és így 
nagyon nehéz elképzelni őket makrovilágunkban.  

Ezeknek az előzményeknek a birtokában kezdtem el 
gondolkodni azon, milyen egyszerű, könnyen elkészíthető 
eszköz segíthet a diákoknak kicsit jobban megérteni ezt a 
misztikus világot. Mélyebb ismereteket persze csak az 
érdeklődő tanulóknak lehet szakkör, vagy emelt szintű 
képzés során tanítani, de hiszem azt, hogy a XXI. 
században már az alapműveltséghez is hozzá kell 
tartozzon pár egyszerű részecskefizikai fogalom, hiszen 
akkor hogyan érthetnék meg a nézők pl. az Angyalok és 
Démonok című filmben történő antianyag-gyártást, a híres 
Nagy Hadron Ütköztető hadronjait, vagy hogy mi a 
különbség a Nobel-díjjal jutalmazott Higgs-bozon, és 
Scooby-Dooby-Doo bozontja között.  

Az eszköz 
A szemléltető eszköz ötletének alapjául több dolog is 
szolgált. A részecskefizikában a fizikusok mindenhol 
hármas csoportokba sorolják a részecskéket, de szerintem a 
hatos a bűvös szám, hiszen hat kvarkot, antikvarkot, 
leptont vagy antileptont ismerünk. Kézenfekvő tehát egy 
hexaédert, vagyis kockát használni, amelynek mind a hat 
oldalára különböző fogalmakat tüntethetünk fel, és ezekkel 
játékos feladatok során ismertethetjük meg a 
részecskefizika alap, középiskolában is tanítható fejezeteit.  

A legfontosabb valóban a játék, és az úgynevezett „Hands-
on mind-on” módszer, hiszen amit csak hallunk vagy 
látunk, azt könnyen elfelejtjük, viszont amit magunk 
készítünk és utána beépítjük a tanulási folyamatunkba, az 
hosszú távon is bevésődik a memóriánkba. A tanulásnak 
ezen kívül még az is fontos eleme, hogy a diákok a készítés 
folyamata során maguk is új ötletekkel állhatnak elő, és egy 
hosszabb foglalkozás-sorozat során folyamatosan fejlődhet 



Nukleon 2017. május X. évf. (2017) 203 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2017  2 

a modellkészítő projekt, amit így sokkal inkább 
magukénak érezhetnek.  

A készlet elkészítése nagyon egyszerű és kis költségvetésű. 
Csupán színes kartonpapírokra, ollóra, ragasztóra és 
filctollra van szükségünk.  

Először mindenképpen a Démokritosz által kimondott 
„oszthatatlan” fogalmat érdemes kockák segítségével 
eloszlatni, és azt, hogy a proton és a neutron nem elemi 
részecskék, mint ahogy még ma is több kémiakönyvben így 
szerepel. Elemi részecske alatt azt értjük, hogy nincs belső 
szerkezete, nem bontható fel kisebb részecskékre. Mivel a 
részecskefizika az atommag fizikájának alfejezete, ezért az 
elektron természetével nem foglalkozunk, ezt a 
kvantumfizika írja le.  

Első feladatként vizsgáljuk meg a proton és a neutron belső 
szerkezetét látható tárgyak segítségével (1. ábra). Nagyobb 
méretű, kb. 15×15 cm-es kockába rejtsünk el egy piros, egy 
zöld és egy kék kis kockát, színesre festett hungarocell 
töltőanyaggal töltsük ki a fennmaradó helyeket, és ha még 
pontosabban szeretnénk modellünket összeállítani és a 
nukleonok összetételét elmagyarázni, akkor még kvark-
antikvark párokat is helyezhetünk bele.  

   
1. ábra: A proton belső szerkezete 

Az RGB (piros, zöld, kék) kockák a nukleonokat alkotó 
kvarkok lesznek, az angol elnevezésüknek megfelelő 
kezdőbetűt az oldalukra írjuk. A hungarocell „kukacok” 
modellezik az erős kölcsönhatás közvetítő részecskéit, 
amelyek összetartják az azonos töltésű nukleonokat, 
tulajdonképpen, mint egy szuper ragasztó, míg a kvark-
antikvark párok az úgynevezett „tengerkvarkok”, 
amelyekkel tele van a nyugvó nukleon, és ezek adják a 
nukleon tömegének több mint 90%-át. 

Ezzel a modellel rendkívül szemléletesen el tudjuk oszlatni 
a protonról és a neutronról az oszthatatlan, vagyis elemi 
részecske tévhitet [1].  

Színtöltés 
Arról, hogy miért éppen olyan színűek a kockáink 
amilyenek, elég csak a legfontosabbakat megemlíteni. A 
kvantum-színdinamika nagyon nehéz fejezet, magasabb 
szintű matematikai ismeretekre lenne szüksége a 
diákoknak a megértéséhez, ezért a középiskolában elég 
csak alapszabályokat rögzítenünk: a természetben csak 
fehér szín létezik, amely előállítható a három -RGB- 
színből, vagy akár két színből is, de akkor egy színhez a 
részecske saját antiszínét kell párosítani. Ehhez 
használhatjuk az optikában tanult additív színkeverés 
analógiát. A játékhoz szükséges kockák és „kukacok” 
elkészítése közben bőven lesz időnk ennek begyakorlására 
(2. ábra).  

