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A későneutron-kibocsátás jelensége, alkalmazása, illetve 
kísérleti vizsgálata 

Kiss Gábor Gyula 

Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

 

A későneutron-kibocsátás1 jelenségét pontosan nyolcvan éve, 1939-ben a washingtoni Carnegie Intézet kutatói, R. B. Roberts, 
R. C. Meyer és P. Wang fedezték fel [1]. Ennek apropóján, jelen írásban szeretném röviden összefoglalni a jelenségről 
rendelkezésre álló információinkat, a kibocsátási valószínűségek kísérleti meghatározásának módszereit és bemutatni a 
későneutronok szerepét a nukleáris energiatermelésben és a nukleoszintézisben, illetve a magszerkezet-kutatásokban. 

 

A későneutron-kibocsátás 
jelenségének felfedezése 
1939-ben R. B. Roberts és munkatársai lítium céltárgyat 
deuteron részecskékkel bombázva neutronokat állítottak 
elő, amelyeket speciális, bór réteggel befedett ionizációs 
kamra segítségével detektáltak. A céltárgy és az ionizációs 
kamra közé kis mennyiségű urán-nitrát mintát helyezve azt 
tapasztalták, hogy – szemben az urán-nitrát nélkül 
kivitelezett kísérlettel – a deuteronbombázás beszüntetését 
követően még mintegy másfél percen keresztül 

neutronhozam figyelhető meg [1].  

A jelenség szisztematikus vizsgálata céljából további 
kísérleteket végeztek [2], melyekben kimutatták, hogy: 

1.) a detektált neutronok nem keletkezhetnek gamma-
indukált bomlás, illetve dezintegráció révén; 

2.) a jelenség az urán-nitrát mintát mind termikus, mind 
nagyenergiás neutronokkal való bombázását követően 
fellép;  

3.) tórium-nitrát mintát gyors neutronokkal bombázva is 
megfigyelhető a jelenség – melyet ebben a munkában 
már későneutron-kibocsátásnak nevezek – bár a 
kísérletileg mért neutronhozam körülbelül egynegyede 
az urán-nitrát mintával végzett kísérletnél mértnek.  

4.) ködkamra segítségével megmutatták, hogy a késő- 
neutronok energiája körülbelül 500 keV. 

A jelenséget röviddel a felfedezést követően, a 
folyadékcseppmodell keretében, N. Bohr és J. A. Wheeler 
értelmezték elsőként [3].   

A későneutron-kibocsátás 
jelenségének fizikai értelmezése 
A későneutron-kibocsátás jelensége olyan esetben figyelhető 

meg, ahol a -bomlás a leányelemben a neutronszeparációs 
energia felett elhelyezkedő gerjesztett állapotokra vezet.  

                                                      
1 A magyar szakirodalomban a béta-bomlás késleltetett neutronkibocsátás fogalom helyett a későneutron-kibocsátás kifejezés 
honosodott meg, ezért ebben az írásban is ezt fogom használni. 

A jelenség energetikai jellemzőit az 1. ábrán a 78,77Cu magok 

-bomlásának példáján keresztül mutatom be. A páratlan 

proton- és neutronszámú 78Cu mag -bomlása a 78Zn mag 
alap-, illetve gerjesztett állapotaira vezet. A gerjesztett 
állapotok kisebb része (~35%) gamma-legerjesztődés 
segítségével a 78Zn mag alapállapotába bomlik. 

Amennyiben a 78Cu mag -bomlása a 78Zn leánymag 
neutronszeparációs energiája (Sn ~ 6,77 MeV) felett található 

nívóinak gerjesztésére vezet, akkor a -bomlást 
neutronkibocsátás követheti. Ez – a későneutron-
kibocsátásnak nevezett jelenség – a bomlások 
megközelítőleg 65%-ában fordul elő. Hasonlóképpen a 

páratlan proton- és páros neutronszámú 77Cu mag -
bomlását is követheti későneutron-kibocsátás. Ebben az 

esetben azonban a -bomlás Q értéke kisebb, így (illetve 
magszerkezeti okok miatt is) a későneutron-kibocsátás 
valószínűsége kisebb, tehát a domináns bomlási folyamat a 
gamma-legerjesztődés.  

1. ábra: A 78,77Cu magok β-bomlása. Amennyiben a rézmagok β-
bomlása a 78Zn illetve 77Zn leánymagok neutronszeparációs 
energiái (Sn=6,77 MeV illetve Sn= 4,56 MeV) feletti gerjesztett 
állapotokra vezet, a β-bomlást neutronkibocsátás követheti (piros 
nyíl), ellenkező esetben a 78Zn illetve 77Zn mag gamma-fotonok 
kibocsátása révén kerül alapállapotba (zöld nyilak). 
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Neutronkibocsátás a bomlások körülbelül kétharmad (78Cu), illetve 
egyharmad (77Cu) részében fordul elő. 

A stabilitás völgyétől messze távolodva az egyre nagyobb 

neutrontöbblettel rendelkező magok -bomlása a leányelem 
két / három / négy neutron szeparációs energiája felett 
található nívóira is vezethet, ennek megfelelően a bomlást 
két / három / négy későneutron-kibocsátás követheti. 
Általánosan megfigyelhető, hogy a neutronelhullatási 
vonalhoz közeledve a későneutron-kibocsátás 

valószínűsége növekszik. Ennek magyarázata, hogy a -
bomlás Qβ értéke nő, illetve a neutronszeparációs energiák 
is egyre alacsonyabbak2, így annak valószínűsége egyre 
nagyobb, hogy a bomlás a leányelem magasan a részecske 
szeparációs energiái felett található gerjesztett állapotokra 
vezet. A későneutron-kibocsátás valószínűségét a Pn 

értékkel jellemezzük; ez a szám azt mutatja meg, hogy a -
bomlások hány százalékát követi legalább egy neutron 
kibocsátása. Továbbá a P1n érték az egy neutron 
kibocsátásának, a P2n érték a két neutron kibocsátásának, 
stb. valószínűségét mutatja meg (tehát Pn = P1n + P2n +… 
illetve P0n = 100% - Pn).  

A β-bomlás T1/2 felezési ideje, illetve a későneutron-
kibocsátás Pn értéke a következő egyenletek segítségével 
definiálható: 

            
(1) 

 

illetve 

        
(2) 

 

 
 

ahol Qβ a -bomlás Q értéke, Sn a neutronszeparációs 

energia, Sβ a -erősségfüggvény, f a Fermi-integrál, Ex a 
leánymag gerjesztési energiája, illetve Γn és Γγ a megfelelő 
szélességek. Ahogy az a 2. egyenletből látszik, a Pn érték 

gyakorlatilag a -erősségfüggvény integráljának 
neutronszeparációs energia fölé eső hányada.  

A Pn érték elméleti meghatározásának nehézsége a -
erősségfüggvény korlátozott megismerhetőségéből fakad. 
Bár mikroszkopikus modellek elméletileg felhasználhatók 
az Sβ(Ex) függvény modellezésére, azonban a sokrészecske-
rendszerek közepes gerjesztési energiákon való viselkedése 
nehezen megjósolható, így a gyakorlatban a Pn értékek 
becslésére fenomenologikus megközelítéseket használnak. 
Számos ilyen modell létezik, a segítségükkel becsült Pn 
értékek között pedig nemritkán másfél-kétszeres eltérés 

tapasztalható – mint az a 2. ábrán is látható.   

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatbázisa [4] 
szerint – bár a rendelkezésre álló magadatok alapján több 
mint hatszáz magról feltételezhetjük, hogy ilyen módon 
bomlik – jelenleg 301 atommag esetén sikerült megfigyelni, 
hogy β-bomlásukat későneutron-kibocsátás kíséri. Ötvenkét 
izotóp esetében csak a kibocsátás tényét sikerült bizonyítani, 

                                                      
2 Magszerkezeti okok árnyalhatják a kijelentést: például páros neutronszámú magok esetén a szeparációs energiák jellemzően 
magasabbak, mint a szomszédos páratlan neutronszámú izotópé, és ennek megfelelően a kibocsátási valószínűségek általában 
alacsonyabbak. 

P1n értéket 249 magra sikerült meghatározni (jellemzően 
jelentős kísérleti bizonytalansággal). 

