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Atomerőművi és általános célú építmények orosz
szabványainak elemzése
Móga István
PÖYRY Erőterv Zrt.
1094 Budapest, tel.: +36 1 455 360-3459

A tanulmány készítésének célja az atomerőművi építmények orosz és hazai műszaki szabályozásának, teherhordó szerkezetek
tervezésére vonatkozó szabványainak összehasonlítása. Az összehasonlítás legfontosabb szempontja a szabványok biztonsági
szintjének megítélése.
Az áttekinthetőség érdekében foglalkozunk a jogi és műszaki szabályozás általános rendszerével. Az orosz szabályozási
rendszert a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztonsági szabályai rendszeréhez és az energetikában ismert EUR szervezet
által kidolgozott szabályozási rendszerhez hasonlítjuk.

Bevezetés

(Követelmények és Útmutatók) beosztása megtartotta
eredeti felosztását.

A tanulmány alapjául szolgáló elemzés célja meghatározott
témájú orosz és hazai, építési vonatkozású, teherhordó
szerkezetekre vonatkozó szabvány tartalmának és
biztonsági szintjének összehasonlítása ([9]). Alapvető cél a
szabványok nukleáris biztonsággal kapcsolatos megítélése,
mely esetünkben az általános műszaki biztonsággal
kapcsolatos kérdések megválaszolását jelenti.

A nukleáris biztonsággal kapcsolatban a NAÜ a
dokumentum sorozatok széles körét bocsátja ki, ezek közül
összehasonlításunkban a Biztonsági Szabványokkal
foglalkozunk. A szabványok tükrözik a nemzetközi
megegyezést arra vonatkozóan, hogy mi alkotja a
biztonság magas szintjét az emberek és a környezet
védelmével kapcsolatban, az ionizáló sugárzás káros
hatásai ellen. A dokumentumok világszerte hivatkozási
alapul szolgálnak, annak ellenére, hogy nem részei a
nemzeti szabályozási környezetnek, közvetlen joghatállyal
nem rendelkeznek. Témakörükben „legjobb gyakorlat”
jellegű leírásnak/mintáknak tekinthetők.

Az előzetesen meghatározott szabványok körének elemzési
tapasztalata, hogy a dokumentumok nem szakíthatók ki
(szabályozási)
környezetükből.
Egy
létesítmény
biztonságának megítélésénél ismernünk kell a szabványok
mögötti további információkat, az információk szervezési
rendszerét ugyanúgy, mint az esetlegesen kapcsolódó más
dokumentumok szerepét, lelőhelyét. A tisztánlátás
érdekében tehát szükség van a szabályozási rendszerek
összehasonlítására.
Jelen tanulmányban összefoglaljuk az elemzés témáit és
lefolytatását, az eddigi eredményeket. Az orosz jogi és
műszaki szabályozás rendszerét a NAÜ biztonsági
szabványai és az EUR szervezete által kidolgozott
szabályozási rendszerhez hasonlítom. Elsőként a referencia
rendszereket ismertetem.

A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség biztonsági szabványai
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
szabványai jelentősége
A
Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség
(NAÜ)
dokumentum sorozatai a 2009-ben kidolgozott, u.n.
hosszútávú
szabályozási szerkezetnek megfelelően
csoportosíthatók. Az áttérés és átdolgozás folyamatos ([2]),
a
2009
előtt
kiadott
Biztonsági
Szabványok

A biztonsági szabványok típusai
A Biztonsági Szabványokat (Safety Standards) a NAÜ
három kategóriába sorolta ([2]). Szerepük és tartalmuk
alapján megkülönböztetjük az alábbi típusokat:
SF Biztonsági Alapok (Safety Fundamentals). Alapvető
célok, koncepciók és elvek, melyek biztosítják az
atomenergia fejlesztés és alkalmazás békés alkalmazásának
biztonságát.
R Biztonsági Követelmények (Safety Requirements). A
jelenben
és
a
jövőben
kielégítendő,
alapvető
követelmények az emberek és a környezet védelme
érdekében. A követelményeket a Biztonsági Alapok céljai
és alapelvei határozzák meg.
G Biztonsági Útmutatók (Safety Guides). Fenti
szabványokat egészítik ki, a Biztonsági Követelmények
teljesítésének
betartása
érdekében
szükséges
követelményekkel és irányvonalakkal. Bemutatják a
nemzetközi tapasztalatokon alapuló „legjobb gyakorlat“ot, és ismertetik a biztonsági szabványok betartását
szavatoló ajánlásokat és intézkedéseket.
A szabványok hierarchikus csoportosítását lásd a 2. ábrán.
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Az EUR szervezetének tevékenysége
Az EUR nemzetközi szervezet a francia EDF
kezdeményezésére, európai atomerőmű üzemeltetők
összefogása révén jött létre. A szervezetet 2000 óta 12 teljes
jogú tag alkotja ([4]). A szövetség a könnyűvizes reaktorral
(LWR) épülő erőmű tervezői és beszállítói részére,
követelményrendszert
(EUR,
European
Utility
Requirements for LWR nuclear power plants) dolgozott ki.
Ennek elkészítésének célja, hogy elősegítse standardizált
tervek kifejlesztését, mely alapján a különböző európai
országokban létesítendő erőművek, kis változtatásokkal
engedélyezhetők és építhetők. Az MVM Zrt. 2012 óta, teljes
jogú tagként vesz részt a szervezet munkájában.
A követelményrendszer készítése során áttekintették a
kapcsolódó szabályozási tevékenységeket, kidolgozták a
létesítéshez általában szükséges előírások osztályozásának
rendszerét. A szabályozó hatóságok által általában kiadott
törvények, rendeletek, határozatok, illetve a szabályokat,
kritériumokat és ajánlásokat tartalmazó szabályzatok és
szabványok halmazát hierarchikusan rendezték. A
szabályozási dokumentumok szintekbe sorolásával
megalkották a szabályozás általános szerkezeti modelljét,
melyet
a
továbbiakban
a
gyakorlat
számára
összehasonlítási alapként kezelek. A szabályozási rendszer
vizuális megjelenítésére a szabályozási piramis forma és
elnevezés szokásos ([14]), ennek megfelelően a fentebb
ismertetett szabályozási rendszert a továbbiakban EUR
szabályozási piramisként azonosítjuk (lásd 2. ábra).
Az EUR követelmények vizsgálata nem tárgya jelen
tanulmánynak.
Építéstervezési szempontból az európai szabályozás egyik
fontos jellemzője az Eurocode szabványrendszer
alkalmazása.

Eurocode szabványok
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Az ábrán beazonosítható a terhekre, meteorológiai
hatásokra, a különböző anyagú és célú szerkezetekre
vonatkozó szabványok megnevezése.
Az Eurocode-okat bevezető nemzeti szabványok
tartalmazzák a CEN (European Committee for Standardization) által kiadott teljes szöveget, mellékletekkel
együtt, amelyeket nemzeti előszó, illetve mellékletek
egészíthetnek ki. A nemzeti melléklet csak az Eurocode
által szabadon megválasztható vagy változatokat felkínáló
esetben tartalmazhat információkat.

Az orosz jogi és műszaki
szabályozás
Az Orosz Föderáció szabályozási rendszere
A jogszabályi változásokkal összhangban 2002-ben a
szabványfejlesztés új szakasza kezdődött az Orosz
Föderációban. Ezzel összefüggésben 2004-ben változott az
intézményi környezet, a Gosstandart helyett jelenleg a
Rostechnadzor tevékenykedik a nézőpontunkból igen
jelentős (nukleáris) szabványosítási munkák területén ([1]).
A Roszatom-mal kötött szerződés alapján 2008-tól a
Szojuzatomsztroj, a Szojuzatomprojekt és a Szojuzatomgeo
„önszabályozó szervezet” (SRO – Szamoreguliruemaja
Organizacia) végzi az atomenergetikai létesítmények
építését és szabályozását ([12]).
Szabványkibocsátóként számos más szervezet is működik,
így pl. a Regionális Fejlesztési Minisztérium. Az
előzőekben leírt szabvány kibocsátók dokumentumai
mellett számolni kell a korábbi kibocsátók (pl. SzSzSzR
Atomenergia
Minisztérium)
dokumentumainak
alkalmazásával.
Az előírások hierarchikus felépítése ez esetben is
felrajzolható szabályozási piramis formájában (lásd 2.
ábra).

Az Eurocode (vagy Euronorm, EC) szabványrendszer
használata során általában több szabvány együttes
alkalmazása
szükséges.
A
rendszer
felépítése
következtében az egyes, speciális anyagú/célú szerkezetek
vizsgálata során az általános érvényű tervezési elveket és
adatokat a rendszer alap dokumentumai (MSZ EN 1990,
MSZ EN 1991) felhasználásával kell figyelembe venni.

Műszaki szabályozási dokumentumok típusai

A szabványok érvényességi területei az alábbi ábrával
szemléltethetőek:

NP Szövetségi norma és szabályzat (Normü i právila),

Az elemzés egyik, a gyakorlat szempontjából fontos
eredménye
a
gyakran
alkalmazott
szabályozási
dokumentumok típusának megismerése. Ezeket az
alábbiakban felsorolás szerűen tekintjük át.

Szabályzatok
PN AE Nukleáris létesítmények szabályzatai és normatívái
(Pravila i normü atomnoj energetiki) Átmenetileg
érvényben maradt egyes állami szabályozási dokumentumok, kibocsátó SzSzSzR Atomenergia Minisztérium,
RD Irányító dokumentum/eljárásrend (Rukovogyjáscsij
dokument),
RB
Biztonsági
bezapásznosztyi),

útmutató

(Rukovódsztva

po

NRB Sugárvédelem szabályzatai (Normü radiacionnoj
bezopasznoszti),
PB Beépítés és az üzemelés biztonsági szabályzatai (Pravila
usztrojsztva i bezopasznoj ekszpluatacii),
RTM Számítások szabályzatai és módszerei (Normü i
metodü raszcsota).
1. ábra: Tartószerkezeti szabványok ([5]).

© Magyar Nukleáris Társaság, 2017
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Szabványok

Szabályozási rendszerek

Állami szabványok

Az orosz szabványok esetében a feladat egy Európai Unión
kívüli jogi és műszaki szabályozási környezetbe illeszkedő
dokumentum sorozat vizsgálatát jelenti. A nukleáris
területen mind a NAÜ biztonsági szabályainak ([7])
rendszere, mind az EUR szervezete által készített
szabályozási piramis ([8]) ismert, viszonyítási alapként
célszerűen használhatjuk az orosz szabályozási piramis
bemutatásánál. A rendszerek nukleáris nézőpontú
struktúráját az 2. ábrán rajzoltam fel, a forrásul szolgáló
ábrákat, összehasonlíthatóságuk érdekében, kis mértékben
átdolgoztam.

GOSZT Állami szabvány (Goszudarsztvennij sztandart).
Az Orosz Föderáció 1992 utáni új szabványai GOSZT R
jelzésűek,
NSZR Orosz Föderáció Nemzeti Szabvány (Nacionalnij
Sztandart Rossziszkoj Federácii),
Állami szabványként bevezetett egyes nemzetközi szabványok
EN Euronorm szabványok (Euronorm),
ISO
Nemzetközi
(Mezsdunarodnije normi),

Szabványügyi

IEC Nemzetközi Elektronikai Bizottság
(Mezsdunarodnije elektricseszkije normi).

Szervezet
szabványai

Ágazati szabványok
Állami szabványok
OSZT Állami ágazati szabvány (Otraszlevoj sztandart),
SZP Építési szabályzat (Sztroitelnije pravila, Regionális
Fejlesztési Minisztérium).,
SZP AES Sztroitelnije pravila atomnih elektrosztancij,
Atomerőművi építési szabályzat,
SZNiP Építési szabványok és szabályzatok (Sztroitelnije
normi i pravila). A szabályozási rendszer átalakítása során
az SZP sorozatba illesztve, eseteként eredeti jelölését is
megtartva. A szabványok aktualizálása egybeesik az SZP
sorozatba történő integrálással.
Önszabályozó szervezetek (Szamoreguliruemaja Organizacia)
szabványai
SZTO Önszabályozó (atomenergetika – iparági szabvány)
szervezeti szabvány.
Egyéb szabályozási dokumentum
TU Műszaki specifikáció (Тehnicseszkije uszlovija).
Speciális termékre vagy termékekre, anyagokra stb.
vonatkozik. Szabvány hiányában ennek pótlására, vagy a
meglevők
követelményeinek
kiegészítésére,
vagy
szigorítására szolgál ([3]). p.: 6.).