Érdekességként megemlíthetjük, hogy ugyan a gluonok 
szintén színt és antiszínt hordoznak, a 3×3 szín-dublett 
variáció mellett mégis csak 8-féle közvetítő részecskéjét 
ismerjük az erős kölcsönhatásnak, mert a fehérből fehér 
átmenet kiesik [4], de ez szintén meghaladja a középiskolai 
szintet. Az erős kölcsönhatást szimbolizáló hungarocell 
testek festegetése közben elegendő időnk jut a színek és 
antiszínek megtanulására, és a kvantumszíndinamika 
alapjainak begyakorlására és megértésére.  

 
2. ábra: Színek és antiszínek 

A Nagy hadronütköztetőben jelenleg 6,5+6,5 TeV 
(teraelektronvolt) energiákon protoncsomagokat 
ütköztetnek, vagyis a protonnak hadronnak kell lennie. 
Viszont nem csak a protonok, amelyek egyben barionok is, 
tartoznak a hadronok csoportjába, hanem az úgynevezett 
mezonok is. Ezeket az ismeretlen kifejezéseket is csak sok 
gyakorlással, szemléletes modellekhez kötve lehet 
maradandóan megjegyezni, és reményeim szerint ebben 
segít a hadronjáték. 

Hadronjáték 
Összesen hat darab 5×5 cm-es kockára lesz szükségünk, 
kettő-kettőt készítünk piros, zöld és kék színekből is. 
Viszont mindegyik kockapárból egynek az oldalaira még 
egy kiegészítő színű háromszöget is ragasztunk. Így kapjuk 
az úgynevezett antikvark kockáinkat. Igaz ugyan, hogy pl. 
a piros szín antiszíne a türkiz, ezt mégis kék-zöld 
kombinációval érzékeltetjük, mert a tapasztalat azt mutatja, 
hogy így jobban megértik a diákok az antiszín fogalmát. 

Ezeknek a kockáknak az oldalaira a hatféle kvark és 
antikvark elnevezések (praktikusan az angol nyelvű) 
kezdőbetűit tüntetjük fel. Egy másik, későbbi feladathoz a 
betűjelek mellé a kvarkok törttöltéseit is odaírjuk.  

Újabb „szabályt” fogalmazunk meg, miszerint ha három 
kvarkból áll egy részecske, barionnak, ha egy kvarkból és 
egy antikvarkból, akkor viszont mezonnak nevezzük (3. 
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ábra) [2]. Természetesen most már a színtöltéseket is 
figyelembe kell venni, hiszen a Pauli-elvnek itt is teljesülnie 
kell, ugyanis létezik olyan részecske, (Δ⁺⁺=uuu) amely 3 
azonos állapotú kvarkból áll, de tudjuk, hogy ez nem felel 
meg a kizárási elvnek. Csoportos feladatok során a diákok 
játszva jegyzik meg ezeknek a nehéz fogalmaknak a 
jelentését.  

 
3. ábra: Barionok és mezonok 

A kvarkok elektromos töltésének ismertetése után a 
barionok és a mezonok töltését is meg lehet határozni, 
majd különböző szakirodalmi adatok alapján a tanulók 
ellenőrizhetik azok létezését, illetve csak azt, hogy mai 
tudásunk szerint sikerült-e már ezeket felfedezni. Az 50-es, 
60-as évektől kezdve számtalan részecskét figyelhettek meg 
a tudósok, és nevezték el a görög ábécé betűinek 
segítségével. Bár ismert olyan mezon is, mint a c és ĉ 
kvarkokból álló J/Ψ mezon (4. ábra), amelyet azonos 
időben, két különböző kísérletben is sikerült felfedezni, 
ezért kapott kétféle elnevezést is.  

 
4. ábra:  J/Ψ mezon 

Gyakorlás, vagy akár számonkérés során tesztelhetjük az 
eddig tanultakat például olyan gyakorlattal, amelyben 
„csukott szemmel” választanak ki három kvarkkockát, 
vagy kettőt, kvark-antikvark párt. A diáknak kell 
megmondania, hogy az adott kombináció egy 
természetben is megtalálható részecske-e vajon, de annak is 
utánanézhet, hogy sikerült-e már felfedezni a tudósoknak 
az elmúlt évtizedekben.  