 

2. ábra: Különböző modellekkel számolt későneutron-kibocsátási 
valószínűségek a neutronban gazdag 28Ni izotópok esetében a 
neutronszám (N) függvényében, valamint a rendelkezésre álló 
kísérleti adatok. Amellett, hogy a különböző modellek szolgáltatta 
becslések eltérése szembeötlő, fontos megjegyezni, hogy a RIKEN 
Nishina gyorsítóközpontban indított méréssorozatunk megkezdése 
előtt csak egyetlen mag (75Ni) esetében volt igen nagy (28%) 
hibával ismert a későneutron-kibocsátás valószínűsége. Az ábrán 
kizárólag a 2016 folyamán, 10,8 óra teszt nyalábidő során gyűjtött 
adatainkat ábrázoltam a 75,76,77,78Ni atommagokra. A felezési idők 
rendre T1/2 = 332 ms, 235 ms, 158 ms illetve 122 ms. 

Mint említettem, számos atommag esetén a β-bomlás a 
leánymag olyan magasan gerjesztett állapotára vezet, hogy 
energetikailag két illetve három későneutron kibocsátása is 
lehetséges. A többszörös későneutron-kibocsátó magokról 
rendelkezésre álló adatbázis igen hiányos. Míg energetikai 
megfontolások alapján 300 illetve 138 magról feltételezhet-
jük, hogy β-bomlásukat két illetve három későneutron 
kibocsátása kíséri, a kibocsátás tényét kísérletileg csak 26 
illetve 4 magra sikerült bizonyítani, illetve 19 P2n és 3 P3n 
(17B, 31Na, 86Ga) érték ismert. Egyetlen mag (17B) esetében 
pedig négy későneutronok kibocsátásának a jelenségét is 
sikerült megfigyelni.  

A későneutron-kibocsátás jelenségét leíró elméleti modellek 
fejlesztésének egyrészt korlátot szab a rendelkezésre álló 
adatbázis mérete, illetve a kísérleti adatok eloszlása az 
izotóptérképen; ugyanis az ismert P1n értékek több mint 
harmada-fele, az összes P2n, illetve P3n érték könnyű (A < 75 
tömegszámú) mag esetén ismert. Az ennél nehezebb 
magtartományokban szinte kizárólag a nukleáris 
energiatermelés szempontjából fontos magok esetén 
vizsgálták korábban a jelenséget. Másrészt sajnálatos 
módon számos izotóp esetében a különböző kísérletekben 
meghatározott Pn értékek jelentősen, a mérési 

bizonytalanságokat meghaladóan eltérnek.   

Későneutronok az atomerőműben 
A későneutronok az atomerőművek szabályozásában 
kulcsszerepet játszanak. Az atomreaktorban a fűtőanyag 
(mint például meghatározott dúsításban 235U a Paksi 
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Atomerőműben és hasonló, nyomottvizes reaktorokban) 
neutron-indukált maghasadás hatására jellemzően két 
kisebb tömegszámú atommaggá alakul, közben néhány 

neutront elpárologtatva. A hasadványok aztán -bomlások 
sorozatán keresztül jutnak a stabilitási völgybe. A hasadás 
folyamata azonban nem egyenletes tömegeloszlású 
hasadványokra vezet, hanem egy kisebb (jellemzően A ~ 90-
110 tömegszámú) és egy nehezebb (A ~ 130-150 tömegszám 
tartományba eső) hasadvány jön létre – úgy is mondhatjuk, 
hogy a hasadványok tömegeloszlása bimodális, az említett 

két tartományban maximummal.  

Egy 235U atommag neutron-indukált hasadását átlagosan 
2,47 prompt – azaz szinte azonnal, a hasadást követően 

körülbelül 10-14 másodpercen belül kibocsátott neutron 
követi. Ha csak ezek a neutronok állnának rendelkezésre, 
akkor az atomerőmű szabályozása gyakorlatilag 
megoldhatatlan feladat lenne! A hasadványok kicsiny része 
azonban olyan kedvezőtlen proton/neutron aránnyal 
rendelkezik, azaz a stabilitási völgytől olyan távoli, hogy a 

-bomlást követően energetikailag neutron kibocsátása is 
lehetséges. Mivel ezek a neutronok általában alacsonyabb 
energiával rendelkeznek, mint a prompt hasadási 
neutronok, így könnyebben termalizálódnak (azaz érik el a 
további hasításhoz legmegfelelőbb, alacsonyabb 
energiaszintet).  

1. táblázat A későneutron-csoportok adatai három hasadóképes izotópra 

Csoport Lehetséges előfutár magok Átlagos neutronenergia 

[MeV] 

Átlagos felezési idő [s] Későneutron-hányad [%] 

233U 235U 239Pu 233U 235U 239Pu 

1 87
Br, 

142
Cs 0,25 55,0 55,72 54,28 0,0226 0,021 0,0072 

2 88
Br, 

137
I 0,56 20,57 22,72 23,4 0,0786 0,140 0,0626 

3 89
Br, 

93,94
Rb, 

138
I 0,43 5,0 6,22 5,60 0,0658 0,126 0,0444 

4 93,94
Kr, 

90,92
Br, 

139
I, 

143
Xe 0,62 2,13 2,3 2,13 0,0730 0,252 0,0685 

5 140
I, 

145
Cs 0,42 0,615 0,61 0,618 0,0135 0,074 0,018 

6 Br, Rb, As, stb   0,277 0,23 0,257 0,0087 0,027 0,0093 
Teljes későneutron-hányad [%] 0,26 0,65 0,21 

 

A későneutronok – bár az erőmű energiatermelésében 
elenyésző szerepet játszanak, hiszen számuk igen alacsony, 
egy 235U mag hasadását például mindösszesen 0,0065 darab 
későneutron követi – kulcsszerepet játszanak az erőmű 
szabályozásában. Ennek magyarázata, hogy a késő-
neutronok a β-bomlást követően kerülnek kibocsátásra. 
Ezek felezési ideje a releváns magok esetén tipikusan 
néhány tized másodperc és egy perc között van (lásd I. 
táblázat). Ez az idő pedig elég az atomerőmű szabályozó 
rendszereinek a reagálásra (például a neutronelnyelő 
anyagokat tartalmazó szabályozórudak mozgatására).  

Az 50-es években, azaz az atomenergetika „hőskorában”, 
intenzíven kutatták e neutronok (illetve az őket kibocsájtó – 
úgynevezett prekurzor = előfutár magok) tulajdonságait. A 
gyorsítós technológia azonban ekkor még nem volt képes az 
előfutár magok külön-külön való előállítására. Ehelyett 
integrális méréseket végeztek, azaz kis mennyiségű 
hasadóanyagot neutronokkal bombáztak és mérték a 
kibocsátott neutronok időbeli eloszlását. Ilyen méréseket az 
USA-ban a következőképpen végeztek. A 2-5 gramm 
hasadóanyagot tartalmazó mintát egy ¼ mérföld 
távolságban található vezérlőhelységből irányított 
csőpostarendszer segítségével a Los Alamos Nemzeti 
Laboratóriumban (LANL) található Godiva berendezés 
belsejébe juttatták A Godiva berendezés egy körülbelül 30 
cm átmérőjű, hasadóanyagot tartalmazó gömb. Egy 
dugattyú segítségével igen rövid időtartamra további, 
együttesen a kritikus tömeg feletti mennyiségű hasadó-
anyagot a berendezés belsejébe juttatva láncreakció indult 
be neutronokat szolgáltatva a kísérletekhez. A besugárzás 

révén létrejövő későneutron-forrásmintákat a csőpostaren-
dszer segítségével BF3 proporcionális számlálókból felépülő 
neutrondetektorok elé helyezték. A neutrondetektort úgy 
alakították ki, hogy a neutronenergia-hatásfok függvé-
nyének 5%-án belül állandó legyen a 23 keV-1,5 MeV 
neutronenergia tartományban. Keepin és munkatársai úgy 
találták, hogy a kísérleti későneutron-hozamokat (Ykn) 6 
csoportba osztva, minden csoporthoz egyetlen bomlási 
állandót rendelve a mért adatok megfelelő pontossággal 
leírhatók:  

 

                                                                                                           