A jogi és műszaki szabályozási rendszer alkotóelemei a
jogszabályok és a műszaki dokumentumok. A rendszerek
közös jellemzője, hogy a piramis csúcsán (a felső sávban)
az alapelveket rögzítő, kötelező jellegű szabályozási
dokumentumok, általában jogszabályok találhatók.
A NAÜ rendszerében és az EUR szabályozási piramisa
középső sávjában azon előírások találhatók, melyek
alkalmazása biztosítja a legfelső szint előírásaiban foglaltak
kielégítését. Az EUR piramis harmadik, legalsó sávjába a
célszerűen alkalmazandó, az előzőekkel konzisztens, nem
nukleáris szabályozási dokumentumok sorolhatók. A
középső sávba tartozó dokumentumok alkalmazása fentiek
alapján szükséges, az alsó sávban nevesített szabványok
alkalmazása ajánlott a projekt feladatai megoldásában.
A NAÜ dokumentumai ([7], Fig. 1. alapján) elsődlegesen a
betartandó biztonsági elveket tárgyalják, a szükséges
minősítésű dokumentumok közül az általános jellegű
dokumentumok (GSR és GSG) a létesítmények
mindegyikére vonatkoztathatók, míg a specifikusak (SSR és
SSG) csak az anyagban meghatározott alkalmazásoknál
(létesítménynél) használhatók.
Az EUR rendszere gyakorlatias megközelítésű, keletkezési
körülményeiből
kifolyólag
az
európai
nukleáris
szabályozás prototípusának tekinthető ([8], Fig. 54.
alapján). Itt kell megjegyeznünk, hogy a II. szintre
pozícionált EUR követelmények nem „írják felül” az alsóbb
szint előírásait, ezek lényegében a „legjobb gyakorlat”
előírásait tartalmazzák.

A szabályozási rendszerek és
dokumentumok összehasonlítása

Az Orosz Föderáció szabályozási szintjei tartalmát egyes
szerzők eltérően határozzák meg, ezért több dokumentum
leírását vettem figyelembe ([6], [13]. Fig. 1. alapján).

A feldolgozás során kitűnik, hogy az egyes
dokumentumok összehasonlítása nem elegendő az
ismeretek és információk megbízható megalapozásához.
Vannak olyan területek, ahol a lényeges adatokat (pl.
környezetvédelemi határértékeket) nem műszaki szabvány,
hanem jogszabály tartalmazza. A részletekkel kapcsolatban
az is hamar kiderül, hogy általában két rendszer egyes
elemei között nincs kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés.
A rendelkezések, információk csoportosításának és
rögzítésének koncepciója nem szükségszerűen egyezik
meg, nem kerülhető el a jogi és műszaki szabályozási
rendszer egészének valamilyen szintű megismerése.

A szabályozási struktúrájában nincs meg a NAÜ-nél
megismert csoportosítás, az ötszintű szabályozási szerkezet
nem
kínálja
fel
a
speciális
szakmai
terület
dokumentumainak könnyű szétválasztását. Láthatjuk,
hogy az egyes szintek dokumentum tartalma eltér az EUR
szabályozási
szintjei
tartalmától.
A
vonatkozó
szakirodalomból az olvasható ki, hogy a kötelezően
alkalmazandó nukleáris szabályozási dokumentumok köre
nagyobb, mint az EUR generikus szabályozási piramisában
meghatározott terjedelem. Meg kell említenünk, hogy
életbiztonsági szempontból további dokumentumok
sorolhatók kötelező alkalmazásúnak, ezért nem zárható ki,
hogy az V. szint dokumentumai közül több dokumentum
is ebbe a csoportba sorolható.

A következő pontokban a NAÜ biztonsági szabványainak
hierarchiáját és az EUR szabályozási piramisát hasonlítjuk
az orosz szabályozási rendszerhez, majd az orosz és hazai
műszaki szabványokat hasonlítjuk össze.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2017

A szabályozási környezet I. és II. szintjének dokumentumai
tartalmazzák az alapvető biztonsági követelményeket. A
III. és IV. szint dokumentumai foglalkoznak a biztonságos
rendszerek, rendszerelemek tervezésével. Ide tartoznak a
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pl. a PN AE, RB és RD jelű dokumentumok, melyek
tárgyalásmódban/témájukban a vizsgált NAÜ biztonsági
dokumentumokhoz közelebb állnak. Az V. szintű
dokumentumok a magasabb szintű dokumentumokban
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lefektetett elvek és eljárások végrehajtását szabályozó
dokumentumoknak tekinthetők. Ide sorolhatók általában
pl. a GOSZT, SZNip és SZP jelű dokumentumok.

2. ábra: A nukleáris terület szabályozási rendszereinek szerkezete

A vizsgált dokumentumok terjedelme
Az elemzésben tárgyalt 15 orosz szabvány (egy kivételével)
és a hazai szabványok általános célú építmények tervezésére
vonatkoznak. A vizsgálat tárgya: (négy) általános tervezési
kérdések és terhek, (három) betonanyagú szerkezetek, (egy)
acélszerkezetek, (egy) kő és tégla szerkezetek, (négy) talaj és
alapozási szerkezetek, (kettő) dinamika és földrengés témájú
orosz szabvány. Ezek általában az SZP Szabályzat
gyűjtemény, illetve a SZNiP Építési szabványok és
szabályzatok sorozatának elemei. A vizsgált sorozatban
egyedüli nem orosz kidolgozású szabvány az EC sorozat első
tagja, az NSZR EN 1990 EC szabvány (Teherhordó
szerkezetek tervezésének alapjai) törzsanyaga.
A vizsgált hét hazai szabályozási dokumentum az EC sorozat
eleme.

A szabványok műszaki tartalma
Az EC dokumentumok átfogó jellegéből kifolyólag egy EC
szabványhoz általában több orosz dokumentum, így másik
oldalról nézve több orosz dokumentum témaköréhez azonos
EC dokumentum rendelhető. Különleges eset az, melynél az
orosz dokumentumban foglalt témakörök nagy száma
lényegében nem teszi lehetővé egy meghatározó EC
dokumentum megjelölését.
A vizsgált orosz szabványok szilárdsági – alakváltozási duktilitási jellemzőinek jelölései és értékei eltérnek az EC
megfelelő értékek jelöléseitől és értekeitől. A szabványsorozat
több dokumentumában (beton, alapozás) alkalmazott
munkakörülmény tényező az EC sorozatban nem található.
Betonanyagú szerkezetek esetében az EC-2-től eltér a
fagyállóság, a vízzáróság, a testsűrűség jelölése, osztályai,
kisebb az anyagmodellek választéka ([10]). A különböző
elemi igénybevételekre történő méretezés, a jelölések és a
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képletek (hajlítás, nyírás, csavarás, központos és külpontos
nyomás, átszúródás) szintén eltérőek. A használati állapotnak
megfelelő igénybevétel interakciókban a repedésmegnyílásés korlátozás kritériumai, a berepedt tartó alakváltozás
számítási képletei mások.
A szerkezeti acélok megadása eltér az EC-3-ban
megadottaktól. Más a méretezési filozófia, a méretezés
technikája, nincs meg a keresztmetszetekben az EC-3 szerinti
keresztmetszet osztályok alkalmazása. Ugyanakkor a
szabvány megengedi plasztikus tartalék kihasználását.
A kő és téglaszerkezetekre a SZNiP szabvány konkrét
számítási képleteket ad meg a deformációk ellenőrzésére. Az
EC-6 nemzeti melléklete számítási módszereket és csökkentő
tényezőkre vonatkozó adatokat, valamint grafikonokat,
táblázatokat tartalmaz.
A vizsgált négy orosz geotechnikai szabvány közül három
általános célú építményekre vonatkozik, egy tekinthető
nukleáris szabványnak. A négy közül kettő (SZP
22.13330.2011 Épületek és szerkezetek altalajának ellenőrzése
és SZP 50-101-2004 Vasbetonszerkezetek) alkalmazási területe
és magának a szabványnak a felépítése és tartalma erős
hasonlóságot mutat, lényegi átfedéseket tartalmaz.
Az EC-7 alapvetően tervezési szabvány, kitér azonban
technológiai és minőségszabályozási kérdésekre is.
A szabvány átfogó jellegű, felöleli az orosz szabványokban
elkülönítetten tárgyalt szakmai területeket. A tárgyalt
témákban bővebb, lefedi a szűkebb értelemben vett
geotechnikai, (korábbi szóhasználattal) talajmechanikai
talajjellemzők
meghatározásának,
vizsgálatának
és
értékelésének teljes körét. Használata geotechnikai témákban
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nagyobb tájékozottságot kíván alkalmazójától, mint orosz
megfelelői.
Mindkét rendszer alkalmas arra, hogy eltérő módon ugyan,
de figyelembe vegye a geotechnikai feladat bonyolultságát,
illetve a tervezett létesítmény fontosságát.
A hatások parciális tényezőit (biztonsági tényezőit) mindkét
rendszer a sorozat más szabványának előírásaiból veszi át.
Az orosz dokumentum a teherfajtáknak megfelelően
részletezi a paramétereket, az EC szabvány a kedvező, illetve
kedvezőtlen hatásnak megfelelően tesz különbséget. A
talajparaméterek parciális tényezői megválasztásánál az EC
két (M1 és M2) csoportot határoz meg. Az orosz szabvány
parciális tényezőjének kiszámításánál alkalmazott α tényező
alkalmazása a korábbi MSZ sorozatból ismert számunkra, az
EC azonban nem alkalmazza. A vizsgálandó süllyedések
(elmozdulások, deformációk) típusaira vonatkozó előírás
lényegében megegyező. A tégla anyagú falazatra és vasbeton
blokkos teherhordó szerkezetekre vonatkozó elfordulási
határértékre az EC (nagyságrenddel kisebb) szigorúbb
határértéket ad meg.
Az építmények fontosságának figyelembe vételére mindkét
szabvány lehetőséget ad, az orosz dokumentum három, az
EC négy szintet határoz meg. Az altalaj osztályozásában az
orosz előírás I.-III., az EC szabvány A-S kategóriákat
különböztet meg.
Az SZP 26.13330.2012 (SZNiP 2.02.05-87) szabvány
részletesen tárgyalja a dinamikai terhelésű gépalapok
számítási eljárásait. A vizsgált MSZ EN 1991 szabvány a
gyakorlati számítások végrehajtásához nem tartalmaz
elegendő
információt.
Elemzésünkben
javaslatot
fogalmaztunk meg a számítások gyakorlati végrehajtási
módszertanára. Ez az MSZ EN rögzített elveivel összhangban
van, részleteiben és lényegében a hazánkban korábban is
ismert DIN 4024 német szabványban foglaltak alkalmazását
jelenti.
A dokumentumok közös tartalmi része mellett mindkét
sorozatba tartozó szabvány tartalmaz olyan részleteket,
melyeket a másik sorozatba tartozó szabvány nem tárgyal (ld.
3. ábra).

4. ábra: A szabványok kapcsolódása ([11]).
Az idézett szabványkör nyilvánvalóan európai műszaki
szabályozási
háttérre
támaszkodik,
de
hasonlót
tapasztalhatunk más hazai dokumentumok szakmai háttere
esetében is. Az orosz szabványok meghatározóan orosz
dokumentumokra alapoznak, ezek megismerése és
megítélése nehezítheti a megfelelő szabványok jellemzői
tényleges
tulajdonságai összevetését
a szerkezetek
megvalósítása szintjén.

Az orosz és hazai szabványokra alapozott
számítások eredményei
Az összehasonlítás részeként (négy) acélszerkezeti elem és
kapcsolata és (egy) vasbeton gerenda ellenőrző számítását
készítettük el. Az azonos (alap) terhelés figyelembe vételével
elvégzett számításokat a két szabályozási kör egyes
méretezési szabványai biztonsági szintje összehasonlítására
használtuk fel.
Az eredmények számszerű értékei nagyon hasonlóak,
lényegében azonosnak tekinthetők. A meteorológiai terhek
különbözőségének hatását, a földrengési terheket és a
munkakörülményt figyelembe vevő tényező hatását
elemzésünkben nem vizsgáltuk. Ezek további vizsgálata
szükséges
az
általános
jellegű
megállapítások
véglegesítéséhez.

Összefoglalás és javaslatok további
vizsgálatokra
Az összehasonlítási folyamat során rendszer és dokumentum
szintű elemzéseket végeztünk.
Az orosz jogi és műszaki szabályozási rendszert a NAÜ és az
EUR szabályozási dokumentum struktúrájához hasonlítottuk.
A dokumentumok esetében az orosz szabványok tartalmát az
EC sorozat szabványaihoz hasonlítottuk.