Az antirészecske fogalmát is elmagyarázhatjuk kockák 
segítségével, de ehhez a már korábban elkészített antikvark 
kockákra lesz szükségünk. Minden részecskének van 
antirészecskéje, ezek minden fizikai paraméterükben 
pontosan megegyeznek, kivéve az elektromos töltésüket, 
amelyek egymás ellentettjei. Például az up kvark 
antirészecskéje az anti-up kvark. Míg előbbinek +2/3 az 
elektromos töltése, utóbbié -2/3. A proton, ami két up és 
egy down kvarkból épül fel, és így a töltése +1, az 
antiprotoné viszont -1, mert ūūđ összetételű hadron (5. 
ábra). 

Érdekes kérdés és kutatási feladat lehet a gyerekeknek, 
hogy a híres J/ Ψ mezon, amely c és ĉ kvarkokból áll, vajon 
miért nem alakul át energiává, hiszen a részecske saját 
antirészecskéjével találkozik. És a legnagyobb kérdés, 
amelyre a CERN kutatói is keresik a mai napig a választ, 
„Hova tűnt az antianyag?”. A Világegyetem 4-5%-át 
ismerjük jelenleg, amelyben nincs antianyag. Viszont az 

Ősrobbanáskor egyenlő számban kellett, hogy 
keletkezzenek részecskék és antirészecskék. A gyakorlatok 
során ehhez hasonló problémafelvetésekre is sor kerül, és 
kelti fel a diákok érdeklődését a XX.-XXI. század fizikája 
iránt. 

 
5. ábra: Proton és antiproton 

Béta-bomlás 
A középiskolai fizika tananyagnak fontos részét képezi a 
modern fizika témakörén belül a radioaktív bomlások 
fejezete. Még a középszintű vizsgát tevő diákok is 
könnyedén ki tudják számolni függvénytáblázat 
segítségével a bomlási folyamatok hiányzó tagjait. Viszont 
tapasztalatom szerint fogalmuk sincs arról, hogy mit miért 
csinálnak, csak a „bemagolt” sémákat követik. Be kell, 
hogy valljam, nekem is sokáig problémát jelentett, hogy 
megjegyezzem, mikor és mennyivel változik a tömegszám 
és a rendszám és hogy mikor, milyen fajta részecske 
keletkezik. Elsősorban a magam számára próbáltam 
kitalálni valamilyen módszert, remélve közben azt is, hogy 
ezzel a diákjaimnak is megkönnyítem a megértést, 
tehetségesebb tanítványaimnak pedig a mélyebb szinten 
történő folyamatokat is el tudom majd magyarázni. 

Ehhez az ötletet gyermekeim egyik játéka adta, egy 
kockákból álló puzzle, ahol a kockák forgatásával mindig 
különböző képrészlet válik láthatóvá, egyszerre és azonos 
irányba forgatva őket, felismerhető lesz a teljes kép 
valamelyik meséből.  

Mi lenne, ha mi is valami hasonló módszerrel vizsgálnánk 
meg a bomlási folyamatokat a nukleonok, vagy akár a 
kvarkok szintjén is? 

Most újfajta kockákat kell készítenünk, azoknak a 
részecskéknek a modelljeit, amelyek a béta-bomlásokban 
előfordulnak. Itt viszont a kocka hat oldalára annak a hat 
megmaradó mennyiségnek a részecskére vonatkozó adatait 
írjuk, amelyek minden kölcsönhatásban megmaradnak. Itt 
a „bűvös” hatos a következő: elektromos töltés, 
energia/tömeg, perdület, barion-szám, lepton-szám és az 
izospin hármas vektora. Ebből csak párat használunk a 
megértetéshez, csak azokat, amelyek könnyen 
számolhatók. Legyenek ezek a korábbi tanulmányokból 
már jól ismert paraméterek, mint az elektromos töltés, a 
barion-szám és a lepton-szám. Persze tisztáznunk kell azt 
is, hogyan definiáljuk a barion- és lepton-számot. Ehhez a 
játékhoz megadhatjuk a számokat egy táblázatban, amit 
használhatnak a feladat megoldása közben, nincs szükség a 
„száraz” adatok megtanulására, bár elég logikus a 
magyarázat [4]. Leegyszerűsítve: minden, ami barion, 
annak a barionszáma +1, természetesen így a leptonszáma 
0, a leptonoknál pedig éppen fordítva van, lepton-számuk 
+1, barion-számuk 0, az antileptonok leptonszáma 
logikusan -1.  
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Először vizsgáljuk meg a neutron béta-bomlását (6. ábra)! 
A mag belsejében lévő neutron egy protonná, egy 
elektronná és még valamivé kell, hogy alakuljon. Pauli 
javaslata (az elnevezése E. Fermi nevéhez köthető) óta 
tudjuk: kell, hogy legyen még egy szinte zérustömegű 
részecske, amely elviszi a hiányzó energiát [3]. És ez, a 
lepton-szám megmaradás értelmében egy antilepton kell, 
hogy legyen, negatív béta-bomlásnál elektron-antineutrínó. 