 

ahol Ykn(t) a mért későneutron-hozam, nh a hasadási 
reakciók száma,Ynki az i-edik későneutron-csoport hozama 
és λkni az i-edik későneutron-csoport bomlási állandója [5]. 
Az 233U, 235U és 239Pu hasadóanyagok termikus neutronnal 
való hasadása esetén a későneutron-csoportok adatait a 1. 
táblázatban foglaltam össze. Ez az úgynevezett hatcsoport-
formula általánosan használatos a reaktorkinetikai 
számításokban [6]. A méréstechnika fejlődésével a 
későneutron-hozamok egyre pontosabb mérését tudták 
megvalósítani, ennek megfelelően lehetővé vált a 
reaktorkinetikai számításokban használt későneutron-
csoportok számának növelése. 2002-ben az OECD 
Atomenergia Ügynökség javaslatot tett a hatcsoport-
formula nyolccsoport-formulára való bővítésére a 87Br, 137I 
és 88Br magok külön csoportba szervezésével [7].  
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3. ábra: A későneutron-kibocsátás hatása az A~130 
gyakoriságcsúcs helyzetére. A kék vonal az r-folyamat ösvényét 
mutatja egy magas hőmérsékletű és alacsony neutronsűrűségű 
környezetben. Amennyiben a környezet hőmérséklete alacsonyabb, 
illetve a neutronsűrűség nagyobb, az r-folyamat hamarabb leküzdi 
a zárt neutronhéj akadályát (szaggatott kék vonal). Ebben az 
esetben számos olyan mag keletkezik (például a 82 neutronnal 
rendelkező 128Pd illetve 129Ag izotópok), amelyek β-bomlását 
jellemzően későneutron-kibocsátás követi (zöld nyíl), a 
gyakoriságcsúcs maximumát ezáltal a könnyebb magok irányába 
eltolva. Ezenkívül a könnyebb, illetve nehezebb magok bomlása 
során kibocsátott neutronok is befogódhatnak (piros nyíl), ami 
pedig a gyakoriságcsúcsnak a nehezebb magok irányába való 
elmozdulását eredményezi.  

Későneutronok és magfizikai 
alapkutatások 
A vasnál nehezebb kémiai elemek neutrongazdag izotópjai, 
az úgynevezett asztrofizikai r-folyamatban, neutron-
csillagok összeolvadásakor3 vagy szupernóvák robbanása 
során jönnek létre [8,9]. A robbanás során a nagy, 
ρn>1022 neutron/cm3, neutronsűrűség hatására, egymást 
követő neutronbefogások révén extrém neutrongazdag 
magok jönnek létre. Az így létrejövő nehéz izotópok (adott 
izotópláncok menti) relatív gyakoriságát a neutron 
befogások Q értékei, illetve az ezzel ellentétes hatást kifejtő, 
az asztrofizikai közeg hőmérsékletétől függő hozamú (γ,n) 
reakciók határozzák meg. A stabilitási völgytől távolodva a 
neutronbefogások Q értékei csökkenek, termikus egyensúly 
jön létre az (n,γ) és (γ,n) reakciók között, mely adott 
izotóplánc mentén egy maximummal rendelkező 
gyakoriságeloszlást eredményez. Mivel egy páros 
neutronszámú mag kisebb valószínűséggel fog be további 
neutront, ezért a (hőmérséklettől és a rendelkezésre álló 
neutronok számától függő) gyakoriságmaximum szinte 
mindig páros neutronszámú magnál van. A neutronfluxus 
megszűntével e magok sorozatos β-bomlások révén építik 
fel a stabilitás völgyében elhelyezkedő magokat. 
Amennyiben ezen egzotikus atommagok jelentős részének 
bomlását nem kísérné egy vagy többszörös későneutron 
kibocsátása (illetve más magok nem fognák be e 
neutronokat), a világegyetemünkben található r-folyamat 
során keletkező magok gyakoriságeloszlását erősen az adott 
elem páros neutronszámú izotópjai dominálnák, a páratlan 

                                                      

3 2017.08.17-én a neutroncsillagok összeolvadása során kibocsájtott gravitációs hullámok és elektromágneses sugárzás együttes 
észlelésével sikerült bizonyítani, hogy az r folyamat ilyen asztrofizikai környezetben végbe mehet [8]. 

neutronszámú magok előfordulása pedig nagyságrendekkel 
alacsonyabb lenne [10]. 

 
4. ábra: A 66Cr mag β- bomlásának B(GT) Gamow-Teller erőssége, 
illetve a bomlás eredményeként a leánymagban elhelyezkedő nívók 
gerjesztésének valószínűsége a 66Cr mag feltételezett alakjának 
függvényében. Mivel igen eltérő, hogy a β-bomlás mely állapotokra 
milyen valószínűséggel vezet, az elmélet segítségével jósolt Pn 
értékekben jelentős különbség adódik.  

A mágikus neutronszámra vezető neutronbefogások Q 
értékei sokkal magasabbak, mint a további 
neutronbefogásoké. Ennek megfelelően a zárt neutronhéjak 
környékén az r-folyamat lelassul, az anyag összegyűlik, 
ennek következtében a neutronfluxus megszűntével 
gyakoriságmaximumok alakulnak ki. A 3. ábrán 
szemléltetem, hogy az A~130 tömegszámnál található 
gyakoriságmaximum helye hogyan függ az r-folyamatot 
jellemző neutronsűrűségtől, hőmérséklettől, illetve az 
érintett magok β-bomlási módjától. Az r-folyamat 
pontosabb modellezéséhez, illetve a csillagászati 
megfigyelések értelmezéséhez elengedhetetlen a folyamat 
során létrejövő magok β-bomlási paramétereinek ismerete. 

Az atommagok alakjának tanulmányozása a kísérleti 
magfizika egyik meghatározó kutatási területe. Az elmúlt 
évtizedekben a többek között a magalakok meghatározása 
céljából végzett kísérletekhez számos nagytisztaságú 
germániumdetektorból álló rendszert fejlesztettek ki (pl. 
EUROBALL, GAMMASPHERE). Azonban például egy Eγ = 
1172 keV energiájú gamma-átmenet detektálásának 
hatásfoka még e detektorrendszerek alkalmazása esetén is 
tipikusan a 10-20% tartományba esik, γ-γ 
koincidenciamérések esetén pedig értelemszerűen sokkal 
alacsonyabb.  

Egy lehetséges alternatíva az adott atommag alakjának 
meghatározásához a β-bomlási paramétereinek – azaz a 
felezési időnek, illetve későneutron-kibocsátási 
valószínűségnek – együttes mérése [11]. Bár az Sβ(Ex) 
erősségfüggvény részletes leírást szolgáltat a mag alakjáról, 
kísérletileg nehezen vizsgálható; azonban meghatározza, 
hogy a β-bomlás során az egyes nívók milyen 
valószínűséggel gerjesztődnek:  

 

           (4) 

 

ahol Iβ(E) az E állapot gerjesztésének valószínűsége, Qβ a β-
bomlás Q értéke, f a Fermi-integrál. A bomló atommag 
alakjának függvényében – mint azt a 66Cr mag példáján 
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keresztül a 4. ábrán szemléltetem – a β-bomlás a leánymag 
különböző állapotaira igen eltérő valószínűséggel vezet, ez 
pedig befolyásolja a későneutron-kibocsátási valószínű-
ségeket.  
Együttesen mérve a mag felezési idejét, illetve Pn értékét, így 
a bomló atommag alakjáról következtetéseket vonhatunk le. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy ez az eljárás – bár igen 

nagyszámú esetben alkalmazható – nem univerzális.    

A későneutron-kibocsátás 
jelenségének modern vizsgálati 
módszerei  
Számos későneutront kibocsájtó mag a modern radioaktív 
ionnyalábok előállítására képes gyorsítók segítségével 
megfelelő intenzitással előállítható. Ezen gyorsítóberende-
zések – mint például a németországi Darmstadtban 
található GSI, a Japánban, Wako-shiban található RIKEN 
Nishina Központ illetve a Michiganben, az Egyesült 
Államokban található MSU – tipikusan „koktélnyalábot” 
szolgáltatnak kísérleteinkhez, azaz a nyalábot tíz-húsz 
különböző izotóp alkotja. A kísérletek során az első lépés 
ezen izotópok azonosítása. A nyalábcsatornában számos 
plasztikszcintillátor, illetve ionizációs kamra található, e 
detektorok segítségével a nyalábot alkotó részecskék 
repülési ideje és energiavesztesége mérhető. Tekintve, hogy 
a különböző magok energiavesztesége és repülési ideje 
különbözőképpen függ a tömegüktől és a töltésüktől, ha e 
mennyiségeket egymás függvényében ábrázoljuk, a 
különböző magok megfelelően elkülönülnek egymástól – 

mint az 5. ábrán látható.   

 
5. ábra: A 2017 őszén a RIKEN Nishina központban, a 78Ni 
környezetében található magok későneutron-kibocsátási valószí-
nűségeinek meghatározása céljából végzett kísérlet során a 
radioaktív koktélnyalábot alkotó részecskék azonosítására használt 
spektrum (az ábrázolt adatok egy egyórás mérési periódusnak 
felelnek meg). A 10 napos kísérlet során összesen kb. 60 000 78Ni 
magot detektáltunk. A 61V és 97Br tartományban található magok 
β-bomlási módját több lépésben vizsgálva mintegy 20 P1n és 15 P2n 
értéket határoztunk meg.   