3. ábra: A szabályozási dokumentumok összehasonlítható közös
tartalma

A szabványok szakmai hátterének jelentősége
A
műszaki
szabályozási
rendszerek
különböző
szabványkibocsátó dokumentumait tartalmazhatják. A
szabályozás gyakori példái a nemzetközi szervezetek
szabványainak beillesztése, erre vonatkozóan a 4. ábrán
foglaltuk össze a leggyakoribb eseteket. Látható a hazai
rendszerbe illesztett dokumentumok származásának a
szabvány jelölésében való rögzítése.
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A szabványok összehasonlításnál jelentős szerepe lehet az
orosz dokumentumokban szereplő munkakörülmény
tényezőnek (és értékének), az EC szabályozás ilyen tényezőt
nem ismer. Értékének meghatározása fontos szakmapolitikai
feladat.
A szabványok tartalmának összehasonlítása során a
dokumentumban rögzített jellemzőket vettük alapul, a
tényleges eltérések a feltárt és rögzített szakmai terjedelmet
meghaladhatják. A kapcsolódó szakmai területeken a két
rendszer szabványai háttér információi elemzése (tervezési
szabványok minősítését alapvetően nem befolyásolja, az
építés folyamatát és költségeit azonban annál nagyobb
mértékben).
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A
számítási
eredményeket
(a
biztonsági
szint
összehasonlítását) a meteorológiai, földrengési terhek értékei
alapvetően befolyásolják. Ennek akkor nő meg különösen a
jelentősége, ha a létesítmény megépítése típustervek
felhasználásával történik.

tatni. Utóbbi feladat komplex módon lekezeli a teherfelvétel,
az anyagmodellek, a méretezési elvek és összefüggések közti
eltéréseket, megmutatva végül egy adott szerkezet vagy
szerkezeti elemnek a két szabványkörnyezetben történő
méretezéséből adódó biztonsági szintjének különbségét.

A
Magyarországon
hatályos
szabványoknak
való
megfelelőséget további szerkezeti elemekre, összetettebb
szerkezetekre vonatkozó mintapéldákon lehetséges bemu-

A szabványok biztonsági szintjével kapcsolatos kijelentéseink
szélesebb körű megalapozása érdekében szükségesnek
tartjuk a fenti kérdések további vizsgálatát.
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Csernobili nukleáris védőszerkezetek
Móga István
MORITA Mérnökiroda Kft.
Budapest, Bogdánfy u. 7/B, tel.: +36 30 9241551

A Csernobil Atomerőmű nukleáris védművei a világon egyedülálló rendeltetési céllal, különleges körülmények között, igen
nagy költséggel épült szerkezetek. A tanulmány bemutatja a nukleáris baleset után közvetlenül megépült védmű és a
napjainkban elkészülő fedőszerkezet építésének főbb jellemzőit. A megvalósítás főbb részleteit helyszíni tapasztalatok és
tájékoztatók, szakirodalmi kutatás felhasználásával foglalja össze.

Bevezetés
A Magyar Nukleáris Társaság a Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért szakcsoportjának égisze alatt,2017. június 1721. között tanulmányi utat szervezett a Csernobil
Atomerőmű megtekintésére. A tanulmányútra való
felkészülés és a helyszíni tájékoztatások, tapasztalatok
alapján készítette el a szerző összefoglalását a 4. blokk,
1986. április 26.-án bekövetkezett súlyos nukleáris balesete
([8]) következményei felszámolásának mai helyzetéről. Az
ismertetés az erőművi főépület sérülését, a baleset után
közvetlenül kivitelezett és a napjainkban elkészülő új
nukleáris védművek építésének főbb részleteit és
körülményeit tárgyalja.

Erőművi építmények
Tájékozódásunkhoz, a főépület sérüléseinek, a védművek
építése eseményeinek jobb megértéséhez ismernünk kell
térbeli elhelyezkedésüket.

Helyszínrajzi elrendezés
A Csernobil (ukránul Csornobil) Atomerőmű főbb
létesítményei elhelyezésére az iparági gyakorlatnak
megfelelően az égtájak irányához igazodóan került sor. Az
alábbi fénykép központjában látható 1-4. blokki üzemi
főépület tengelye K-Ny-i irányú. Ettől DK-re láthatjuk a
tervezett 5-6. blokk építési területét, az É-D-i tengelyre
telepített főépülettel. ÉNy-irányban található Pripjaty
település. Az erőműtől K-re látható a hűtőtó, mellette a
Pripjaty folyó.

1. ábra: Az erőmű telepítési helyszíne. Terepasztal, Csernobil
Múzeum, Kijev (fotó: Móga István).

Kontakt: morita@t-online.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2017

Védőszerkezetek funkcionális és szerkezeti
jellemzői
A baleset után közvetlenül megépült és az új védőszerkezet
lényegesen eltérő körülmények között, egymástól
lényegesen eltérő szerkezeti megoldással készült.
Megkülönböztetésükhöz át kell tekintenünk az építmények
funkcionális és szerkezeti jellemzőit, meg kell ismernünk
az épületek rendeletetési céljában és a megvalósítás
szerkezeti jellegében mutatkozó hasonlóságokat és
különbségeket.
Mindkét építmény védelmi céllal készült (Shelter Object), a
környezet védelmét biztosítják a radioaktív anyag
sugárzásával szemben és megakadályozzák a veszélyes
anyag szétterjedését. Ez részben más, egyébként pedig
egyszerűbb követelmény, mint pl. az összetett funkciójú és
bonyolult technológiai rendszereket magában foglaló
konténment működése. Mindkét építmény a világon
egyedülálló rendeltetési céljában, szerkezetében és
költségében.
A ma általánosan használatos értelmezés szerint a
konfinement
fogalmát
a
radioaktív
anyagok
szétterjedésének megakadályozására vonatkozó biztonsági
funkció megnevezésére alkalmazzák ([5]). A konténment
ezen funkció megvalósítására, azaz a fizikai szerkezetre
utal.
Esetünkben a közös funkció a konfinement fogalmával
határozható meg. A vonatkozó szakirodalom nagyobb
részében ezt használják az új védőszerkezet megnevezésére
(New Safety Confinement, pl. [3], [6], [9]).
A balesetet követően elkészült szerkezet szarkofág néven
került be a nemzetközi és hazai köztudatba ([1]). A
köznyelvi elnevezés találó és közérthető módon utal a
védelem jellegére, nevezetesen a minden oldalról, alul-fölül
körbevett, bezárt tér funkciójára. Az ókori analógia
azonban nem tekinthető az építési szakterület megalapozott és meghatározott fogalmának, a szakirodalmi
források ritkán alkalmazzák. Az építmény az új célnak és a
lehetőségeknek megfelelő, rendkívül veszélyes körülmények között, óriási áldozatokkal, a megmaradt építmény-
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részek kiegészítésével és megerősítésével kivitelezett
védműnek tekinthető.
A napjainkban megvalósuló szerkezet a nukleáris védmű
egy másik típusú megvalósítása, amely az épület alatt nem
hoz létre új zárást, így (le)fedésnek tekinthető. Az orosz és
ukrán nyelvű szakirodalom ezt a fogalmat (objekt ukritije)
használja a szerkezet megnevezésére ([9], ukrán nyelvű
változat). A lefedés acél rácsos ívtartó szerkezet
felhasználásával készült.
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nagyméretű
betonszerkezet,
ez
ismerhető
fel
leggyakrabban a fényképeken ([10]). A tetőszerkezetet
három fő szerkezeti elem (gerenda) támasztja alá (ld. 4.
ábra).

A védmű építése
A csatornatípusú, nagy energia kimenetelű (Reaktor Bolsoj
Mosnosztyi Kanalni, RBMK) reaktor az első generációs
konstrukciók egyike. Ezek egyik jellegzetessége, hogy az
erőmű építésekor a reaktort nem foglalták bele
nyomástartó (belső nyomásnak ellenálló) épületszerkezetbe, konténmenttel nem rendelkezik. A reaktorépület és a
kapcsolódó építményrészek súlyos sérülése többek között
erre is visszavezethető (ld. 2. ábra).

4. ábra: 4. blokki reaktorépület modell. A sérült építmény a
védmű elkészülte utáni állapotban. Látogató Épület,
Csernobil Atomerőmű (fotó: Móga István).
Az ideiglenes szerkezet a károsodási folyamatának
előrehaladása következtében több alkalommal igényelt
helyreállító és javító beavatkozást.

Fedőszerkezet
A létesítés céljai
Az új biztonságos konfinement szerkezete, a fedőszerkezet
megvalósítása az alábbi problémák megoldását célozza
([9]):
2. ábra: Az üzemi főépület É-Ny-i nézete, előtérben a sérült 4.
blokki főépület. Demonstrációs ábrasorozat részlete,
Csernobil Múzeum, Kijev (fotó: Móga István).
A baleset után az ideiglenes jellegű védmű építése a
meglevő, a robbanás után megmaradt szerkezetek
felhasználásával történt (3. ábra).

1.) Sugárbiztonság javítása: a burkolat korlátozza az
egyéneket, a lakosságot és a környezetet érő sugárzás
szintjét, 100 évre, a tervezett élettartamának
megfelelően.
2.) Védmű összeomlás valószínűségének csökkentése az
instabil szerkezetek bontásával.
3.) Védmű esetleges összeomlása következményeinek
mérséklése, a fedőszerkezet védelme következtében (a
keletkező por visszatartása révén).
4.) Védmű nukleáris biztonságának javítása: az
atmoszferikus nedvességnek az üzemanyag tartalmú
anyagba történő behatolásának és felhalmozódásának
megakadályozása révén, az önfenntartó láncreakció
bekövetkezése valószínűségének csökkentésével.
5.) A „Védmű átalakítás biztonságos
rendszerré”
stratégia
utolsó
végrehajthatóságának biztosítása.

3. ábra: A 4. blokki védmű É-Ny-i nézete. Demonstrációs
ábrasorozat részlete, Csernobil Múzeum, Kijev
(fotó: Móga István).
Az építéskor elsőként meg kellett oldani a szerkezet alulról
történő hűtését, a nukleáris üzemanyag átolvasztási hatása
megakadályozására.
Az
alapozás
hozzáféréséhez
szükséges alagutat bányászok készítették.
A szerkezet É-i, az épület hossztengelyével párhuzamos
falát a meglevő szerkezetek és az új betonszerkezetek
együttese képezi, K-i fala maga a reaktorépület szerkezete.
A D-i falszerkezet a függőlegestől kb. 15 fokkal döntött acél
panelokból készült, a Ny-i fal támpillérekkel erősített, új,
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környezeti
szakasza

Az új biztonságos konfinement főbb jellemzői
1992-ben jelent meg az ukrán kormány nemzetközi
versenypályázata a meglevő védmű helyettesítésére. A 394
beadványból 19-t vizsgáltak részletesen, egyedül a brit
ajánlás vonatkozott eltolt ívszerkezet építésére. Győztest
nem hirdettek, a második a francia beadvány volt, a
harmadik az angol és német beadvány, megosztva.
Az első három ajánlat kiértékelése után, legjobbként az
eltolt ív megoldást javasolták. Az eltolás módszere
alkalmazásával a legkisebb a valószínűsége annak, hogy a
munkások káros sugárdózist kapjanak ([11]).
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A
megvalósítás
ezt
igazolta,
az
ívszerkezetek
kivitelezésénél a dolgozók a 0,0075 mSv/h dóziskorlát
határérték alatt dolgoztak ([7]).
Az eltolt ívszerkezet előnyei:
 A nem a helyszínen végzett kivitelezés minimalizálja az
építőmunkások sugárterhelését.
 Az ívszerkezet
építményhez.

szorosan

illeszkedik

a

sérült

 Az ívszerkezet betolása könnyebb, mint derékszögű
négyszög elem betolása.
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viszonyított állandó túlnyomás fenntartása szellőzőrendszerrel történik, amely megakadályozza radioaktív
anyagok környezetbe jutását.

 Az ívszerkezet és a meglévő védmű közötti rugalmas
membrán
kapcsolat
biztosítja
egyrészt
a
szivárgásmentességet, másrészt minimalizálja az ívről a
meglevő szerkezetekre jutó hatásokat (terhelést).
Az
építmény
főbb
paramétereit,
a
szerkezet
monumentalitását a New York-i Szabadság szobor és a
római Colosseum berajzolása érzékelteti (ld. 6. ábra).