 
6. ábra: A neutron béta-bomlása 

De sokkal izgalmasabb a feladat, ha előre nem áruljuk el az 
összes bomlásterméket a diákoknak, hanem maguknak kell 
rájönniük, a megmaradási törvények használatával, 
milyenek keletkeznek. Ugyanis ha csak az elektromos 
töltés megmaradását nézzük, akkor az is igaz, hogy 
neutronból egy proton és egy elektron keletkezik, sőt, ha 
forgatunk egyszerre, egy irányban mindegyik kockánkon, 
és így a barion-töltések válnak láthatóvá, még ebben az 
esetben is helyes az egyenletünk. Viszont a következő 
forgatás után felborul az egyenlőségünk, amikor is a 
lepton-szám megmaradást ellenőrizzük, hiszen n → p + e 
bomlás esetén a lepton-számok a következőképpen 
alakulnak: 0 → 0 + 1 (7. ábra).  

 
7. ábra: A barion- és leptonszám megmaradása 

Ez azt jelenti: kell, hogy legyen egy antirészecske is, mert 
annak a lepton-száma -1. Az előre elkészített részecske-
kockákból a diáknak magának kell kiválasztania, 

kiokoskodnia a hiányzó részecske fajtáját. Ellenőrzésképp 
pedig ellenkező irányú forgatások során megvizsgálhatjuk 
a barion-szám és az elektromos töltés számának 
egyenlőségét az egyenlet bal és jobb oldalán. Szakkör 
keretein belül azt is megmutathatjuk, hogy a bomlás 
igazából kvarkszinten játszódik le, hiszen tulajdonképpen 
egy kvarkcsere történik, a d-kvarkból u-kvark lesz vagy 
fordítva, eközben keletkezik egy negatív vagy pozitív W-
bozon (a gyenge kölcsönhatás mértékbozonja), amely 
tovább bomlik egy lepton-antilepton párra.  

 
8. ábra: Bétabomlás kvark szinten 

Mivel a célunk az, hogy játszva, szemléletesen tanulják 
meg tanulóink az amúgy kevés érdeklődést kiváltó, 
ráadásul nehezen emészthető részecskefizika témakört, itt 
is becsempészhetünk egy plusz trükköt. A W-bozonunkat, 
mivel ő a standard modell szerint már nem a fermionok 
családjába tartozik, és eddig azokat szemléltettük 
kockákkal, készíthetjük például tetraéder alakúra, és a 
belsejébe elrejthetünk két kisebb kockát, ezek lesznek a 
lepton-antilepton párjaink (8. ábra). A bomlás kvarkszintű 
modellezésénél mintegy varázsütésre „előbújnak” a 
tetraéderből a bomlástermékek. A béta-bomlás mind a 
három fajtáját be lehet mutatni a kockák segítségével, és 
eközben tanítványaink észrevétlenül sajátítják el a 
tananyagot. Az olvasó további információkat kaphat az [1-
4] hivatkozások tanulmányozása során. 

Tapasztalatok 
Az ötletek tárháza kimeríthetetlen, hiszen a diákok 
kreativitása is határtalan. Több iskolában is már bemutatva 
a projektet, természetesen saját diákjaimmal is kipróbálva, 
azt tapasztaltam, hogy minden alkalommal bővül a 
modellkészlet. Volt olyan csoport, ahol barkácsolás közben 
például a Higgs-bozon bomlására készítettek új kockákat, 
de volt olyan tanuló, aki a müonok bomlását mutatta be 
saját készítésű kockáinak segítségével.  

Számos rendezvényen, konferencián, továbbképzések 
alkalmával mutattam be ötletemet fizika- és kémiatanár 
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kollégáknak, ahonnan minden esetben pozitív 
visszajelzéseket kaptam. Tudomásom van róla, hogy 
többen is kipróbálták szakköri kereteken belül és 
használták oktatási segédanyagként a kocka készletet 
tanórákon is, és hallottam, hogy volt olyan kolléga, aki 
fából is elkészítette a modell „tartós” változatát. A 
legnagyobb örömöt és izgalmat számomra is az elkészítés 
és az ötletelgetés folyamata jelentette. Örömömre 
szolgálnak azok a visszajelzések, amelyek azt mutatják, 
hogy tényleg segítséget nyújt a középfokú oktatásban, a 
modern fizika témakörének feldolgozása közben ez a 
„fillérekből” elkészíthető, látványos, „kézzel fogható” 
modell. Bár évek óta állandóan azt halljuk, hogy a digitális 
oktatásnak milyen fontos szerepe van, mégis hiszem: az 
elmélyült, a technikaórák hangulatához hasonló csoportos 
foglalkozásoknak nagyon fontos szerepe van mai 
világunkban, a virtuális megoldásokra csak kiegészítésként 
van szükségünk. Akár ezt a projektet is, kiegészítő 
feladatként meg lehet valósítani számítógépes animáció 
segítségével.