A későneutron-kibocsátási valószínűségek meghatározásá-
hoz mindenképp szükség van a β-bomlások teljes számának 
meghatározásra, illetve valamilyen módon a 
neutronkibocsátással járó események azonosítására. Előbbi 

                                                      

4 Összehasonlításképpen: a GSI-ben használt BELEN neutrondetektor felépítéséhez 20 db 3He gázzal töltött számlálót használtak, 
1 MeV energiánál kisebb energiájú neutronok detektálásra a rendszer hatásfoka 46,2%, az energia-hatásfok függvény 0-1 MeV 
tartományban található maximumának és minimumának eltérése 6,2%. Ezen paraméterek a RIKEN-ben használt BRIKEN 
detektor esetén: 148 felhasznált 3He gázzal töltött cső, 68,6% neutrondetektálási valószínűség, illetve 3,6% hatásfokkülönbség. 

mennyiséget a β-részecskék (elektronok) számlálásával 
lehet megoldani, utóbbi meghatározására pedig három 
lehetőség kínálkozik: számlálhatjuk a bomlást követően 
kibocsájtott neutronok számát [12], meghatározhatjuk a 
későneutron-kibocsátás révén létrejött magok számát a 
gamma-legerjesztődések hozamának mérésével [13], illetve 
Paul-csapda segítségével közvetlenül számlálhatjuk a 

leánymagokat is [14].  

 
6. ábra: A 86Ga mag β-bomlását követően kibocsájtott neutronok 
hozamainak időbeli eloszlása. (A fekete görbe a β-részecske és egy 
neutron koincidenciaesemény hozamát, a piros vonal a β-részecske 
és két neutron koincidenciaesemény hozamát ábrázolja a β-bomlás 
óta eltelt idő függvényében. A 86Ga mag implantálását megelőzően 
mért β-részecske-neutronhozamok segítségével a véletlen 
koincidenciaesemények száma becsülhető és a kiértékelés során 
figyelembe vehető.) 

A leggyakrabban alkalmazott kísérleti technika során a 
gyorsítók szolgáltatta nyalábot valamilyen aktív 
detektorban – például a szegmentált szilíciumdetektorokból 
álló AIDA rendszerben – megállítjuk és koincidenciában 
számláljuk a β-részecskéket és neutronokat. Az 
implantációs események során GeV nagyságú energia kerül 
leadásra, a β-bomlást nagyságrendekkel kisebb, maximum 
néhány MeV energiájú elektronok kibocsátása követi, így az 
egyes eseményeknek megfelelő jelek megkülönböztethetők. 
Az implantációs detektort polietilén moderátorba helyezett 
proporcionális számlálókkal körülvéve a bomlás során 
kibocsájtott neutronok nagy, akár 50%-t meghaladó, 
hatásfokkal számlálhatók. Ilyen kísérleteket a BELEN 
együttműködés keretében a GSI-ben végeztek [12], illetve a 
BRIKEN együttműködés keretében a RIKEN Nishina Center 
gyorsítóival végzünk [15]. Amennyiben εβ és εn a bomlás 
során kibocsájtott elektronok, illetve neutronok 
számlálására szolgáló detektorok átlagos hatásfoka, illetve 
Nβ és Nβn a detektált elektronok, illetve részecskék száma, a 
Pn érték a következőképpen határozható meg: 

 

 (5) 
 

 

A Pn érték ilyen módon való meghatározás során kritikus 
fontosságú a számlálók moderátorban való elhelyezésének 
optimalizálása, azaz konstans energia-hatásfok függvényű 
detektor kialakítása a cél4. Tekintve, hogy a neutronokat 
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mindössze számláljuk, energiájukat nem mérjük, a 
hatásfokfüggvény vízszintestől való eltérése szisztematikus 

bizonytalanságot eredményez. 

A későneutron-kibocsátás eredményeként létrejövő magok 
száma meghatározható a neutronkibocsátást követő 
gamma-legerjesztődések hozamának mérésével is. Ez 
esetben azonban a leánymag nívószerkezetének illetve a γ-
legerjesztődés során kibocsájtott gamma-sugárzás abszolút 
intenzitásának ismerete szükséges. Az ilyen technikával 
kivitelezett mérés során fontos a γ-spektrum jó feloldással 
való mérése, így a kísérletek kivitelezése tipikusan HPGe 
detektorból álló rendszerekkel történik[13]. Egyrészt ez a 
technika fontos szerepet játszik a neutronszámlálással 
meghatározott Pn értékek ellenőrzésében, másrészt 
amennyiben a többszörös későneutron-kibocsátás jelenségét 
vizsgáljuk – mivel a neutronszámlálás esetén többszörös 
neutron-koincidenciamérésre van szükség – e technika 
használata versenyképes alternatíva lehet. 

Az elmúlt évtizedben az ioncsapdák is jelentős műszaki-
technikai fejlődésen mentek keresztül, és ez lehetővé tette, 
hogy ilyen detektorok felhasználásával is kísérleteket 
végezzünk a későneutron-kibocsátás valószínűségének 
meghatározása céljából. A mérés alapelve, hogy a 

későneutron-kibocsátás – szemben a β-bomlással – 
nagyenergiájú meglökött magot eredményez. Ezen magok 
ioncsapdában (például Paul-csapdában) való repülési idejét 
mérve a két bomlási mód elkülöníthető, a hozamok 
hányadosából a P1n érték meghatározható [14].  

Összefoglalás 
Megállapíthatjuk, hogy bár 80 év telt el a későneutron-
kibocsátás jelenségének felfedezése óta, még mindig számos 
kérdésre keressük a választ. Mikroszkopikus modell nem áll 
rendelkezésre a Pn értékek meghatározásához; a különböző 
fenomenologikus modellek jóslatai jelentősen eltérnek; 
valamint a magfizika adós a gamma-legerjesztődés és a 
neutronkibocsátás versengésének leírásával. A többszörös 
későneutron-kibocsátás esetén elhanyagolhatóan kevés 
kísérleti információval rendelkezünk a neutronok 
energiaeloszlásairól; nem tudjuk, hogy a kibocsátás 
egyszerre vagy egymást követően következik-e be. Ezen 
kérdésekre remélhetőleg a modern radioaktívnyalábos 
kísérletek – mint a BRIKEN méréssorozat vagy a TRIUMF-
ban fejlesztett DESCANT detektorral kivitelezett mérések – 
a következő években-évtizedekben választ adnak. 
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Napjainkban a modern biztonsági elemzések számára alapvető eszköz az olyan összetett tranziensek modellezésére is alkalmas 
program, ahol az erőmű termohidraulikai viselkedését és a zóna térfüggő neutrondinamikájának kölcsönhatását közvetlenül 
vesszük figyelembe. Ilyen feladatok elvégzésére alkalmas az ATHLET/KIKO3D rendszerkód, mely a német GRS és a KFKI AEKI 
közös fejlesztésének eredményeként jött létre a 90-es években. A program részletesen tesztelt modulokból áll, az összeépítés 
eredményessége így főleg erőműben történt mérésekkel összevetve minősíthető. Referenciaadatokhoz a Paksi Atomerőmű 
segítségével, illetve néhány EU-s projekt keretében jutottunk. Célunk a csatolt rendszerkód bemutatása és a minősítés 
legfontosabb eredményeinek összefoglalása. 

 

Előszó 
Az atomerőmű biztonságos üzemelését szolgáló eszközök 
lényeges csoportját képezik azok az erőművet modellező 
számítógépes kódok, amelyekkel nagy pontossággal, 
aránylag gyorsan lejátszhatók az üzemi állapotok és a 
feltételezett baleseti helyzetek is. Ehhez több esetben 
szükséges a nukleáris töltet részletes, három-dimenziós, 
időfüggő leírása, valamint a primer és a szekunder kört 
tartalmazó termohidraulikai rendszer folyadékfizikai, 
hőtani modellezése. Eddig a probléma megközelítése két 
oldalról történt. A reaktordinamikai kód részletesen 
számította a zónát, melyhez a primer kört csak időfüggő 
termo-hidraulikai határfeltétellel vették figyelembe. A 
modell gyengeségét konzervatív feltételezésekkel javították. 
Másik oldalról a primer és a szekunder kört a hőcserélőkkel 
és a nyomáskiegyenlítő tartállyal együtt részletesen 
modellező termohidraulikai kód számára a zónát 
reaktorfizikai pontmodell képviselte. Ez természetesen 
durva közelítés olyan esetekben, ahol a zónaaszimmetriát is 
figyelembe kell venni (rúdhúzás, rúdkilökődés vagy a 
zónán áthaladó aszimmetrikus bórdugó). A modell 
gyengeségeit itt is konzervatív feltételezésekkel próbálták 
feloldani. 