Az ívszerkezet méretei meghatározása a meglevő védmű
bontásához szükséges berendezések helyigénye figyelembe
vételével történt ([9]).
A létesítmény megépítésére a 2001. 03. 12.-én elfogadott
„Védmű átalakítás biztonságos környezeti rendszerré”
stratégia alapján került sor. A Stratégia főbb fázisai (5.
ábra):
1. szakasz – Védmű épületszerkezetei stabilizálása,
2. szakasz – Új biztonságos konfinement építése,
3. szakasz – Biztonságos környezeti rendszerré átalakítás.
Az 1-2. szakasz munkái a Védelem Megvalósítási Terv
keretén belül, 2017 végéig kerülnek megvalósításra. A
projekt finanszírozója a Chornobyl Shelter Found, több
mint 40 ország és szervezet közreműködésével.

6. ábra: Az ívszerkezet összehasonlító méretei ([9]).

Épület- és tartószerkezeti megoldások
Ívszerkezet
A fő teherhordó szerkezet a 108 m magas, 257 m
fesztávolságú, acél íves rácsos tartó (7. ábra).

5. ábra: A Stratégia végrehajtása ([9]).
A Stratégia harmadik szakaszának megfelelően az
üzemanyag tartalmú anyagokat a védműből biztonságos és
ellenőrzött körülményeket biztosító létesítménybe és/vagy
mélységi geológiai lerakóba szállítják. A harmadik szakasz
megvalósítására jelenleg nem biztosított a szükséges
technológia, tudományos támogatás és finanszírozási
forrás.

Tervezés
A fedőszerkezet tervezésénél – a 100 éves tervezett
élettartamának megfelelően - számoltak a klímaváltozás
előrelátható hatásaival. A meglevő, rossz állapotú védmű
védelmére, a környezettől való elhatárolására, lefedésére az
épületektől általában elvárt térelhatároló (pl. esővédő)
funkciókat kell biztosítani ([3]).

Tervezési alap
Tervezett élettartam: 100 év
Földrengésállóság: 6 fokozat, 0,08g
Tornádó ellenállási fokozat: 3. osztály (254-332 km/h
szélsebesség ([7])
Hőmérséklet: - 43 0C – +45 0C ([7])
A tervezésnél meghatározó követelmény a védműbe zárt
radioaktív anyagok elterjedése elleni védőgát biztosítása,
amely szivárgásmentes kialakítással érhető el:
 Gyűrűs tér kialakítása – az ívszerkezet külső és belső
burkolata közötti tér, ahol a lefedés belső teréhez

© Magyar Nukleáris Társaság, 2017

7. ábra: A tartószerkezet kereszt- és hosszmetszete ([3])
A 16 db íves főtartó háromszög keresztmetszettel, 12 m
magassággal készült, a teljes szerkezet 162 m hosszú. A fő
acélszerkezet tömege 30000 tonna.
Az ívtartó keresztmetszetének magasságát jól érzékelteti a
rácsos tartóba épített ideiglenes szerelőállvány mérete (8.
ábra).
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 Korlátozza a belső tűz hatását az
vonatkozóan, minimális deformációval.

ívszerkezetre

 Elvárt tulajdonságait 0,1 Gy/h sugárzás alatt megtartja.
 Elvárt tulajdonságait a teljes 100 éves tervezett élettartam
alatt megtartja.
A belső burkolat 86000 m2 felületen készült.

Az építmény kivitelezése
A blokki események és a fedőszerkezet
módszerének vázlatát a 10. ábrán láthatjuk.

építési

8. ábra: Szerelőállvány a 12 m keresztmetszeti magasságú, acél
rácsos ívtartó rúdjai között ([2]).

Alapozás
Az ívszerkezet alapozását az É-i és D-i oldalon
szimmetrikusan elhelyezett, cölöpalapozású fejgerendák
alkotják (9. ábra).

10. ábra: A 4. blokki üzembe helyezés, a nukleáris baleset,
védmű építése és a fedőszerkezet megvalósítása ([9]).

9. ábra: Alapozások ([3]).
A helyszínen készülő (monolit) gerendák alátámasztására
kör keresztmetszetű, 25 m mélységű, fúrt cölöpöket
alkalmaztak.

A szerkezet a főépülettől távolabb létesített szerelőtéren,
két ütemben készült. Az elsőként elkészült fél szerkezetet a
főépület felé tolták, felszabadult helyén készre szerelték a
második fél szerkezeti részt. Elkészülte után a két fél
szerkezetet összekapcsolták, majd a teljes szerkezetet tolták
a végleges helyére. A betolás 330 m-es eltolást jelentett,
amelyet 33 órás, megszakítás nélküli folyamatként
végeztek el ([3]). A fedőszerkezet szerelési fázisának két
állomását a 11. és 12. fényképen láthatjuk.

Az alapozás 20000 m3 beton felhasználásával készült ([7]).

Burkolatok
Külső burkolat

11. ábra: A szerelőtéren összekapcsolt szerkezet ([6]).

A többrétegű fizikai határ/szerkezet célja a nedvesség és a
hőmérsékletváltozás korlátozása:
 Extrém időjárási körülmények elleni védelem (eső,
extrém hóteher és szél), a 100 éves élettartamra.
 Az 1.5 osztályba sorolt tornádó okozta hatás és
hőmérsékletingadozás elleni ellenállás, maradandó
alakváltozások nélkül.
 A 3 osztályba sorolt tornádó esetén megengedett a
maradó alakváltozás, a szerkezet sérülése nélkül.
 Belső
tűz
esetén
szigetelőképességét.

megőrzi

integritását

és

Az eltolás mértékét a szerkezet látható homokfala és a
szellőzőkémény közötti távolság változásával mérhetjük.

Belső burkolat
 A héjszerkezet 300
panelekből készült.

12. ábra: A fedőszerkezet DK-i látképe, a végleges helyén.
Előtérben a 3. blokk épülete a közös szellőzőkéménnyel
(fotó: Móga István).

mm

széles

sík,

korrózióálló

 Megakadályozza a belső térből a por és részecskék
bejutását a gyűrűs térbe.
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A fedőszerkezet tervezésére, a beszerzésre és kivitelezésre
francia óriás vállalatok, a VINCI Construction Grands
Projects (a konzorcium vezetőjeként) és a Bouyages
Travaux Publics kötöttek konzorciumi szerződést (ld. 11.
fényképen a tábla alsó része). A közös vállalatként alapított
NOVARKA alvállalkozói közül egyet mindenképpen meg
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kell említeni, a táblán nem nevesített Cimolai S.p.A.
gyártotta Olaszországban az acél rácsos ívszerkezeteket
([4]). A projektmenedzsment feladatok elvégzésének
meghatározó vállalata az ismert, ugyancsak óriás méretű,
amerikai Bechtel.
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Az Európai Fejlesztési Bank a finanszírozó alap
menedzsereként működött közre ([7]). A táblán az ukrán és
további külföldi főbb résztvevők neve látható.

Összefoglaló
A tanulmány a konfinement biztonsági funkciót
megvalósító
csernobili
nukleáris
védőszerkezetek
(védművek) két megoldásának leírását tartalmazza. Az
1986-ban megépített, ideiglenes jellegű védmű mellett a
napjainkban elkészülő új védmű, a fedőszerkezet főbb
jellemzői bemutatására került sor.

13. ábra: A projekt meghatározó résztvevői. Csernobil
Atomerőmű (fotó: Móga István).

Az új, biztonságos konfinement követelményeit teljesítő
fedőszerkezet - mind a közvetlen környék, mint a tágabb
európai térség szempontjából - rendkívüli jelentőséggel bír.
A megvalósított építmény tervezési folyamata, kivitelezése
rendkívüli és magas színvonalú. A fedőszerkezet egésze és
részletei korunk egyik csúcs építőmérnöki alkotásának
tekinthető.
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Az ALLEGRO kerámia kazetta hőmérséklet-eloszlásának
egyenletesebbé tétele
Orosz Gergely Imre, Tóth Sándor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. tel.: +36 1 463 2523

A gázhűtésű gyorsreaktor (Gas-cooled Fast Reactor, GFR) egyike a IV. generációs atomreaktor típusoknak. A 75 MW th
teljesítményű demonstrációs GFR reaktor (ALLEGRO) fejlesztése jelenleg is folyik hazai és nemzetközi projektek keretein belül.
A szükséges technológia kifejlesztésére és a koncepció működőképességének bemutatására szolgál az ALLEGRO reaktor.
A cikk célja bemutatni, hogy az ALLEGRO kerámia fűtőelem-kazetta sarokpálcáinak hőmérséklete hogyan csökkenthető. A
probléma vizsgálatához az ANSYS CFX programot használtuk. A sarok régió leírására korábbi tanulmányainkban kidolgozott
modellek álltak rendelkezésünkre. A modellek megmutatták, hogy a sarok csatornákban a burkolat hőmérséklete lényegesen
magasabb, mint a kazetta többi részében. A sarok részben kialakuló hőmérséklet maximum csökkentésére egyik megoldás a
sarokpálca teljesítményének csökkentése, amely a fűtőelemben levő hasadóképes izotópok arányának csökkentésével valósítható
meg. Jelen esetben azt vizsgáltuk, hogy mi történik, ha 10, 20 vagy 30 százalékkal csökkentjük a sarokpálcák teljesítményét. A
modellek eredményei alapján meghatároztuk azt a sarokpálca teljesítményt, amely esetén a pálcaburkolat hőmérséklete
körülbelül megegyezik a belső régióban levő pálcák burkolatának hőmérsékletével.

Bevezetés
A gyorsreaktorok technológiai fejlettségüket tekintve „egy
lépéssel a hagyományos reaktorok mögött járnak”. A
negyedik generációs reaktorkoncepciók közül az egyik a
gázhűtésű gyorsreaktor (GFR, Gas-cooled Fast Reactor). A
típus előnye, hogy gyors neutron spektrummal
rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemanyagtenyésztést és a transzmutációt [1,2,3].
A kemény neutron spektrum és a magas zóna kilépő
hűtőközeg hőmérséklet teszi ezt a reaktortípust különösen
vonzóvá. Ám ezek a tulajdonságok jelentik a legnagyobb
kihívást is, mivel komoly kritériumokat állítanak a reaktort
felépítő anyagokkal szemben.
A kemény neutron spektrum teszi alkalmassá a reaktort az
üzemanyag-tenyésztésre, így az üzemanyag jobb hatásfokú
felhasználására.
A gyorsreaktorok a természetes
uránkészletek nagyságrendileg jobb kihasználását teszik
lehetővé, továbbá képesek a hosszú élettartamú radioaktív
hulladékok
(transzuránok,
másodlagos
aktinidák)
mennyiségének nagyarányú csökkentésére. A magas kilépő
hélium hűtőközeg hőmérséklettel (körülbelül 800 °C)
magas erőmű hatásfokot lehet elérni (43-48%), amely
felveszi a versenyt a modern szénhidrogén tüzelésű
erőművek hatásfokával.
A GFR 75 MWth teljesítményű demonstrációs reaktorának
(ALLEGRO) fejlesztése jelenleg is folyik hazai és
nemzetközi projektek keretein belül. A szükséges
technológia kifejlesztésére, és a koncepció működőképességének bemutatására szolgál az ALLEGRO reaktor.

csökkenthető. A feladat megoldásához az ANSYS CFX
program 15. verzióját használtuk. A sarok régió leírására
korábbi munkáinkban kidolgozott modellek álltak
rendelkezésünkre [4]. A kerámia kazetta sarok részében
kialakuló hőmérséklet maximum csökkentésére egyik
megoldás a sarokpálcák teljesítményének csökkentése,
amely a fűtőelemben levő hasadóképes izotópok
arányának csökkentésével valósítható meg. Jelen esetben
azt vizsgáltuk, hogy mi történik, ha 10, 20 vagy 30
százalékkal csökken a sarokpálcák teljesítménye.

Az ALLEGRO kerámia kazetta
Az ALLEGRO reaktor kerámia zónájában 87 üzemanyagkazetta van [2]. Az üzemanyag (U,Pu)C, melyet SiC
kompozit kerámia pálcákba helyeznek. A kazetta
pálcakötegében 90 darab, 9,1 mm külső átmérőjű
üzemanyag-pálca található (1. ábra). A pálcák háromszögrácsba vannak rendezve, a rácsosztás 11 mm. A pálcák
hossza 1350 mm, amelyből 860 mm az aktív hossz. A
jelenlegi tervek szerint a pálcákat az aktív hosszon négy
darab távtartórács rögzíti, melyek egymástól való távolsága
246 mm. A kazettákat hatszög keresztmetszetű palást
határolja. A zónán átáramló hűtőközeg hélium, amelynek
tömegárama 36,1 kg/s, nyomása 70 bar, belépő
hőmérséklete 400 °C. Jelen munkánkban a pálcaköteg sarok
régióját vizsgáltuk (1. ábra, zölddel bekeretezve) 10, 20,
illetve 30%-kal csökkentett sarokpálca teljesítmény mellett,
hogy a kialakuló termohidraulikai viszonyokról képet
kapjunk.