Összefoglalás 

A CERN-ben működő Nagy hadronütköztető beindítása 
óta egyre több médium foglalkozik a részecskefizika 
érdekes világával, és próbálják fizikusok, tanárok az 
átlagember számára is érthetővé tenni a látott-hallott 
eseményeket. Különböző játékok is készülnek a 
szemléletesség érdekében, plüssfigurák, kártyajátékok, 
vagy számítógépes szimulációs programok. Az utóbbi 
években bebizonyosodott, hogy ezek a módszerek felkeltik 
nem csak a diákok, hanem az érdeklődő felnőttek figyelmét 
is, és a témakörrel való játékos ismerkedés után bátrabban 
kezdenek bele tudományos írások tanulmányozásába. 
Reményeim szerint minél többen megismerik a jövőben az 
ötletemet, és tudják használni tanításuk, tanulásuk során. 
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A Szuper-VVER reaktorokról 
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A Szuper-VVER reaktor összefoglaló elnevezés a jelenlegi VVER-1000 két továbbfejlesztett változatára vonatkozik, amelyek 
jellegzetességeik révén jobb üzemanyag-hasznosítást és magasabb hatásfokú körfolyamat csatolását teszik lehetővé. Az egyik 
ilyen koncepció az evolúciós Szuper-VVER, amelynél a neutronspektrum üzem közbeni változtatásával érhető el magasabb 
kiégés és konverziós-tényező; itt különböző profilírozású kazetták teljesítmény-eloszlását vizsgáltuk a SCALE 
programrendszerrel. Az egykörös, szuperkritikus nyomású, negyedik generációs VVER (VVER-SCP) a magasabb nyomással 
és maximális hőmérséklettel jobb hatásfokú körfolyamat csatolását teszi lehetővé, illetve a zárt üzemanyagciklus és a fegyver 
minőségű plutónium készletek felszámolására irányuló törekvések szempontjából is ígéretes. Ennél a kapcsolt neutronfizikai-
termohidraulikai kódunk kezdeti eredményeit mutatjuk be. 

 

Az evolúciós Szuper-VVER reaktor 

A spektrális eltolás 

Az úgynevezett spektrális eltolás ötlete már évtizedekkel 
ezelőtt felmerült. A koncepció lényege, hogy a kampány 
elején a reaktor kemény neutronspektrummal üzemel, 
majd a kampány végén tolódik el a neutronspektrum a 
termikus energiatartományba. Ezzel a módszerrel a 
kampány első részében a neutronfelesleg egy része nem 
neutron abszorbensek által kötődik le, hanem az 238U 
rezonanciáinak energiatartományában elnyelődve 
plutóniumot termel, amely a kampány második felében 
hasznosul, így növelve az üzemanyag-hasznosítás 
hatásfokát. A közelmúltban a VVER reaktorok egy 
lehetséges továbbfejlesztéseként folytattak kutatásokat egy 
spektrális eltolást alkalmazó reaktorral kapcsolatban, ez a 
koncepció az evolúciós Szuper-VVER nevet kapta [1].  

Ez egy módosított VVER-1000 reaktor, melyben a 
neutronspektrum változtatását nagyméretű cirkónium 
szabályozóelemekkel végzik, amelyek moderátort 
szorítanak ki az üzemanyag-kazettából, és így egy 
nagymértékben alumoderált fűtőelem ráccsal érik el a 
kemény neutronspektrumot (1. ábra). A kampány során a 

szabályozóelemeket folyamatosan kivonva teszik a reaktort 
kritikussá, akár bórsav használata nélkül is. A zóna a 
teljesen kihúzott szabályozóelemekkel is alulmoderált, 
mivel az üzemanyag-moderátor arány ekkor megegyezik a 
VVER-1000 reaktorokéval. 

A 4,125% dúsítású UO2 fűtőelem-pasztillák átmérője 0,565 
cm, a pálca külső átmérője 0,68 cm, a burkolat anyaga 
nióbiummal ötvözött cirkónium. A rácsosztás 0,864 cm, és 
az ilyen, rendkívül kis pálcákból álló, sűrű, kazettánként 
546 fűtőelem pálcát tartalmazó rácsban 25 darab, 7 pálcányi 
helyet elfoglaló, 1,75 cm külső átmérőjű szabályozóelem 
van. A szabályozó elemek 61 kazettában bór-karbid 
szabályozó rudak és 60 kazettában cirkónium rudak, 
amelyek 2,2 cm külső átmérőjű, 0,1 cm falvastagságú 

vezetőcsövekben mozognak. A teljes reaktor 163 kazettát 
tartalmaz, és termikus teljesítménye 3000 MW, ami 
megegyezik a VVER-1000 reaktorokéval. 

 
1. ábra: A Super-VVER kazetta SCALE modellje. 

 

Piros - fűtőelem-pasztilla; Sárga – Zr burkolat/szerkezeti 
anyag; Kék – moderátor; Türkiz – Zr szabályozóelem 

Az ötlet egyik problémája, hogy a teljesítmény-
egyenlőtlenségek jelentősen megnőhetnek a kazettákon 
belül, így különböző kazetták teljesítményeloszlását vizs-
gáltuk a SCALE programrendszerrel [2].  