Az 1990-es évek óta folyamatosan növekvő számítógép-
kapacitás eredményeként létrejött a hardveralapja olyan 
csatolt reaktordinamikai rendszerkód létrehozásának, ahol 
a zónamodell és a primer kör többi eleme között a részletes 
adatforgalom segítségével a két probléma egy programban 
vált megoldhatóvá. A határfeltételre vonatkozó 
konzervativizmus kiküszöbölésével így egy “realisztikus” 
(úgynevezett best estimate) számítási modellt hoztunk létre 
az erőmű vonatkozásában. 

A cikk először röviden bemutatja a KIKO3D és ATHLET 
programok felhasználásával létrehozott csatolt program-
rendszert, majd néhány VVER-440 reaktorban lejátszódott 
tranziens modellezése során nyert tapasztalatot ismertet.  

Az ATHLET termohidraulikai és a 
KIKO3D reaktorkinetikai kódok 
összekapcsolása  
A rendszerkód bemutatása előtt érdemes a csatolásban 
résztvevő programokat és az összekapcsolás metodikáját 
megismerni. 

A KIKO3D zónamodellt a saját termohidraulikai 
modelljével együtt [1] a KFKI AEKI (jelenleg 
Energiatudományi Kutatóközpont) Reaktoranalízis 
Laboratóriumában fejlesztették ki a zóna középgyors 
tranzienseinek vizsgálatára. A program hexagonális és 
négyzetes geometriában is alkalmazható. A létrehozott 
nodális, kinetikai, neutronfizikai algoritmus sajátosságai a 
következők: 

 az ismeretlenek az egyes nódusok határoló lapjain a 
skalárfluxus integrálok, 

 a fluxus a homogenizált nódusokon belül a statikus 
kétcsoport diffúziós egyenlet egzakt megoldásainak 
lineáris kombinációjából adódik, 

 az áram nódushatárokra vett integrálja folytonos. 

A fenti feltételezések alkalmazásából adódó időfüggő 
nodális egyenletek általánosított reszponz-mátrixok 
bevezetését tették szükségessé. A kapott időfüggő lineáris 
egyenletrendszert az IQS (Improved Quasi Static) módszer 
segítségével oldjuk meg. Ennek lényege, hogy a megoldást 
egy, csak az időtől függő amplitúdófüggvény és egy, az 
időtől csak kismértékben függő alakfüggvény szorzataként 
keressük. Az egyes modellek hívásainak gyakoriságától 
függően a pontmodelltől a háromdimenziós probléma 
egzakt megoldásáig juthatunk el attól függően, hogy az 
adott feladat és a megkívánt pontosság mit követel meg. 
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A program része egy termohidraulikai modell is, amely az 
eltérő karakterisztikus idők miatt két részből áll: a gyorsabb 
folyamatok szempontjából fontos fűtőelem-modellből és a 
lassabb időállandóval rendelkező hidraulikai modellből. 

A program fontos tulajdonsága, hogy verifikálása számos 
nemzetközi benchmark feladaton és az AER (Atomic Energy 
Research) együttműködés keretében kidolgozott, 
speciálisan VVER típusú tesztfeladatokon is megvalósult 
[2], [3], [7]. 

Az ATHLET (Analysis of Thermal-hydraulics of Leak and 
Transient) széles spektrumú, változatos problémakörökön 
validált termohidraulikai rendszerkód a német Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) cég fejlesztése [4]. 
Jól modellezi a különböző típusú nyomottvizes erőműveket, 
nagyszámú alkalmazást találunk a VVER-440 reaktorokra is. 
Hasonlóan más rendszerkódokhoz (RELAP, CHATARE) 
külön-külön szimulálja a primer és szekunder kör összes 
lényeges elemét, működési logikáját és védelmi rendszerét. 
A kód szisztematikusan validált, és input paramétereinek 
széles értelmezési tartományában érzékenység vizsgálato-
kat is végeztek vele. Két fázist, hat megmaradási egyenletet 
(teljesen szeparált tömeg-, energia-, impulzusmegmaradási 
egyenleteket) használ a termohidraulikai modellje [5]. A kód 
könnyen áttekinthető moduláris rendszert alkot, melybe 
könnyű újabb fizikai modelleket beépíteni. Főbb moduljai: 

Termohidraulika Thermo-fluiddynamics (TFD) 

Hővezetés, 
hőterjedés 

Heat Transfer and 
Conduction 

(HECU) 

Reaktorfizika Neutron Kinetics (NEUKIN) 

Irányítás és 
szabályozás 

General Control 
Simulation Module 

(GCSM) 

Matematikai 
rutinok 

Numerical integration 
method 

(FEBE) 

Az erőművi rendszerkódokban a csatolásnak több módja is 
lehetséges [6]: 

1.) belső csatolás (internal coupling): az ATHLET 
termohidraulikai kód modellezi a primer és szekunder 
kört, számítja a termohidraulikai jellemzőket a 
zónában. A nukleáris teljesítményt, valamint az ebből 
származó prompt és a remanens hőt a KIKO3D 
reaktordinamikai kód határozza meg és adja át az 
ATHLET kódnak. A fűtőanyag- és a hűtőközeg-

hőmérsékleteket az ATHLET-ből nyeri a KIKO3D kód. 

2.) párhuzamos csatolás (parallel coupling): az ATHLET 
kód modellezi a primer és szekunder kört, beleértve a 
zónát is. Az ATHLET-től kapott kazettabelépő 
hűtőközeg-forgalom, hőmérséklet és a bórsav-
koncentrációeloszlás alapján a KIKO3D 
reaktordinamikai kód a benne található, saját 
termohidraulikai programmal számítja a fűtőanyag- és 
a hűtőközeg-hőmérsékleteket – rendszerint az ATHLET 
felosztásnál részletesebben – és ezeket az értékeket 
használja a teljesítményeloszlás meghatározására. 

3.) külső csatolás (external coupling): a termohidraulikai 
rendszerkód modellezi a primer és szekunder kört a 
zóna határáig. A reaktordinamikai kód a benne 
található termohidraulikai programmal modellezi a 

zónát a belépő nyomás, forgalom- és entalpiaeloszlás 
alapján. A primer kört modellező kód a reaktorzónát 
számító programtól kap zóna kilépő nyomást, 
forgalom- és entalpiaeloszlást a zóna tetején. A csatolt 
kód csak a határfeltételnél beiterált megoldások után 
lép tovább időben. 

Az ATHLET/KIKO3D program esetében az első két 
csatolási módot valósítottuk meg. Megjegyezzük, hogy 
számításokkal bizonyítottuk: a megfelelően választott 
ATHLET nodalizáció mellett elhanyagolható a két metodika 
közti különbség. A validáció során az első típusú (internal 
vagy loose type) csatolást alkalmaztuk. Azonban sok olyan 
feladat is van, ahol a második módszer (parallel coupling) 
használata a célszerűbb, pl.: ha forrócsatorna-
számításokhoz akarjuk felhasználni a csatolt kód 
eredményeit, a bórdugó terjedésének vagy a fűtőelem-
viselkedés KIKO3D-ben kifejlesztett modelljeit akarjuk 
használni. 

A minősítés során nyert 
tapasztalatok  
A kölcsönhatás, amely a zóna, a primer és a szekunder kör 
között létrejöhet, csak erőművi környezetben minősíthető. 
Valódi erőműben lejátszódó tranziensek esetében – mivel 
nem laboratóriumi feltételekről van szó – a mérés az erőmű 
berendezéseinek és adatgyűjtési módszereinek jellemzőit 
tükrözi. A valódi erőmű modellnek a teljes szabályozási 
rendszert is tartalmaznia kellene, amely olyan nagy 
mennyiségű új modellt és paraméter bevezetését tenné 
szükségessé, ami a jelenlegi kapacitások mellett nem 
megvalósítható. Ezért is fontos, hogy a mért adatok közül 
mit tekintünk input adatnak, és melyeket a számítás végén 
összehasonlítandó mennyiségnek. A feldolgozás során 
néhány általános következtés fogalmazható meg: 

 a mérési pontok száma (pl. az apertúralimitek miatt) 
esetenként ritka,  

 az automatikus és a dokumentumokból rekonstruált 
időpontok között eltérés tapasztalható, 

 a mért adatok szórása nagy, ami nem feltétlenül a mérési 
módszer alapvető jellemzője, 

 a mérésnek is van karakterisztikus ideje, amit a 
modellezésnél figyelembe kell venni. 