A cikk célja annak vizsgálata, hogy a kerámia fűtőelemkazetta sarokpálcáinak termikus maximuma hogyan
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A sarok régió zöld kontúrral jelölve a kazetta ábráján [2]

A modellek felépítése
A vizsgálatokhoz az előző munkáinkban létrehozott
modelleket alkalmaztuk [4]. A modellek 4 darab
távtartórácsot tartalmaznak, melyek közti távolság
246 mm. Az áramlási régió hálófelbontása (2. ábra) a
korábbi J2 háló felbontásával egyezik meg, amelyet
hálóérzékenység-vizsgálattal ellenőriztünk [5]. A belépő
peremfeltételeket az előző munkánkban fejlesztett szabad
pálcaköteg modell szolgáltatta [4]. A modell tömegáramát
a forrókazetta tömegáramából adódónál konzervatív
módon körülbelül 6 százalékkal kisebbnek írtuk elő. Az
importált eloszlások a közeg sebesség, valamint turbulens
kinetikus energia és örvény disszipáció értékeit
tartalmazták. A belépésnél a hélium átlagos sebessége
23,6 m/s-nak felel meg. A kilépésnél 0 Pa relatív nyomás
lett előírva, a referencia nyomás 70 bar. A pálcák, a
távtartórács és a kazetta falára súrlódásos fal peremfeltételt
alkalmaztunk, vagyis közvetlenül a falnál a közeg
sebessége zérus. A modell azon felületeire, ahol a
valóságban a szomszédos szubcsatornák kapcsolódnak,
szimmetria peremfeltételt adtunk meg. Turbulenciamodellként a BSL Reynolds-feszültség modellt használtuk [7].
Négy különböző modellt hoztunk létre. A modellek a
sarokpálca burkolat belső felszínén definiált hőfluxosok
nagyságában különböznek. A modell nevek rövidítései a
következők: CR-1 (CoRner-100%), CR-09 (CoRner-90%),
CR-08 (CoRner-80%) és CR-07 (CoRner-70%).
Mindegyik esetben a pálcaburkolatot és az 1,07 mm
vastagságú kazettafalat is modelleztük, melynek anyaga
szintén SiC. Megjegyezzük, hogy a burkolat és a kazettafal
anyagösszetétele még nem teljesen tisztázott. A pálcák
felületi hőfluxusa a magasság függvényében másodfokú
polinommal lett megadva (3. ábra). Belépésnél a közeg
hőmérséklete 400 °C. A modellben definiálni kellett a
hélium és a SiC hőmérsékletfüggő anyagjellemzőit. A
jellemzők [8,9] polinomokkal lettek megadva, a korábbiaknak megfelelően.

2. ábra: A pálcaburkolatokon előírt felületi hőfluxus (nominális
teljesítmény) és a modell hálófelbontása
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3. ábra: Sarokpálca felületi hőfluxusai

A modellek által szolgáltatott eredmények

4. ábra: A sarokpálca belső felületének hőmérséklet-eloszlása
A 4. ábrán látható a sarokpálca belső felületén kialakuló
hőmérséklet-eloszlás a különböző teljesítményű sarokpálcát tartalmazó modellek esetében. A pálcaburkolatok
hőmérséklete a belépésénél 400 °C, majd az aktív szakasz
mentén egyre nő a maximális hőmérsékletű helyig. Jól
megfigyelhető a távtartórácsok hatása a hőmérsékleteloszlásokra még a pálcaburkolat belső felületén is.
Látható, hogy a CR-1 modellben a pálcaszakasz felső felén
nagy felülettartományokban van 1200 °C körül a burkolat
hőmérséklete. Ennek oka, hogy a szűk keresztmetszetű
sarok szubcsatorna áramlástani viszonyai előnytelenek. A
sarok szubcsatorna kedvezőtlen hűtése miatt az ott áramló
hélium erőteljesen felhevül, és ez kihat a pálcaburkolat
hőmérsékletére is. A CR-09 modell esetén is láthatók
hasonlóan magas értékek, de sokkal kisebb felülettartományokban. A maximum is kisebbnek adódik ez
esetben. A CR-08 és a CR-07 modellekben a
pálcaburkolatok hőmérséklet-eloszlásai sokkal egyenletesebbek. A hőmérsékleti maximumok messze elmaradnak a
nominális teljesítményű modellétől.
Az 5-6. ábrákon a modellekben kialakuló keresztmetszeti
hőmérséklet-eloszlásokat láthatjuk. Már a második
távtartórács után megfigyelhető a CR-1 modell esetén a
sarokpálca burkolat túlhevülés, amely a negyedik rács
mögött még fokozottabb. A CR-09 modellben szemmel
láthatóan a sarokpálca és a belső, valamint a fal menti pálca
burkolatának hőmérséklet viszonyai hasonlóak. A CR-08 és
CR-07 modellek esetében a sarokpálca burkolatának
keresztmetszeti hőmérséklete elmarad a többi pálca
burkolatának hőmérsékletétől.
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5. ábra: Hőmérséklet-eloszlások a negyedik távtartórács után
1D távolságban

6. ábra: Hőmérséklet-eloszlások a negyedik távtartórács után
5D távolságban
A negyedik távtartórács után a CR-1 modell esetén látható,
hogy a sarok csatorna a forrócsatorna (5-6. ábra). A
pálcaburkolat maximális hőmérséklete eléri a SiC
burkolatra vonatkozó üzemi hőmérsékletkorlátot (1200 °C).
A CR-09 modellben a sarokpálca burkolat hőmérséklete
alacsonyabb, és annak maximuma közelít a többi
pálcáéhoz. A CR-08 és CR-07 modellek eredménye azt
sugallja, hogy 10%-nál nagyobb sarokpálca teljesítmény
csökkentés nem indokolt. Az utóbb említett két modellben
a sarokpálca burkolat maximális hőmérséklete lényegesen
alacsonyabb, mint a többi pálcáé, tehát indokolatlanul
csökkentenénk tovább a pálca teljesítményét.
A 7. ábrán láthatók a Line1 vonal (6. ábra) menti
hőmérséklet-eloszlások a maximális hőmérsékletű pont
magasságában (784 mm). A CR-1 modell adja a
legmagasabb hőmérséklet értékeket. Megfigyelhető, hogy a
belső szubcsatornában a különböző modellek által adott
hőmérséklet értékek kisebb mértékben különböznek, mint
a sarok szubcsatorna esetén. A CR-09 modell esetében a
sarokpálca burkolat hőmérséklet-eloszlása közel megegyezik a belső pálca burkolat hőmérséklet-eloszlásával. A
kisebb teljesítményű modellek esetében (CR-08, CR-07) a
hőmérsékletek már alatta vannak a belső pálca burkolat
hőmérséklet értékeinek. Ezen az ábrán is látszik, hogy 10%
sarokpálca teljesítmény csökkentés esetén a sarok
szubcsatorna és a hozzá tartozó pálca burkolatának
hőmérséklete a megfelelő szintre csökkenthető.
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7. ábra: Line 1 vonal menti hőmérséklet-eloszlások 784 mm
magasságban (a vonal pozíciója a 6. ábrán látható)

8. ábra: A hélium keresztmetszeti átlaghőmérséklete és a
pálcaburkolatok külső felületi átlaghőmérséklete a magasság
függvényében
A 8. ábrán láthatjuk a sarok régióban található pálca külső
felületi átlagos hőmérsékletének hossz menti változását.
Megfigyelhetjük azt is, hogy a sarok régióban a hélium
átlaghőmérséklete hogyan emelkedik az aktív szakasz
mentén. Jól látható, hogy a teljesítmény csökkentés nem
csak a pálcaburkolat hőmérsékletét csökkenti, hanem a
sarok régióból kilépő hűtőközeg átlaghőmérsékletét is.
Ezen felül megfigyelhető a pálcaburkolat hőmérséklet
változásán a távtartórácsok okozta hatás.
A 9. ábrán külön a sarokpálca külső felületi
átlaghőmérséklete látható a különböző teljesítményértékek
mellett. A különbségek sokkal erőteljesebbek, mivel az
adatok nem tartalmazzák a többi pálca hőmérséklet
értékeit.
Az 1. táblázatban láthatjuk a különböző sarokpálca
teljesítmények esetén a hélium hűtőközeg és a
pálcaburkolat hőmérséklet maximumokat. Látható, hogy a
sarokpálca burkolat hőmérsékleti maximuma sokkal
nagyobb arányban csökken, mint a hélium hőmérsékleti
maximuma.
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A CR-09 modell esetén a maximum már alatta van az előírt
1200 °C-os hőmérsékleti határnak. A CR-09 modell esetén a
hélium maximális hőmérséklete 42,1 °C-kal alacsonyabb az
eredeti sarokpálca teljesítményű modellben kialakuló
maximumhoz képest. A többi modell esetén ez a csökkenés
a nagyobb teljesítményű esethez képest csak körülbelül
6,5°C. Ez azzal magyarázható, hogy a CR-1 modellben a
maximális hőmérséklet érték a sarok szubcsatornában
alakul ki, a többi esetben pedig a belsőben, így a sarokpálca
teljesítmény csökkentés csak kisebb léptékben csökkenti a
maximális hőmérsékletet.

Összefoglalás

9. ábra: A hélium keresztmetszeti átlaghőmérséklete és a
sarokpálca burkolat külső átlaghőmérséklete a magasság
függvényében
1. táblázat Hőmérséklet maximumok a hélium hűtőközegben és
a SiC pálcaburkolatban
Maximális hélium
hőmérséklet [°C]

Maximális sarokpálca
burkolat hőmérséklet [°C]

CR-1

1105,9

1208,5

CR-09

1063,8

1152,8

CR-08

1057,1

1068,5

CR-07

1050,6

1015,3

A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a sarokpálcák
teljesítményének milyen mértékű csökkentésével tehető
közel egyenletessé a sarok régió hőmérséklet-eloszlása. A
CFD modellekben 10%-os lépcsőkben csökkentettük a
sarokpálca teljesítményét a névleges érték 70%-ig. Az
eredmények alapján meghatároztuk azt a pálca
teljesítményt, amely esetén a sarokpálca burkolat
hőmérséklet-eloszlása körülbelül megegyezik a belső
régióban levő pálcák burkolatának hőmérsékleteloszlásával. A szimulációk eredményei megmutatták,
hogy már 90%-os teljesítmény szint, azaz 10%-os
csökkentés mellett közel azonos a burkolatok hőmérsékleteloszlása, és teljesül a vonatkozó hőmérsékleti kritérium.
További sarokpálca teljesítmény csökkentés csak a kazetta
hasznos teljesítményének csökkenését eredményezi.
Mivel ilyen kismértékű teljesítmény csökkentés is képes
megoldani a sarokpálcák hűtöttségi problémáját, érdemes
változatlan pálcateljesítmény mellett egyéb megoldási
módszereket is elemezni. A következőkben azt vizsgáljuk,
hogy különböző keverőfüleknek milyen hatása van a régió
hőmérséklet-eloszlására, és képesek-e javítani a sarok
szubcsatornák hőmérsékleti viszonyait.

Köszönetnyilvánítás
A munka a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által támogatott VKSZ_14-1-2015-0021 azonosító számú projekt
keretében zajlott.
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Az atomerőművekben használt cirkóniumötvözetek
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A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont, a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft., a
TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciuma a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával végez cirkónium anyagtudományi kutatásokat. A kutatási
program kísérleteire olyan körülmények között kerül sor, amelyek az atomerőművi fűtőelem cirkónium burkolatának
sérüléséhez vezethetnek. A mérési programban szerepelnek oxidált, hidrogénnel feltöltött mintadarabok, valamint
kutatóreaktorban besugárzott cirkóniumcsövek is. Mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokat fognak végezni, hogy
azonosítani tudják azokat a mechanizmusokat, amelyek a burkolat sérülését okozhatják. Numerikus modelleket fognak
továbbfejleszteni az új mérési adatok felhasználásával annak érdekében, hogy előre lehessen jelezni az erőművi körülmények
között a burkolatban végbemenő változásokat.