A számítási rendszer ismertetése 

A kazettán belüli egyenlőtlenségi tényezők vizsgálatához a 
SCALE reaktorfizikai programrendszert használtuk. A 
számítási séma a 2. ábrán látható. A számítás evaluált 
hatáskeresztmetszetekből indul ki, amelyekből a CENTRM 
modul számít aszimptotikus közelítésben pálcánkénti 
csoportállandókat, 49 energiacsoportban. A pálcaszintű 
csoportállandókkal a karakterisztikák módszerén alapuló 
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NEWT kód végez 2D spektrumszámítást a kazettára, és az 
így kapott spektrummal a kiégés-számítást az ORIGEN 
kód végzi. A kazetták környezetét fehér peremfeltétellel 
vettük figyelembe, ami azt jelenti, hogy a kazetta oldalain a 
be- és kilépő neutronáram megegyezik, és a belépő 
neutronfluxus izotróp. Minden spektrumszámításnál 
görbületi paraméter iterációval tettük a kazettát kritikussá. 

Két fontos kiegészítést kell tennünk a számítási rendszer 
gerincéhez. Egyrészt a SCALE-ben a pálcaszintű 
csoportállandók számításakor alkalmazott aszimptotikus 
közelítés nem megfelelő egy ilyen irreguláris rácsnál, ezért 
a MCDANCOFF modullal Monte-Carlo számításokkal 
Dancoff-faktorokat számítottunk kiégetlen kazettákra, és a 
megfelelő pálcacsoportoknál ezek használatával 
korrigáltuk a csoportállandókat. A másik fontos kitétel, 
hogy a kampányszámítások során szimuláltuk a 
kazettában a szabályozóelemek kihúzását, mivel akkor 
várható a teljesítmény-egyenlőtlenségek maximuma. Itt azt 
feltételeztük, hogy a rudak kihúzása lineáris, és ekkor 
cseréltük ki a szabályozórudakat moderátorra. 

 
2. ábra: A SCALE számítási rendszere. 

A számítás eredményei 

Három különböző hőmérsékletű esetet (szegmenst) 
definiáltunk: a zóna/kazetta belépésénél, közepénél és 
kilépésénél. Mivel nem álltak rendelkezésre adatok, a 
Kalinin-3 reaktordinamikai tesztfeladat hőmérsékleteit 
használtuk fel. Fontos megjegyezni, hogy a 
vezetőcsövekben lévő moderátor hőmérséklete a 
modellben megegyezik a zóna belépő hőmérsékletével, 
mivel az csak a vezetőcsöveken keresztül melegszik. Négy, 
352 effektív nap hosszú kampányt szimuláltunk, köztük 30 
napos átrakási periódussal. 

Először egységes dúsítású kazettákra vizsgáltuk a 
teljesítmény-eloszlásokat. A kazetta alsó részének közel 0 
kiégésű, spektrumváltás utáni teljesítmény-eloszlása a 3. 
ábrán látható. Itt megfigyelhető, hogy a teljesítmény-

egyenlőtlenségek maximuma a kazetta sarkánál található, 
és a szabályozóelemek környezetében is megnőtt, ez igaz 
volt az összes esetre. Ezek alapján kezdtünk el profilírozást 
kidolgozni. A 4. ábrán a profilírozatlan kazetták 

teljesítmény-egyenlőtlenségének maximumai láthatók az 
idő függvényében. Látható, hogy ezek a spektrumváltás 
után a legnagyobbak, és a kiégéssel csökkennek. Azt 
találtuk különböző profilírozások vizsgálatánál, hogy a 
kiégéssel nem feltétlen csökkennek az egyenlőtlenségek. Ez 
látható az 5. ábrán is, ahol a kazettán belüli teljesítmény-

egyenlőtlenségi tényezők láthatóak az idő függvényben. 

 
3. ábra: A szimmetria-szektor teljesítmény-eloszlása egy 

kazettában 
(0 kiégés, alsó szegmens, nincs profilírozás). 

 
4. ábra: A kazettán belüli teljesítmény-egyenlőtlenségi tényező 

változása a kazetta pozíció és az idő függvényében, 
profilírozás nélkül.  

 
5. ábra: A kazettán belüli teljesítmény-egyenlőtlenségi tényező 

változása a kazetta pozíció és az idő függvényében, 
profilírozással. 

Ennek oka, hogy a spektrum térbeli alakja jelentősen 
megváltozik a spektrum-váltáskor. Ha a kiégés során a két 
spektrum időbeli eloszlása egyenlőtlen, az egyes pálcák 
hasadóanyag-tartalma is jelentősen eltérhet. Ez különösen 
igaz a kazetta felső részére, ahol az üzemanyag 
túlnyomórészt kemény spektrummal ég ki, majd a 
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kampány végén a spektrális eltolás következtében 
jelentősen megváltozik a spektrum.  