Az input adatok tekintetében fontos megjegyezni, hogy 
jelenleg az ATHLET kódban olyan hathurkos nodalizációt 
alkalmazunk, ahol a reaktortartály radiálisan is hat 
különálló szegmensből áll - gyűrűkamra, felső és alsó 
keverőtér tekintetében is. A szegmensek között különböző 
keveredést tételezhetünk fel; normál állapotra CFX-alapú 
számításokból realisztikus keveredés beállítására van mód. 
A vízszintes hőcserélő primer és szekunder oldalról is több 
nódusból áll. A zóna aktív része axiálisan tíz nódusra van 
felosztva. A zónaszektoron belül a kazetták különböző 
módon vannak csoportosítva az ATHLET által kezelt 
szupercsatornákba. A KIKO3D minden kazettát külön 
számít, az axiális felosztás az ATHLET-tel megegyező. A 
kiégés háromdimenziós eloszlása és a kazettatípusok az 
input adatok részét képezik. A reaktorfizikai program input 
adata a pontos SZBV rúdhelyzet időbeli viselkedése. Három 
vizsgált tranziens eredményeit mutatjuk be. 
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FKSZ kieséses tranziens a paksi mérések 
alapján: 

Az esemény leírása: A névleges teljesítményen üzemelő 
blokkon az 5. FKSZ záróvíz-hőmérséklete védelmi magas 
értéket jelzett (hibás módon). Ennek hatására az adott FKSZ 
kiesett. Ezután 3 s elteltével a reaktorvédelmi rendszer 
automatikusan megkezdte a reaktor leterhelését a 6. SZBV-
csoport mozgatásával. A turbinák nyomásszabályozó 
üzemmódban voltak, a teljesítményelvitel a nyomástól füg-
gően az időben változott. A teljesítmény 82-83%-os értéken 
stabilizálódott. Az adatszolgáltatás az AGNES projekt része 
volt [6]. 

Az input adatok, határfeltételek: A modellezésnél az adott 
kampányra a KARATE által számított kiégési fájlból 
indultunk ki, és felhasználtuk a naplózott rúdmozgás-
adatokat. Az ATHLET számára a turbinára bemenő gőznek 
a mért adatok alapján kiértékelt tömegárama volt az 
időfüggő peremfeltétel, ez követhető az 1. ábrán. A tápvíz-
forgalom a gőzfejlesztő vízszintjének megfelelően volt 
szabályozva.  

 
1. ábra: Elektromos teljesítmény a turbinákon. 

Az eredmények bemutatása: Az FKSZ-kiesés hatására a 
nyomásesés a szivattyún gyorsan lecsökken (2. ábra). A 
csökkenő forgalom miatt a hurok hűtése nagyobb lesz, amit 
a 3. ábrán, a tranziens 20 s-ig figyelhetünk meg. A tranziens 
során az 5. hurokban a forgalom megfordul. Ezt a melegági 
és a hidegági hőmérséklet változása illetve az 5. gőzfejlesztő 
gőztermelésének leállása mutatja. Az 5. hurok hidegági 
hőmérsékletében bekövetkező fordulat, illetve a másik öt 
hurok gyorsuló hűlése (4. ábra) utal a folyamat sikeres 
modellezésére. 

 
2. ábra: FKSZ nyomáskülönbség az 5. hurokban. 

 
3. ábra: Hidegági hőmérséklet az 5. hurokban. 

 
4. ábra: Hidegági hőmérséklet az öt működő hurokban. 

Turbinakieséses tranziens, a loviisa-i mérések 

alapján 

Az esemény leírása: A loviisa-i 1. blokk hosszabb ideje 
1500 MW-s teljesítményen üzemelt, amikor az egyik turbina 
kiesett, azaz hirtelen teljesítményesés következett be a 
reaktoron. Az esemény hatására a szabályzó rendszer rövid 
idő után elkezdte a teljesítményt csökkenteni a 6. SZBV 
csoport leengedésével. Körülbelül 84 %-os teljesítménynél – 
hibás módon – a teljesítményszabályozó rendszer is kikap-
csolt, ezért a továbbiakban az operátornak kellett irányítani 
a leterhelést. A teljesítmény mintegy 60 %-ra csökkent az 
első 100 s alatt. A teljesítmény csökkenése miatt a melegági 
hőmérséklet csökkent, továbbá a primer kör hűlése is lassult 
a szekunderoldali gőznyomás növekedése miatt. Ezért a 
hidegági hőmérséklet jelentősen emelkedni kezdett. A 
tranziens alatt a védelmi rendszerek működését is modellez-
ni kellett [8]. A mérés szimulációját PHARE-program 
részeként (SRR1 project) végeztük el. 

Az input adatok, határfeltételek: A feladathoz részletes 
primer- és szekunderköri leírást mellékeltek, nukleáris 
adatként 3 évre visszamenően megadták a kampánymene-
teket, és körültekintő részletességgel voltak megadva a 
kiinduló stacioner állapot paraméterei is. Sajnos a finom 
rúdhelyzet meghatározása elmaradt, így csak a durva 
szintjelző adataira támaszkodhattunk a rúdmozgás 
tekintetében, ami nagy pontatlanságot vitt a szimulációba. 
Mivel a modellezésnél a kezdeti stacioner állapot és a 
rúdmozgás voltak az input paraméterek, ez a nagyon 
gondosan előkészített tesztfeladat megoldásába 
bizonytalanságot vitt be, ami a mérési adatok közül 
leginkább a nukleáris teljesítmény időfüggésében okozott 
problémát. 
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Az eredmények bemutatása: A fenti adatok alapján a 
tranziens kezdeti egyensúlyi állapotára és a végállapot 
hőmérséklet- és teljesítményeloszlásaira nagyon pontosan 
visszakaptuk a mért adatokat (lásd 5. ábra).  

 
5. ábra: A kezdeti stacioner állapotban a mért hőmérsékletek és 

a különböző kódokkal számított értékek eltérése a mért 
értékektől (oC). 

A sikeres szimulációra egy példa, hogy a primer kör 
nyomását az idő függvényében milyen pontosan sikerült 
meghatározni (lásd 6. ábra).  

 

6. ábra: A primerköri nyomás mért és különböző kódokkal 
számított értékei a loviisai tranziens során. 

Az időfüggő paraméterek közül egy kazettahőmérőn és egy 
SPND lánc négy detektorának időfüggésén (7. és 8. ábra) 
mutatjuk be a modellezés pontosságát. A 7. ábrán 
feltüntettük a közvetlenül számított adatokat és a hőmérők 

tehetetlenségéből származó késést. 

 

7. ábra: A 178. kazettánál a mért és a különböző kódokkal 
számított hőmérsékletek időbeli viselkedése. Az ”unfiltered” 
adatok a közvetlen számított értékek és a mérésre jellemző 

késleltetés figyelembevételével a ”Filtered” görbék. 

 

8. ábra: A normált mért és számított SPND detektor jelek 
összehasonlítása a loviisai mérésben (a mérőláncban a négy 

detektor számozása a zóna alján kezdődik) 

Szabályozórúd leesése és az ezt követő 
stabilizáció, a bohunice-i mérések alapján: 

Az esemény leírása: A bohunice-i erőmű egyik blokkja 
névleges teljesítményen üzemelt, amikor véletlenül a (06-43) 
pozícióban található SZBV kazetta leesett és alsó véghelyzet-
be került. A leesés után a zóna teljesítményét 85 %-on 
stabilizálták. A mérést az EU 5-s keretprogram részeként 

(VALCO project) elemeztük [12]. 

Az input adatok, határfeltételek: A feladathoz részletes 
primer- és szekunderköri leírást mellékeltek. Nukleáris 
adatként a szlovák zónaszámítási adatokból lehetett 
kiindulni. A teljesítményszabályozás adatait naplózott 
formában kaptuk meg. Hasonlóan a paksi méréshez, a 
kapott adatokból a hőelvitelre időfüggő peremfeltételt 
lehetett előírni. 