Bevezetés
A világon üzemelő több mint 400 atomerőművi reaktor
többségében a hasadóanyagot urán-dioxid formájában
tartalmazó tablettákat cirkóniumburkolatba helyezik el. A
cirkóniumburkolat nagy előnye, hogy kis neutronbefogási
hatás-keresztmetszete
mellett
jelentős
mechanikai
szilárdsággal, korrózió- és sugárállósággal rendelkezik.
Tulajdonságainak köszönhetően a cirkónium a legjobb
szerkezeti anyag, amely a hasadóanyagot tartalmazó
fűtőelemek burkolatának céljára szóba jöhet a jelenleg
üzemelő reaktorokban. Az erőművekben a fűtőelemeket
egyre hosszabb ideig használják, ezért az ötvözetek sugárés korrózióállóságával, valamint mechanikai tulajdonságaival szemben növekednek az elvárások.
Az üzemanyag kiégése során a 2,5-4 m hosszú fűtőelemek
9-10 mm átmérőjű és 0,6-0,8 mm falvastagságú cirkóniumburkolatában számos olyan változás megy végbe a
besugárzás, a korrózió és a mechanikai terhelés hatására,
amelyek csökkentik annak teherbíró képességét.
Az atomerőművi fűtőelemek cirkónium burkolata olyan
védelmi gátat képez, amely megakadályozza a tablettákból
kikerülő radioaktív izotópok kijutását a primerköri
hűtőközegbe. A reaktorok üzemeltetése során el kell
kerülni azokat a folyamatokat és hatásokat, amelyek a
burkolat integritásának elvesztéséhez vezethetnek. Ennek
érdekében részletes ismeretekkel kell rendelkezni a

Kontakt: slonszki.emese@energia.mta.hu
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burkolat tulajdonságairól és várható viselkedéséről
különböző állapotokban. Továbbá megbízható számítógépes modellekre van szükség a sérülések előrejelzésére,
illetve a sérült fűtőelemekből várható kikerülés becslésére.

Cirkóniumburkolatokkal végzett
korábbi hazai kutatások
A paksi atomerőmű VVER-440 típusú reaktoraiban orosz
gyártmányú fűtőelemet használnak. A fűtőelemekre
vonatkozó ismeretek kezdetben csak az orosz partnerektől
származtak. A kilencvenes évek elején merült fel az igény
arra, hogy a hazai szakemberek részletesebb ismeretekkel
rendelkezzenek a fűtőelemek jellemzőiről, viselkedéséről
és azokról a mechanizmusokról, melyek a fűtőelemek
integritásának elvesztéséhez vezethetnek. Ezért a KFKI
Atomenergia Kutatóintézetben (AEKI) megkezdődött a
fűtőelemviselkedési kódok bevezetése és elindultak
kísérleti programok is. A kísérletek megkezdését az tette
lehetővé, hogy az AEKI-ben 1972-1990 között reaktorfizikai
méréseket végeztek VVER fűtőelemekkel a ZR-6
szubkritikus reaktoron [1]. A reaktorfizikai kísérletekben a
fűtőelemek nagyon kismértékű besugárzást kaptak, így
nem volt annak akadálya, hogy azokkal további
kísérleteket lehessen végezni. A későbbi mérésekhez
szükséges anyagokat a paksi atomerőmű szakembereinek
közreműködésével sikerült beszerezni, közvetlenül a
fűtőelemgyárból.
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Az AEKI-ben végzett kísérletekben kezdetektől fogva
fontos szerepet kapott a fűtőelemek magas hőmérsékletű –
üzemzavari és baleseti helyzetekre jellemző
–
viselkedésének vizsgálata. A mérések első sorozatában az
orosz E110 és a nyugati Zircaloy-4 burkolatok
összehasonítására került sor olyan kísérleti módszerekkel,
amelyekkel a Zircaloy-4 burkolatot külföldön már
vizsgálták. A hazai mérések egyik fontos eredménye volt a
VVER reaktor aktív zónájában található anyagok közötti
kölcsönhatások jellemző paramétereinek meghatározása
[2]. Kisléptékű méréseket végeztek magas hőmérsékletű
gőz atmoszférában és mechanikai vizsgálatokkal meghatározták az ötvözetek képlékeny-rideg átmeneti tartományát
az oxidációs idő és a hőmérséklet függvényében [3]. A
burkolat üzemzavari állapotokban, magas belső nyomás
hatására fellépő felfúvódását és felhasadását, valamint a
kazettán belül felfúvódott szomszédos burkolatok kölcsönhatását több mérési sorozatban is vizsgálták [4]. Az E110
burkolattal végrehajtott mérések eredményeiről olyan
adatbázis készült, amelyet az OECD International Fuel
Performance Experiments Database (IFPE) is befogadott, és
amelyet számos külföldi intézmény is használ [5].
Integrális kísérletekre került sor a CODEX (COre
Degradation EXperiment) berendezésen elektromosan
fűtött kísérleti kötegekkel [6][7], amelyek segítettek
feltérképezni a súlyos balesetek során fellépő folyamatokat
és kölcsönhatásokat.
A hazai kutatásoknak egy újabb lendületet adott, hogy a
paksi
atomerőmű
üzemanyagát
szállító
orosz
üzemanyaggyártó 2005-től megkezdte a fémszivacsos
technológia bevezetését a fűtőelemburkolatok gyártásában
az addig használatos elektrolitikus eljárás helyett [8]. Az
így készült burkolat összetétele csak kismértékben
különbözik az eddigitől (E110) és a szállító szerint üzemi
tulajdonságaiban nincs jelentős eltérés a két anyag között.
Előzetes orosz mérések jelezték, hogy üzemzavari
körülmények között az új, E110G jelű burkolat kevésbé
ridegedik el, mint a jelenleg használt ötvözet. Az új
burkolat magyarországi bevezetéséhez a hazai szakemberek fontosnak tartották az E110G magas hőmérsékletű
viselkedésének részletes megismerését, illetve a gyártó által
szolgáltatott információk független ellenőrzését. Az MTA
Energiatudományi
Kutatóközpont-ban
(MTA
EK)
párhuzamos összehasonlító vizsgálatokat végeztek a régi
és az új gyártástechnológiával előállított ötvözettel [9][10].
Lényeges eltérést mutattak ki a két anyag között a magas
hőmérsékletű vízgőzös oxidáció során: az új ötvözeten nem
jött létre olyan leváló oxidréteg, ami a régi anyagot
jellemezte, és ami fokozott hidrogénfelvételhez és
elridegedéshez vezetett. Így az oxidációs folyamat
leírásához is új kinetikai korrelációkra volt szükség [11].
A fűtőelemgyártó által átadott ismeretek – kiegészítve a
hazai kutatások eredményeivel – jól megalapozzák az
orosz cirkóniumötvözetből készített burkolattal ellátott
üzemanyag biztonságos és gazdaságos használatát a paksi
atomerőműben. Ugyanakkor a burkolatban végbemenő
komplex folyamatok és anyagszerkezeti változások jobb
megértése nemcsak tudományos szempontból érdekes,
hanem a kutatási eredmények hatással lehetnek a
gyártástechnológia tökéletesítésére vagy az erőmű
üzemviteli paramétereinek optimalizálására is. Ezért a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) által 2016-ban kiadott felhívásra hazai
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szakemberek egy olyan anyagtudományi pályázatot
készítettek, amelynek alapvető célja a fűtőelemek
cirkónium
burkolatában
végbemenő
változások
eddigieknél részletesebb vizsgálata.

A CAK projekt létrejötte és céljai
A Cirkónium Anyagtudományi Kutatások (CAK) projekt
megvalósítására 4 fős konzorcium állt össze − a
tudományos kutatói és a piaci / vállalati oldal egyaránt
képviselteti magát benne − az MTA Energiatudományi
Kutatóközpont irányításával. Konzorciumi tagok: Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE), TÜV Rheinland
InterCert Kft. (TÜV), Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Kft. (NUBIKI). A négy intézmény korábban még nem
dolgozott együtt a cirkóniumos kutatások területén. A
rendelkezésre álló különleges berendezések és a partnerek
szakembereinek ismeretei sok új, eddig nem tervezett,
érdekes kutatási feladat megvalósítását teszik lehetővé.
A tervezett munka keretében olyan kutatásokra kerül majd
sor, amelyek lefedik az atomerőművi fűtőelemek normál
üzemi és üzemzavari állapotait, valamint a kiégett kazetták
hosszú idejű tárolását. Ezekkel a mintákkal mechanikai és
anyagszerkezeti vizsgálatokat fognak elvégezni. A mérési
adatokból adatbázist hoznak létre, amely lehetővé teszi az
erőművi folyamatok előrejelzésére használt numerikus
modellek továbbfejlesztését, validálását és így a
reaktorban, vagy a tárolókban végbemenő jelenségek
eddigieknél
pontosabb
leírását.
Továbbá
olyan
anyagvizsgálati eljárásokat dolgoznak ki, amelyeket más
anyagokra is lehet majd alkalmazni.
A CAK projekt kutatási munkáinak fő célja annak
felderítése, hogy a cirkóniumötvözetek mikroszerkezeti
paraméterei milyen konkrét kapcsolatban állnak a
fűtőelemburkolat mechanikai tulajdonságaival, korrózióállóságával, illetve sugárkárosodásával. További célként
szerepel az ötvözet viselkedését számításokkal előre jelezni
képes számítógépes programok fejlesztése, illetve
megbízhatóságuk ellenőrzése.
Az elvégzendő kutatási munkákat négy csoportba lehet
sorolni.
1.) Kísérletekre kerül sor olyan körülmények között,
amelyek a cirkóniumburkolat sérüléséhez vezethetnek.
A mérési programban szerepelnek oxidált, hidrogénnel feltöltött mintadarabok, valamint kutatóreaktorban
besugárzott cirkóniumcsövek is, amelyek teherbíró
képessége hőkezeléssel és mechanikai tesztekkel
határozható meg. A kísérletek többségét kisméretű
cirkónium mintadarabokkal tervezik, amelyeket két
integrális kísérlet egészít ki elektromosan fűtött
fűtőelem-kötegekkel.
2.) Mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokra van
szükség ahhoz, hogy értelmezni lehessen azokat a
mikroszerkezeti változásokat, amelyek esetén várható
a burkolat integritásának elvesztése. A konzorcium
tagjai sokféle, egymást kiegészítő mérési eszközt,
eljárást
fognak
alkalmazni
(pl.
optikai
és
elektronmikroszkópia
(TEM,
SEM,
EBSD),
ellipszometria, mechanikai rezonancia, promptgamma aktivációs analízis, röntgen vonalprofil
analízis, nanoindentáció).
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3.) Numerikus modellekkel kell segíteni a kísérletek
tervezését, a sikeres mérést követően pedig a modellek
validálására, ill. továbbfejlesztésére kell felhasználni az
új mérési adatokat. A kísérleteket és az anyagszerkezeti vizsgálatokat úgy tervezik meg, hogy a
mérési eredmények támogassák az MTA EK-ban
létrehozott, ill. továbbfejlesztett általános fűtőelemviselkedési (FUROM, FRAPTRAN, TRANSURANUS) és
a szivárgó fűtőelemek modellezésére szolgáló
(TSKGO) számítógépes programok, valamint a
NUBIKI által használt súlyos baleseti kódok
validálását, ill. továbbfejlesztését. A modellek mikroszerkezeti értelmezéséhez nagyskálájú számítógépes
szimulációkat terveznek végezni az ELTE-n a
plasztikus deformációért felelős vonalhibák (diszlokációk) kollektív mozgásának tanulmányozására a
besugárzás
hatására
megnövekedett
vakancia
koncentráció figyelembe vételével.
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CODEX berendezésben, melyekhez hozzávetőleg 1-1 éves
felkészülés szükséges (3. ábra). Továbbá vizsgálják az
oxidáció kinetikáját és meghatározzák az oxidréteg
felhasadásának körülményeit.

2. ábra: Gyűrűroppantás

4.) Fejlesztéssel olyan új eljárást és berendezést kell
létrehozni, amellyel a besugárzott cirkóniumburkolat
röntgen diffrakciós vizsgálatát el lehet végezni, annak
érdekében, hogy a cirkóniumötvözet integritását
ellenőrizni lehessen.
Ezeken felül pedig a TÜV Rheinland InterCert Kft. a
projekt megvalósításával összhangban, az elvégzett
vizsgálatok eredményeinek és konklúzióinak birtokában
olyan vizsgálati módszertant fog kidolgozni, amelyet akár
mint szolgáltatást tudnak a konzorciumi partnerek más
piaci szereplőknek értékesíteni.