Munkánk során több profilírozást is megvizsgáltunk. Mivel 
a kazetták alsó és felső részén a teljesítmény-
egyenlőtlenségek másképpen változnak, az előbbi 
nagyrészt lágy, utóbbi pedig kemény spektrummal ég ki, 
így végül axiális és radiális profilírozást is javasoltunk. 
Ezzel számításaink szerint elérhető a teljesítmény-
egyenlőtlenségek jelentős csökkentése, ám ez egyéb 
problémákat vet fel (pl. gyárthatóság). A teljesítmény-
egyenlőtlenségek részletesebb vizsgálatához természetesen 
az egész zónára kiterjedő pálcaszintű számítások 
szükségesek. 

A VVER-SCP reaktor 

Az orosz SCWR 

A VVER-SCP (vagy VVER-SKD) a negyedik generációs 
reaktorok egyik altípusának, a szuperkritikus vízzel hűtött 
reaktornak (SCWR, SuperCritical-Water-cooled Reactor) az 
orosz változata. A rendszer nyomása a reaktorban a víz 
kritikus nyomását meghaladja, így nem mutat 
fázisátalakulást, a nyomás fennmaradása esetén nincs 
forrásos krízis, csak a hőátadás bizonyos mértékű 
leromlása fordul elő. A tervezett magas kilépő hőmérséklet 
nagy termodinamikai hatásfokot eredményez. Az egykörös 
elképzelésben a kilépő hűtőközeg közvetlenül a turbinára 
vezethető a költséges gőzfejlesztők alkalmazása nélkül. Ez 
a koncepció gyors neutronspektrumú, amely magas, 0,9-es 
konverziós-tényezőt biztosít, és kiégett VVER 
üzemanyagból és fegyver minőségű plutóniumból gyártott 
MOX (Mixed-OXide) üzemanyaggal működhet, ami 
egyszerre lépés a zárt üzemanyagciklus és a fegyver 
minőségű plutónium készletek felszámolása felé. Ezen túl a 
reaktor alkalmas lenne a nátrium-hűtésű BN reaktorok 
által termelt plutónium hasznosítására is. Létezik egy- és 
két-utas változat is, ami azt jelenti, hogy a hűtőközeg 
egyszer, illetve kétszer halad át a zónán, utóbbi a 
hőmérséklet-maximumok csökkentésének szempontjából 
ígéretes, mivel egy keverőtérben egyenlítődnek ki a 
hőmérsékletek. A koncepció kidolgozása azonban még 
kezdeti stádiumban van [3,4]. 

A reaktor termikus teljesítménye 3850MW, a hűtőközeg 
belépő hőmérséklete 280°C, kilépő hőmérséklete 540°C.  
A reaktor 245 darab, külső fallal rendelkező kazettát 
tartalmaz, a töltet rácsosztása 207 mm. A kazettafal külső 
kulcsmérete 205 mm, falvastagsága 2,25 mm. Egy 
kazettában 252 üzemanyagpálca, 18 vezetőcső a szabályozó 
rudaknak és egy központi mérőcső helyezkedik el. A 
pasztillák átmérője 9,4 mm, a MOX üzemanyag sűrűsége 
9,3 g/cm3, ebből 0,7 g/cm3 a fegyver-plutónium. A 
burkolat külső átmérője 10,7 mm, falvastagsága 0,55 mm, 
anyaga EP172 acél. 

Az SCWR reaktorok tervezésének egyik problémája, hogy 
a hűtőközeg sűrűsége a zónán való áthaladás során közel 
nyolcadára csökken, így a teljesítmény-egyenlőtlenségek 
megnövekedhetnek. Ez elsősorban a fűtőelemek burkolata 
szempontjából kritikus. Emiatt a reaktorra csatolt 
neutronfizikai-termohidraulikai számításokat tervezünk a 
KARATE programrendszerrel [5,6].  

 

A számítási rendszer ismertetése 

Távlati célunk a KARATE programrendszerrel végzett 
nodális csatolt neutronfizikai-termohidraulikai 
számításokkal egyensúlyi kampány tervezése, ami 
lehetőséget biztosít a jelenlegi koncepciónak a korábbinál 
részletesebb vizsgálatára. Ennek lépései a következők: 

 A MULTICELL 2D transzport kód eredményeinek 
összehasonlítása nagy pontosságú SCALE-NEWT 
számításokkal. Ez azért szükséges, mert a MULTICELL 
kódot termikus reaktorok számítására fejlesztették ki és 
validálták. 

 A fűtőelemkazetták diffúziós csoportállandóinak 
számítása a MULTICELL programmal és azok 
paraméterezésének kidolgozása. Itt nagymértékben 
támaszkodunk az irodalmi adatokra és az intézetben 
szerzett tapasztalatokra. 

 A csoportállandókat felhasználva a szuperkritikus 
KARATE nodális csatolt neutronfizikai-termohidraulikai 
kóddal 3D számítások, majd ezek alapján egyensúlyi 
kampány kidolgozása. 

 Konzervatív forrócsatorna-számítások a 3D nodális 
számítások eredményei alapján. 