Az eredmények bemutatása: A mérések alapján a projekt 
résztvevői megállapodtak, hogy a 9. ábrán feltüntetett 
mérések adják az összehasonlítás alapját. A szabályozással 
kapcsolatos írásos információk ellentmondásokat 
tartalmaztak. A kazetták kilépő hőmérsékleteinek esetében 
a mért és számított értékek jó egyezése figyelhető meg (10. 
és 11. ábra). A melegági hőmérsékletek tekintetében a 
számítások között jobb az egyezés, mint a mérésekkel való 
összevetésben (12. ábra). 
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9. ábra: A bohunice-i tranziens zónatérképe, az 
összehasonlításnál felhasznált mérési pontok jelölésével 

 

10. ábra: A bohunice-i tesztben a 06-45-s pozícióban található 
kazettahőmérő mért és különböző kódokkal számított értéke 

az idő függvényében 

 
11. ábra: A bohunice-i tesztben a 08-43-s pozícióban található 

kazettahőmérő mért és különböző kódokkal számított értéke 
az idő függvényében 

 
12. ábra: A bohunice-i tesztben a melegági kilépő hőmérsékletek 

mért értékei (YA-40 és YA-44) és különböző kódokkal 
számított értékei az idő függvényében 

Az eredmények összefoglalása 
Az ATHLET termohidraulikai és a KIKO3D 
reaktordinamikai kód összekapcsolásával hatékony eszközt 
hoztunk létre a VVER-440 típusú nyomottvizes erőművek 
biztonságtechnikai és tervezési üzemzavarainak 
vizsgálatára. 

Az ATHLET/KIKO3D rendszerkód minősítéséhez 
erőműben mért adatok szükségesek. Ilyen adatokhoz 
nemzetközi együttműködés keretében jutottunk. Az 
eredmények alapján megállapítható – figyelembe véve a 
felhasznált mérések pontosságát és a modelljeink részletes-
ségét, – hogy az erőműben lezajló tranziensek szimulálása 
az új kódrendszerrel jól használható. A rendszerkód 
kvalitatív minősítéséhez további „mérés–számítás”-
összehasonlítás szükséges, amire az elért eredmények 

alapján érdemes energiát fordítani. 
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A teljesítményreaktorok működését kísérő xenon folyamatok részletei ma már jól ismertek, szimulációjukra a nemzetközi és a 
hazai irodalomban különböző modellek és számítógépes eszközök találhatók. Mivel a feladat reaktorspecifikus, így fel kell készülni 
a tervezett VVER-1200 típus esetén felmerülő feladatokra ebből a szempontból is. Az utóbbi években induló új VVER-1000 és 
VVER-1200 blokkokon a fizikai indítás során az orosz szakemberek különböző xenon tranzienseket vizsgáltak egy új kísérleti 
módszerrel. Az elmúlt 10 évben a metodikáról egy sor publikáció jelent meg, legutóbb pedig a novovoronyezsi első VVER-1200 
blokk fizikai indítása kapcsán találhattunk részletes adatokat.  

A cikkben a publikációk alapján röviden bemutatjuk a közölt méréseket és az ismertetett adatok alapján a KARATE-1200 kóddal 
végzett szimulációnkat. 

 

Bevezetés 
Az „érdektelen” 135Xe-izotóp először 1944. szeptember 26-án 
hozta kellemetlen helyzetbe a reaktortervezőket. 
Hanfordban a Nobel-díjas fizikus Enrico Fermi irányításával 
ezen a napon érte el minimális energiaszinten a 
kritikusságot a világ első teljesítményreaktora. A felterhelés 
során azonban a teljesítmény növekedése megállt, majd 
minden lehetséges operátori beavatkozás ellenére a reaktor 
leállt [1]. Az ok, amit Fermi és Wheeler később felismert, a 
nagy abszorpciós tulajdonsággal bíró mesterséges 135Xe-
izotóp feldúsulása volt. Ez az izotóp a hasadási láncban 
ugyan kis gyakorisággal szerepel, de közvetett módon már 
jelentős mennyiségben keletkezik, és abszorpciós képessége 
óriási (2,6∙106 barn) [2]. Jelenléte a reaktorban különösen 
akkor szembetűnő, ha elmarad a 135Xe-izotóp kiégetése, pl. 
a reaktor leállítása után. Ekkor 6,7 óra felezési idővel 
továbbra is keletkezik (jód bomlása) 135Xe-izotóp, amit a 9,2 
óra felezési idejű bomlás egymagában egy ideig nem tud 
ellensúlyozni. Tehát jelentős mennyiségű abszorbens 
halmozódik fel, ami megnehezíti a reaktor újraindítását.  
A reaktornak ezt a nehezen indítható állapotát, amely 
néhány órán át tartó tartalékreaktivitás-csökkenést jelent, 
jódgödörnek hívják. 

Azóta a xenonmérgezés viselkedését a reaktorban stacioner 
és tranziens állapotban részletesen vizsgálják. Ismert, hogy 
bizonyos reaktorjellemzők esetén (geometria/ teljesítmény) 
a 135Xe koncentrációjának lengése és a reaktor instabilitása is 
előfordulhat. Kompakt zónák esetében – ide tartozik a 
VVER-440 reaktor is – a térbeli instabilitás nem jelentős [3].  

A nagyobb teljesítményű VVER erőműveknél, ahol a zónák 
geometriai mérete is megnőtt, komoly feladat a xenon-
viselkedés modellezése. Az AES-2006-os zónák esetében az 
időfüggő folyamatok vizsgálatának jelentőségét az is 
alátámasztja, hogy ezeket a hálózat szükségleteinek 
megfelelő terheléskövetésre is fel kell készíteni. A xenon 
folyamatok fontossága is szerepet játszik abban, hogy a 
2000-es évek óta több, a fizikai indításhoz kapcsolódó új 
mérési módszert próbáltak ki a VVER-1000 reaktorokon. Az 
időfüggő xenon folyamatokhoz kapcsolódó kísérleti 

módszert különböző atomerőműveknél (VVER-1000-nél [5-
9] és az új AES-2006-nál [10] is)  alkalmazták.  

Ebben a cikkben röviden bemutatjuk a xenon folyamatok 
modellezésére a KARATE-1200 programrendszerbe 
beépített modellt, majd az irodalomban található mérések 
alapján néhány teljesítményváltozással, axiális és radiális 
xenonlengéssel kapcsolatos mérést ismertetünk a saját 
szimulációnkkal együtt. 

Xenonmodell a KARATE-1200 
programban 
A 135Xe keletkezése a reaktorban bonyolult folyamat, amely 
függ a zónában található kazetták típusától és 
élettörténetétől (hasadóanyag-tartalomtól). Egy egyszerű, 
csak 235U magot tartalmazó termikus reaktorban a 
maghasadás során keletkező hasadási termékek közül a 
135Xe keletkezését mutatja az 1. ábra. Figyeljünk fel arra a 
tényre, hogy a 135Xe-izotóp nagy része órákkal a megfelelő 
hasadás után jelenik meg a reaktorban, és jelentős 
abszorpciós hatáskeresztmetszete útján csak ekkor hat 
vissza a neutronfluxusra. A jód előtti elemek rövid felezési 
idejük miatt [135Sb (1,7 s), 135Te (19,2 s)] úgy vehetők, hogy 
azok közvetlenül hasadásból keletkeznek. A gerjesztett 
xenon izomer [135mXe (15,3 perc)] felezési ideje is rövid, ezért 
a xenon jó közelítéssel közvetlenül a jódból keletkezik. 

Az 1. ábrán bemutatott fizikai folyamatok a reaktor 
zónájának valamennyi pontjában lejátszódnak, ahol 
hasadásra alkalmas izotóp- és neutronfluxus található. 
Ugyanakkor a reaktor különböző pontjaiban a bomlási 
folyamatok időbeli alakulásai egymástól függetlenek, a 
szomszédos pontokban lezajló folyamatokat csak a 
neutronfluxus befolyásolja, ami azonban a neutrondiffúzión 
keresztül térben változik. Így az izotópkoncentrációkra 
vonatkozó egyenletek közönséges időfüggő differenciál-

egyenletek, melyekben néhány paraméter helyfüggő. 
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1. ábra: A xenon részletes (felül) és egyszerűsített (alul) 
keletkezési lánca 

Ezeket a folyamatokat (adott hasadóanyagra, reaktornódus-
ra) az alábbi közelítő egyenletekkel lehet leírni: 

 
(1) 

 
(2) 

ahol: 

I(t)  a t-edik időpillanatbeli 135I-koncentráció (cm-3 ), 

X(t)  a t-edik időpillanatbeli 135Xe-koncentráció (cm-3 ), 

𝐼     a jód bomlási állandója (s-1 ), 

𝑋𝑒   a xenon bomlási állandója (s-1 ), 


𝐼

 a jód hasadási hozama az adott nehézizotópra  

                vonatkoztatva, 


𝑋𝑒

 a xenon hasadási hozama az adott nehézizotópra  

                vonatkoztatva, 

(t)  a t-edik időpillanatbeli fluxus (cm-2⸱s-1 ),  

 ∑𝑓  a makroszkópikus hasadási hatáskeresztmetszet, 

 𝑎
𝑋    a xenon mikroszkópikus abszorpciós hatáskereszt- 

                metszete.  