A résztvevők feladatai
Az MTA EK széleskörű kutatási munkával vesz részt e
projektben. A Budapesti Kutatóreaktorban besugároznak
inert atmoszférában hőkezelt, elektrolízissel és hidrogén
gázzal hidrogénezett, valamint alapállapotú mintákat,
amelyekkel később mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokat lehet végezni. Mérni fogják a cirkóniumötvözetek
hidrogénfelvételének sebességét magas hőmérsékletű
gázban (1. ábra), elvégzik az előkezelt minták gyűrűroppantásos vizsgálatát (2. ábra) és sor került a
neutronradiográfiás mérésekre is.

1. ábra: Hidrogénező gázrendszer kemencével
A kísérletek között szerepel a cirkóniumburkolat
hőkezelése intert atmoszférában, levegős és vízgőzös
oxidációja, melyekből felhasználható minták keletkeznek a
további kísérletekhez is. Az MTA EK munkatársai 2018-ban
és 2019-ben integrális kísérleteket fognak végrehajtani a
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3. ábra: VVER köteg a CODEX berendezésben
A projekt keretében az MTA EK foglalkozik még optikai
felületvizsgálati módszerek fejlesztésével, melyekkel
roncsolásmentes vizsgálatok végezhetőek néhány mikron
vastag felületi vékonyrétegen. Mérni fogják a H/Zr
elemarány térbeli eloszlását prompt-gamma aktivációs
analízissel a Budapesti Kutatóreaktornál különböző módon
előkezelt mintadarabokban. Korrelációt keresnek a burkolat hidrogéntartalma és a termofeszültség között. Sor kerül
az oxidált és hidrogénezett cirkóniumgyűrűk oxigén- és
hidrogéntartalmának meghatározására. A cirkóniumburkolat képlékeny-rideg átmenetének oxigén, hidrogén és
hőkezelés hatására bekövetkező változását mandrel
kísérletek során fogják vizsgálni. A burkolat termomechanikai kúszásának, valamint a felfúvódás és felhasadás
vizsgálatához saját berendezéseket fognak használni. A
kísérleti eredmények felhaszánálásával modellezni fogják a
burkolatban végbemenő folyamatokat. A normál üzemi
modellezés a FUROM számítógépes programmal történik,
míg az üzemzavari a FRAPTRAN-nal. Az átmeneti tárolás
modellezéséhez a FUROM kód továbbfejlesztése szükséges. A CODEX kísérlet elő- és utószámításaihoz a
TRANSURANUS kódot használják fel.
Az
ELTE részvételével a burkolat nanoés
mikroszerkezetének részletes vizsgálatára nyílik lehetőség.
Egyrészt röntgendiffrakciós módszerrel mérik az erőművi
állapotokat jellemző előélettel rendelkező mintákat. A
mintákon az oxidréteget és a burkolatot csak külön-külön
lehet vizsgálni, mivel a mérések csak mikron vastagságban
kivitelezhetőek (4. ábra).
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axiális csőminták szakítóvizsgálatára, valamint különböző
módon előkezelt mintadarabok metallográfiai elemzésére
is.
A NUBIKI súlyos baleseti folyamatokat fog numerikusan
modellezni a CODEX kísérletek előszámításához és
kiértékeléséhez súlyos baleseti kóddal. A kísérletek
eredményeit felhasználják a kód validálásához és
amennyiben szükséges, módosítják az alkalmazott
számítógépes program burkolatviselkedést számító
modelljét.
4. ábra: RIGAKU röntgen diffraktométer
Másrészt pásztázó elektronmikroszkóppal fogják vizsgálni
az oxidfelületet, melyhez a minták különleges előkészítést
igényelnek (5. ábra). Nanokeménység mérésekkel fogják az
adott szemcsén belüli lokális keménységet mérni (6. ábra).
Továbbá diszlokáció modellezési számításokat is végeznek
a projektben.

6. ábra: Nanokeménység-mérő berendezések

Összefoglalás

5. ábra: FEI Quanta 3D típusú pásztázó elektronmikroszkóp
A TÜV számos roncsolásos és roncsolásmentes
anyagvizsgálatot fog elvégezni. A munka során különböző
csőminták
örvényáramos,
gyűrűroppantásos
és
gyűrűtágító vizsgálatát hajtják végre. Emellett sor kerül

A CAK projektben elvégzett kutatások sikeres
végrehajtásának eredményeképpen olyan új ismeretekkel
fogunk
rendelkezni,
amelyekkel
az
eddigieknél
pontosabban írhatóak le a fűtőelemekben végbemenő
folyamatok és így megbízhatóbban tervezhetőek a
fűtőelemekkel végzett műveletek. A projekt további
eredménye lesz az az átfogó − nemzetközi szinten is
egyedülálló − kísérleti adatbázis, amely a cirkóniumburkolattal végzett mérések eredményeit tartalmazza
rendszerezett formában.

Köszönetnyilvánítás
A munkát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta az NVKP_16-1-2016-0014 számú projekt keretében.
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Kutatódiákok a Wignerben
Oláh Éva Mária1, Schramek Anikó2, Horváth Norbert3
1Bálint
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1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
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1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.

A természettudományok iránti érdeklődés csökkenő számának okán sok intézmény döntött úgy, hogy már a középiskolások
között igyekszik diákokat megnyerni, utánpótlást találni. A MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont is több, ennek a korosztálynak
szánt programot hirdet meg minden évben. 2017-ben indult új programjukba a középiskolásokat komoly munkába vonják be,
részecskefizikai detektorok építésében vehetnek részt. A munkafolyamatok során a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása
mellett foglalkozhatnak a nukleáris témakörök többségével, magfizikai folyamatok elemzésével, kísérletek végzésével
ismerkedhetnek a szubatomi világ rejtelmeivel, törvényszerűségeivel. A detektorok demonstrációs céllal készülnek, a
középiskolai bevezetés lehetőségét is vizsgálva, ugyanis manapság a magfizika szemléletes tanításához az iskolákban nincs jól
bevált eszköz.

Bevezető
A fizikaoktatás az elmúlt években, főleg a legújabb
Nemzeti alaptanterv [1] bevezetése óta nagymértékben
megváltozott. A különböző diszciplinák nem határolódnak
el élesen egymástól, a kerettanterv ajánlásokat ad az egyes
tantárgyak közötti átjárhatóságra, adott témakörök
tanításánál a kapcsolódási pontokra. Alapelve az egységes
természettudományos
gondolkodás
kialakítása.
A
fejlesztendő készségek és képességek a természettudományos műveltség megszerzését, gyakorlati alkalmazását
teszik lehetővé. Maga a fejlesztés tartalomba ágyazottan
történik, a természettudományok közös kulcsfogalmaihoz,
alapvető elméleteihez és modelljeihez kapcsolódva. A
természettudományos gondolkodás kialakításához nélkülözhetetlen a gyakorlatban való alkalmazhatóság lehetőségének felismerése, amelyhez különböző kutatóprojektek is
szükségesek. A kutatásalapú oktatás a világ számos
országában régóta ismert, bevezetése hazánkban még
gyerekcipőben jár. Határozott törekvések vannak arra
vonatkozóan, hogy a diákok a tanórán úgynevezett nyitott
végű problémákkal is foglalkozzanak, ne a tanár mutassa
meg, mi lesz például egy kísérlet eredménye [2].
Magyarországon már voltak erre vonatkozó kezdeményezések. Említhetnénk Dr. Jarosievitz Beáta különböző
projektjeit [3], "Humán-infra képalkotás és diagnosztika",
"Egész-test
radioaktivitásának
mérése",
valamint
"Környezeti minták radioaktív analízise" témakörökben.

Kontakt: olaheva@hotmail.com
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A mi kutatásaink alkalmával a diákok a fizika olyan
területével ismerkedhetnek meg ezen módszerekkel,
amelyek a középiskolai oktatás részét nem képezik. A
tananyagban szerepel az atommag fizikája vagy a
kvantummechanika, de a nukleonok belsejében lezajló
folyamatok tárgyalására legfeljebb szakköri feldolgozás
során van lehetőség.

Kutatási lehetőségek diákok számára
Kutatómunka végzésére egy mai középiskolásnak szinte
csak az iskola keretein belül van lehetősége, lelkes
fizikatanárok szakkörökön, emelt szintű tanórák keretein
belül próbálkoznak a kísérleti alapon történő felfedeztető
módszerrel. Minisztériumi pályázatok kerülnek egyre
nagyobb számban kiírásra, hogy ezen az iskolák változtatni
tudjanak,
egyetemekkel,
kutatóintézetekkel
kötött
megállapodási szerződést követően lehetősége legyen 2-5
fős diákcsoportoknak bekapcsolódni különböző kutatásokba. Évek óta nagy sikerrel pályázunk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által támogatott „Útravaló, Út a
tudományhoz” [4] és a Nemzeti Tehetség Programra, ezek
kapcsán kezdődött kapcsolatunk a MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpontjával [5]. A Részecske és Magfizikai Intézet
Nagyenergiás Fizikaosztályán Dr. Varga Dezső vezetésével
működik az MTA Lendület Innovatív Detektorfejlesztő
Kutatócsoport, amely többfajta részecskefizikai észlelő
berendezéssel foglalkozik. Nagy hangsúlyt fektetnek az
utánpótlás oktatására is, doktoranduszok, egyetemisták
folyamatosan kapnak lehetőséget kutatóprojektjeik
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Sajnálatos módon egyre kevesebb középiskolás diák
választja a fizikusi, vagy a műszaki tudományos pályát,
ezért változtatásokra van szükség mind a közoktatásban,
mind a kutatóintézetek részéről. Ezt felismerve
ismerkedhetnek immár hatodik éve a középiskolás diákok
a kutatómunkákkal, részt vehetnek a Kutatóközpontban
dolgozók mindennapos munkájában.

Kutatótanári laboratórium
Első alkalommal, tulajdonképpen még csak kísérleti
jelleggel került kiírásra a Wigner Fizikai Kutatóközpont
által egy úgynevezett „Kutató tanári program”, amely nem
azonos az életpálya besorolással, de azzal a céllal, hogy a
kutatásokkal
foglalkozó
fizikaszakos
tanárok
bekapcsolódhassanak diákjaikkal effajta tevékenységekbe.
A pályázatnak köszönhetően a 2017/2018-as tanévben két
budapesti gimnázium (Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola
és
Gimnázium,
Baár-Madas
Református
Gimnázium) kapott lehetőséget arra, hogy fizikatanáruk
vezetésével az általuk kiválasztott diákokkal részt
vehessenek egy detektorépítő programban. A Fazekas
Gimnázium fizikatanára, Schramek Anikó, aki doktori
tanulmányait végzi az ELTE Fizika Doktori Iskolájának
Fizika Tanítása Programján, demonstrációs céllal sokszálas
proporcionális kamrákat készít tehetséges és motivált
diákjaival együtt. A kutatótanári laboratórium vezetője
Oláh Éva, aki szintén a fent említett képzés keretein belül
doktorjelölt státusszal rendelkezik. Horváth Norbert a
Baár-Madas Gimnázium tanára évek óta készíti fel diákjait
nagynevű fizikaversenyekre és ér el velük kimagasló
eredményeket. Az Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport nemzetközi szintű kutatómunkával foglalkozik, részt
vesznek például a CERN ALICE kísérletében is,
úgynevezett időprojekciós kamrák (TPC) fejlesztésében,
illetve a Tokiói Egyetemmel közösen végzett kutatásban is
figyelemreméltó sikereket érnek el, működő vulkánok
feltérképezéséhez fejlesztenek müon-detektorokat [AHEP].
Hatalmas eredmény, hogy ebben a tevékenységben évek
óta középiskolás diákok is teret kapnak, szinte hihetetlen,
hogy a professzionális eszközök megépítésében is
segédkezhetnek.
Oláh Éva éveken keresztül dolgozta ki a kutatásalapú
oktatás lehetőségét a detektorfejlesztő laboratórium és
dolgozóinak támogatásával, korábbi iskolájába járó fiúkkal
először
csak
egyszerűbb
feladatokat
végeztek,
műhelymunkákkal ismerkedtek meg, elektronikai részfeladatokat kaptak, vagy teszteltek detektorokhoz szükséges
különböző anyagfajtákat [6]. Jelenleg csak lányokból álló
kutatócsoportot vezet, akik iskolájának, a Bálint Márton
Középiskolának tízedik évfolyamának tanulói.
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Müondetektor a középfokú
oktatásban
Az első sokszálas proporcionális kamra készítője Georges
Charpak (1992 Nobel-díj), működése a töltött részecskék
ionizáló hatásán alapszik. A kamra a Geiger-Müller
számlálóhoz hasonlóan működik, részletes működését egy
angol nyelvű cikk mutatja be [8]. A detektor belsejében
lévő, gázon áthaladó részecske ütközik a gáz atomjaival, a
keletkező
szabad
elektronok
felgyorsulva
újabb
ütközéseket eredményeznek, így egy úgynevezett
elektronlavina jön létre és kelt jelet a kamrában elhelyezett
vezető szálakon. A sok szál szerepe éppen az, hogy a jelek
keletkezésének
helyeiből
a
részecske
pályájára
következtethetünk.
A kamra általunk használt formája az intézet fizikusainak
ötlete alapján készül, a célok között az egyszerű és
költséghatékony gyártási mód szerepelt. Ez fontos
szempont, mert a kamrát akár részecskék detektálására
nagyskálás ,,átvilágításhoz” [9], akár földalatti üregek
felderítésére használják [10], esetenként nagy felületet
fednek le, így nagyszámú kamrára van szükség.