Eddigi számítási eredmények 

A SCALE-NEWT MULTICELL összehasonlításokat 
különböző, az áramlási útvonal mentén különböző 
hőmérsékletű rétegeket definiálva végeztük. Az 6. ábrán a 

programokkal kapott teljesítmény-eloszlások láthatók. Az 
eltérések maximuma 5%, ami alapján a MULTICELL kód 
elfogadható pontossággal modellezi a kazettát. Ezt 
követően ismételt számításokkal csoportállandókat 
hoztunk létre, majd paramétereztük azokat a következő 
paraméterek függvényében: 

 A fűtőelemkazetták kiégése 

 A szubcsatornákban áramló hűtőközeg sűrűsége 

 A vezetőcsőben áramló hűtőközeg sűrűsége 

 A kazettafalak közti hűtőközeg sűrűsége 

 A fűtőelemek átlaghőmérséklete 

 A 135Xe koncentrációja 

 A 149Sm koncentrációja 

 A 239Pu koncentrációja 

 A szabályozórudak pozíciója. 

A vezetőcsövek és a kazettafal hűtőközegének sűrűségét 
azért vettük külön paraméternek, mivel csak a 
vezetőcsövön, illetve a kazettafalon keresztül melegednek. 
Mivel a neutronspektrum gyors, ami jelentősen eltér a 
jelenlegi VVER reaktorokétól (7. ábra), így egyértelműen 

indokolt a többcsoport-közelítés. Emiatt kettő-, négy- és 
hatcsoport-állandókat hoztunk létre. A többcsoport 
közelítést a KIKO3DMG [7] kóddal, a kétutas áramlási 
útvonalaknak megfelelő zónamodellen végzett számítások 
is indokolják. Ennek eredményei a 8. ábrán láthatók. A hat 

csoport értékekhez képest a kazettánkénti teljesítmény-
egyenlőtlenségek maximális eltérése két csoport esetén 
14,7%, 4 csoport esetén csak 1,9%. 



Nukleon 2017. május X. évf. (2017) 204 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2017  4 

 
6. ábra: A kazetta szimmetria-szektorának teljesítményeloszlása. 

 
7. ábra: Egy VVER-1000 és egy VVER-SCP reaktorban lévő 

fűtőelempasztilla neutronspektrumának összehasonlítása 0 
kiégés esetén. 

 
8. ábra: A kazettánkénti teljesítményegyenlőtlenségek a zóna 

szimmetriaszektorában. 
Fentről lefele: kettő, négy, illetve hat energiacsoport. 

A csatolt neutronfizikai-termohidraulikai számításokat a 
KARATE GLOBUS, a KIKO3DMG és a szuperkritikus 
KARATE-termohidraulika nodális kódok összekapcsolásá-
val tervezzük. A maximális burkolathőmérsékletek uralása 
céljából a kazetták bemenetére szánt szűkítőket 
használhatjuk a zóna forgalomeloszlásának hangolására. A 
kiégés során teljesítmény-átrendeződés jön létre a zónában, 
amely a forgalomeloszlás változásán keresztül is kihat a 
burkolathőmérsékletekre. A termohidraulikai modul a 
forgalomeloszlás megváltozásának figyelembevételére a 
hűtővíz nyomásesés számítását is elvégzi, amely 
tartalmazza a lokális nyomáseséseket és az elosztott 
nyomásesést is a zóna mentén. A VVER-SCP reaktor 
kazettáiban a jó hűtőközeg-keveredés érdekében az 
eredetileg a fémhűtésű gyorsreaktorokban használt 
helikális drót távtartókat alkalmaznak, melynek elosztott 
nyomásesés számítására Rehme korrelációját használjuk. 

Ahogy már korábban említettük, a koncepció nem egészen 
kidolgozott. A termohidraulika modellhez nem állnak 
rendelkezésre részletesen kidolgozott áramlási útvonalak, 
mivel ezek kutatása jelenleg is folyik, így a kapcsolt 
számításokhoz a modellt a részletesen megtervezett 
HPLWR háromutas áramlási útvonalai alapján dolgozzuk 
ki. 

Összefoglalás 
Az evolúciós Szuper-VVER reaktor esetében - amelynél a 
neutronspektrum üzem közbeni változtatásával érhető el 
magasabb kiégés és konverziós-tényező - a kazettán belüli 
egyenlőtlenségi tényező csökkentésére radiális és axiális 
dúsításprofilírozást javasoltunk a SCALE 
programrendszerrel elvégzett számítások alapján. Az 
egykörös, szuperkritikus nyomású, negyedik generációs, 
MOX üzemanyaggal tervezett VVER-SCP számítási 
modelljének több elemét létrehoztuk, javaslatot tettünk a 
részletesen kidolgozott európai HPLWR reaktor áramlási 
útjainak alkalmazására. A későbbiekben a több 
energiacsoportot alkalmazó nodális kampányszámításaink 
segítségével vizsgáljuk az ilyen reaktorok esetében kritikus 
fontosságú üregtényezőt is.  
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