A kamra építése
A kamra alapját és tetejét nyáklemezek, oldalát erre a célra
legyártott plexi falak alkotják. Ezeket precíz illesztés után
kétkomponensű ragasztóval rögzítjük egymáshoz. A
speciális vezetékeket egy erre a célra kifejlesztett eszköz
alkalmazásával, tekerve illesztjük a helyükre, majd
szálanként forrasztással rögzítjük (1. ábra).

1. ábra: Ragasztás és száltekerés
A vastagabb szálak tipikusan 100 µm vastagságú bronzból,
a vékonyabbak 24 µm vastagságú aranyozott wolframból
készültek. A szálak távolsága 12 mm, az általunk készített
kamrák alapja, 20 cm×12 cm, magasságuk 2 cm, de a
diákok a 80 cm×80 cm méretű detektorok készítésében is
segítenek alkalmanként, illetve az intézetben a
fejlesztéseknek köszönhetően újabban 80 cm×120 cm
méretű eszközök is készülnek (2. ábra).

Oláh Éva ajánlásával és később hathatós segítségével
Horváth Norbert egy nyertes NTP-MTTD-15-ös pályázattal
kapcsolódhatott
be
tehetséges
tanítványaival
a
detektorépítésbe a dr. Varga Dezső vezette csoportban. Az
akkor maturáltak mindannyian fizikusjelöltek valamelyik
hazai, ill. külhoni egyetemen [7].
A jelenleg futó kísérleti programban így összesen három
különböző iskola 3-4 fős csoportja vesz részt, heti
rendszerességgel látogatják a kutatóközpontot tanítási
kötelezettségeik elvégzése után.
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továbbiakban a gázt áramoltatjuk működtetés közben. Az
elektronlavina következtében már mérhető jeleket tudunk
észlelni a szálakon, és bár a keletkező elektromos jelet akár
számítógéppel is fel lehet dolgozni, a mi általunk készített
eszközök középfokú oktatásban is használható változatban
készülnek, ezért az adott szálak végére kötött LED égősor
felvillanása jelzi számunkra az áthaladó részecskét (4.
ábra).

2. ábra: Segítség a nagydetektorok építésében
Az 1650 V-os nagyfeszültségre kapcsolt anódszálak a
speciális, 24 µm átmérőjű W-Au szálak. Kellően kis
átmérőjüknek a térerősség nagyságában van szerepe,
emellett pedig fontos, hogy a mechanikai igénybevételnek
is megfeleljen. Ez jelentős részt jelent a költségekből, hiszen
az arannyal bevont száltekercs „aranyárban” van. Az
intézetben kifejlesztett tekercselő eszköz szerepe a munka
gyorsabbá és egyszerűbbé tétele mellett az, hogy az e
szálakból keletkező hulladék mennyisége a lehető
legkisebbre csökkenjen. Ennek során két kamrát egy
vízszintes tengely körül forgatható keret két oldalára
rögzítünk. A keret tengellyel párhuzamos oldalain egy
megfelelő távolságra található vájatokkal ellátott műanyag
henger található, a tekercselés idejére ezek a vájatok
rögzítik a szálakat. A folyamat végén az ideiglenes
rögzítést forrasztással tesszük véglegessé. Az eszköz
segítségével egyszerre két kamrát is tudunk tekercselni,
miközben csak az átforduláshoz szükséges darabok esnek
le. A vastagabbak, az úgynevezett térformáló szálak,
amelyek az anódszálak között helyezkednek el felváltva, a
teret, illetve az erővonalak elrendeződését optimalizálják,
átmérőjük 100 µm. Ezeket ugyanezen eszközzel illesztjük a
helyére, majd - a kamra szálakkal párhuzamos alsó és felső
lapjához hasonlóan - föld potenciálra kötjük. A ragasztás
után a lezárt kamrákat ellenőrizzük, hogy nem maradtak-e
lyukak, ahol a gáz megszökhet előlük (3. ábra).

3. ábra: A lezárt kamra ellenőrzése
Ez nem könnyű feladat, szemmel sokszor nem láthatók a
rések, ezért speciális gázszivárgást mérő eszközt is
használunk. A kamrákba töltött gázkeverék összetételét is
kísérletek
előzték
meg,
minden
szempontból
legkedvezőbbnek az argon és szén-dioxid 4:1 arányú
keveréke bizonyult, ezért ezt használjuk. A kész kamrát
lassan, körülbelül 5 liter/óra sebességgel töltjük fel és a
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4. ábra: „Villogó” detektor

A müonokról
Az általunk készített detektorokkal müon részecskék
pályáját figyelhetjük meg két dimenzióban. A müon a
Standard Modell egyik leptonja, az elektronhoz hasonló,
csak 207-szer nagyobb a tömege, a kozmikus sugárzásban
keletkezik pionok bomlásából. A müon nagyon rövid idő
alatt tovább bomlik stabil részecskékre és az élettartama
nem tenné lehetővé azt, hogy a földfelszín közelében, sőt,
akár alatta is észlelni tudjuk. Az egyik legrégebbi
bizonyítéka a relativitáselméletnek az, hogy képesek
vagyunk földi laboratóriumokban is méréseket végezni
velük. Még egy fontos eleme az eszköznek, hogy
középfokú oktatásban is alkalmazható, a szemléletes
bemutatás mellett olyan sugárzást használunk, amely
„ingyen” van és nem káros az egészségre.

További munkálatok
A diákok a rendszeres látogatásaik alkalmával olyan
feladatokat is végezhetnek, amelyekkel a gimnáziumi
oktatás keretein belül soha nem lenne alkalmuk
megismerkedni. A műhelyekben ipari fúrógéppel,
fűrésszel, vágóberendezéssel készítik elő a detektorhoz
szükséges elemeket, természetesen megfelelő felügyelet
mellett (5. ábra).
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5. ábra: Műhelymunkák
A kamrák lezárását követően pedig a kiolvasáshoz
szükséges elektronikai alkatrészeket kell beforrasztaniuk a
megfelelő helyekre (6. ábra). Eközben megtanulják, mit
jelentenek a kondenzátorokon lévő feliratok, miért csíkosak
az ellenállások és az adott színek mekkora ellenállást
jelentenek.

6. ábra: Forrasztás közben
A nagyfrekvenciás zajok kiszűrésének céljából egy két
ellenállásból és egy kapacitásból álló áramkört kapcsolunk
az anódszálakhoz. A jelek észlelése a kamrára rögzített
áramköri lapon történik. Az anódszálakról érkező jel
mellett a térformáló szálakon is megjelenik egy
feszültségimpulzus, a LED az egyidejű jelek keletkezésekor
villan fel.
A diákok a fentieknek megfelelően sok munkafolyamatban
vehettek részt, esetenként tanulhatták meg azokat. Ezek
között a fűrészelés és a ragasztás éppen úgy előfordul, mint
a tekercselés vagy a forrasztás. A részecskék nyomának
követése céljából több kamrát helyezünk egymásra, ezek
mindegyikét csatlakoztatni kell mind a nagy-, mind a föld
potenciálra, a jelek továbbításához pedig az erre
alkalmazott áramkörökre. Az ezekhez szükséges, végükön
kivezetésekkel ellátott vezetékeket szintén a diákok
készítették (7. ábra).
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7. ábra: A kész detektor

Tanulás kicsit másképp
A különböző munkafolyamatok előtt mindig előzetes
elméleti
oktatásban
részesültek
a
tanulók,
a
laboratóriumvezető kutatói mindig elmondták mit, miért
és hogyan kell használni, milyen folyamat eredményezte az
eszközök kialakítását, illetve természetesen a szükséges
fizikai hátteret is átbeszélték a diákokkal. Ebben nekünk,
tanároknak is nagy szerepünk van, hiszen a tananyagban
többnyire még nem tartunk az adott témakörnél, ezért
előzetes és utógondozásra is szüksége van a diákoknak a
jobb megértés érdekében. A kamra működési elvéről és
alapvető felépítéséről érdemes már az első látogatás előtt
beszélgetni a diákokkal. Ebben nagy segítséget nyújt az az
egyedülálló lehetőség, amelyet a CERN nyújt fizikatanárok
számára [11], részt vehetnek egy hetes továbbképzésen a
Genf melletti részecskefizikai kutatóközpontban. Ebben az
öt napban a tanárok is építhetnek detektorokat, a népszerű
ködkamra mellett pár éve már müon kamrák
összeállítására is lehetőségük van [12]. Ezáltal tudást és
magabiztosságot szerezhetnek egy hasonló projekthez,
amelyhez az egyetemen tanult tananyag elsajátítása nem
elegendő. A munkák közben felmerülő kérdésekre mi,
tanárok sem tudjuk mindig a választ, nekünk is
folyamatosan tanulnunk kell a terület szakavatott
fizikusaitól, de a mai, fejlődő világunkban nekünk is
tájékozottnak kell lennünk a legújabb kutatási
eredményekkel kapcsolatban. Van olyan témakör, mint
például az elektrodinamika, amely a középiskolai tananyag
részét képezi, de emellett olyan diszciplinákkal is kell
foglalkoznunk, mint a részecskefizika, relativitáselmélet,
kvantumelektrodinamika, amely legfeljebb a szakkörök,
vagy az emelt szintű képzések során kerül tárgyalásra.
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Volt, hogy szóba jött például a határozatlansági reláció,
vagy az idődilatáció, amely kapcsán természetesen egyéb
kérdések is felvetődtek, így nagyon izgalmas foglalkozások
alakultak ki, mindig hatalmas öröm motivált, érdeklődő
gyerekekkel foglalkozni. Vagyis az iskolában végzett
„háttérmunkánknak” óriási szerepe van. Emellett sokszor
hívunk külső előadókat, vagy mi tartunk a
továbbképzéseink alkalmával elsajátított ismereteinkről
foglalkozásokat. A diákokkal folytatott beszélgetésekből az
is kiderült, hogy sok ismeretet önállóan szereznek meg, és
igyekeznek a témának mindig utánanézni.
A munkában részt vevő diákok lelkesek, nyitottak voltak
már korábban is, az órán való aktív részvétel mellett egyéb
fizikához köthető programokban is számíthattunk rájuk. A
szakkörökön, iskolai vagy egyéb rendezvényeken fellelhető
fizika témájú előadásokon mindig részt vettek, tudásukat
versenyeken elért eredményeik is bizonyítják. A programra
jelentkező – szerencsére nagyszámú – tanuló közül azok
kapták meg ezt a lehetőséget, akikről korábban már látszott
a fizika iránti elhivatottságuk, szándékaik szerint fizika
területen szeretnének továbbtanulni.
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Összegzés
Fentiek alapján azt tapasztaljuk, hogy a valódi kutatás,
kísérletezés a vártnál is több alkalmat ad a tanulásra. Míg
az osztályteremben többnyire induktív módszerekkel
vezetjük be az adott témakört, a kutatómunkák során a
szinte játékos építési feladatok közben észrevétlenül
tanulják meg az elméletet, maguk jönnek rá, hogy az
eszköz működésének mélyebb megértéséhez milyen
ismeretekre van szükségük. Mi mentortanárok is minden
alkalommal ott vagyunk diákjainkkal, munka közben jó
hangulatú, kötetlen beszélgetések alakulnak ki, így
rengeteg új ismeretet adhatunk a tanulóknak és további
kérdéseket vethetünk fel bennük. Emellett óriási a program
motiváló hatása. A diákok a felmerülő kérdéseknek saját
kíváncsiságuk okán néznek utána, több oldalról járnak
körül egy-egy jelenséget. A pályázat különleges lehetőséget
jelent, de talán maga a módszer – a tevékenyen tanulás átültethető iskolai körülményekre is. Reményeink szerint
ezt a jövőben sikerrel fogjuk alkalmazni, így nagyobb
létszámban élhetnek át mind a diákok, mind mi, tanárok
hasonlóan motiváló alkalmakat.
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