A fenti egyenleteket a szakirodalomban ([4], [11]) 
részletesen elemezték. A következőkben csak néhány 
könnyen levezethető összefüggésre hívjuk fel a figyelmet, 
amelyek az egyenletek aszimptotikus megoldásai állandó 

fluxus esetére (= const):   

𝐼∞ =
𝛾𝐼𝑓0

𝐼
 ,      𝑋∞ =

(𝛾𝐼+𝛾𝑋)𝑓0

𝑋+𝜎𝑋
𝑎𝑂

 

A kampánymenet tervezése során a stacionárius 

megoldásokat alkalmazhatjuk.  

Külön kell foglalkozni azokkal az eseményekkel, melynek 
során a reaktor állapotában hirtelen változások következnek 
be (felterhelés, leterhelés, nem tervezett abszorbens rúd 
mozgatása). Ilyen esetekben a stacioner diffúziós egyenletek 
nem írják le helyesen a reaktornódusokban lejátszódó 
folyamatokat; a gyors változások miatt a reaktor egyes 
térfogatelemeiben a fluxus hirtelen változik, ami 
befolyásolja a reaktormérgek lokális koncentrációját. Ilyen 
jelenséget már az ötvenes években is tapasztaltak 
nagyméretű teljesítményreaktorokban (1955-ben a 
Savannah River, pár évvel később a Shippingport reaktornál 
[12]). Ekkor a klasszikus szabályozó rendszerek, melyeket a 
reaktorteljesítmény állandó értéken tartására terveznek, 
alkalmatlanok, mivel beavatkozásuk könnyen a fluxusprofil 
axiális, esetleg radiális billegő mozgását okozhatják. 

A KARATE-1200 programban, adott geometriafelosztás 
mellett, a kazetták izotóp-összetétele a kampánymenetnek 
megfelelő mértékben folyamatosan változik. A 
kevéscsoport-állandók paraméterezéséhez ezek legfonto-
sabb elemeit folyamatosan követi a kód. Az 235U, 238U és a 
239Pu hasadóanyag stacioner koncentrációja is rendelkezésre 
áll - a kiégési lépéseknek megfelelően. Hasonlóan a 135Xe, és 
a 135I egyensúlyi koncentráció is. Azonban opcionálisan 
meghívható egy olyan modell, melynek feladata a 
térfogatelemekben – adott időpontbeli a 135Xe- és a 135I-
koncentrációk alapján – egy lépésben kiszámolni az új 
koncentrációkat tetszőleges idő után.  

A modell feltételezi, hogy az adott időlépés során csak a 
xenon és a jód koncentrációja változik, a felhasznált további 
paraméterek (fluxus, hasadóanyag-tartalom, stb.) állandók 
egy számítási lépésben. A modellben a 135Xe és a 135I 
hasadási hozamait az 235U, 238U és a 239Pu esetében 
közvetlenül figyelembe vesszük, míg a többi hasadóképes 
nehézizotóp esetében a hasadási hozamot az előző három 
számtani közepével közelítjük. A jód hasadási hozamai 
kumulatívak, a xenon hasadási hozamai függetlenek. Az 
235U és a 239Pu termikus hasadását, az 238U-nak pedig az 
epitermikus hasadását vesszük figyelembe a hasadási 

hozam modelljében. 

Xenon tranziensek mérése a VVER-
1200 zónán 
Az utóbbi időben a fizikai indításról megjelent orosz cikkek 
a megszokott mérések mellett (zónaszimmetria, szabályozó 
csoportok értékessége, reaktivitás-együtthatók) új típusú 
kísérletekről is informálnak, melyek a zónában lezajló xenon 
tranzienseket vizsgálják. Ezek a folyamatok alapvetően két 
nagy csoportba oszthatók:  

 integrális tranziens esetében a zónában lévő xenon átlagos 
koncentrációja változik, például a fel- és leterhelés 

alkalmával,  

 térbeli tranziens esetében a koncentrációeloszlás a zónán 
belül változik meg, például az SZBV rudak mozgatása 
miatt.  

Az új mérési módszerről először VVER-1000 reaktorokkal 
kapcsolatban olvashattunk (pl.: a Tianwan atomerőmű 
(Kína) 1. blokkján [6], [8]). A kísérlet stacioner állapotból 
indul, ahol adott a teljesítmény, és kialakult az egyensúlyi 
xenonkoncentráció. Ezután az operátor adott teljesítmény-
ugrást generál, ami egy xenon tranzienst eredményez. Az új 
stacioner állapot kialakulásáig a kritikus állapotot két, 
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alapvetően különböző módon tarthatjuk fent: vagy SZBV 
rúd mozgatásával, vagy a bórsav-koncentráció változtatá-
sával. Az első módszer nagy hátránya, hogy abban a zóna 
teljesítményének erős axiális változását okozzuk, amit 
nehéz pontosan mérni és biztonsági kérdéseket is felvethet. 
Ez a probléma nem áll fenn a homogén módon elkeveredő 
bórsav esetében. A hivatkozott cikkek szerint az új VVER 
reaktorokban nagy pontossággal, gyorsan mérhető a 
bórsav-koncentráció, és az operátor lehetőségei is adottak a 
viszonylag gyors homogén koncentrációváltozás 
megvalósításához. Az eljárás nagy előnye, hogy a méréseket 
bármilyen reaktorteljesítmény-változásnál elvégezhetjük, 
ideértve a 100%-os teljesítményt is. Összességében tehát az 
integrális xenon tranziens mérése alatt a reaktor 
teljesítményét előírt szinten tartják, a kritikusságot pedig a 
bórsav-koncentráció időben folyamatos módosításával érik 
el, amelyet mérnek.  

A térbeli xenon tranzienseket a nominálishoz közeli 
teljesítményen vizsgálták. Az axiális lengést a teljesítmény- 
detektorok jeleiből képzett ún. axiális offset  (a reaktor felső 
és alsó térfelének teljesítménykülönbsége osztva a reaktor 
teljesítményével, százalékban)  időfüggő értékének megadá-
sával, a radiálisat a mért kazettateljesítmények alapján 
határozták meg. Mindegyik mérési típust az első VVER-
1200 indítási mérései előtt tesztelték.  

Kritikus bórsav-koncentráció 
változás fel-és leterhelés során 
A VVER-1200 reaktorra négy mérést publikáltak [10]. Ezek 
közös jellemzője, hogy a leírásuk nem tartalmaz információt 
a teljesítményváltozás módjára, csak a mértékére. Bár a 
mérések során a teljesítmény elérte a 3200 MWt értéket is, 
nincs adat a termohidraulikai jellemzőkről egyik esetben 
sem. A méréssel kapcsolatban csak a kritikus bórsav-
koncentráció változás időfüggése adott, más paraméterek, 
mint például az SZBV csoportok helyzete, nincsenek 
megadva.  

Megjegyezzük, hogy az orosz irodalomban az aktív zóna 
hosszában adják meg a rúdhelyzetet. Például a félig kihúzott 
rúd helyzete 50%, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy a 
zóna aljától 187,5 cm-re kezdődik az SZBV rúd abszorbens 
része, alatta moderátor anyag van a csövekben. Kérdéses, 
hogy a méréseknél mi volt az a bórsav érték, amihez képest 

a különbséget képezték.  

A hiányzó adatokra „ad hoc” feltételezéssel vettünk fel 
adatokat, és a közölt méréseket a következő módon 
szimuláltuk:  

 A kritikus HZP (Hot Zero Power) állapot beállítása 
(teljesítmény: 1 MW, nyomás: 16,2 MPa, zóna belépő 
hőmérséklete: 280oC, H11 = 300 cm, H12 = 100 cm, a többi 
SZBV kint van a zónából). 

 A 40 és a 75%-os teljesítmények esetében a nyomás: 
16,2 MPa, a zóna belépő hőmérséklete: 295 oC, a H12 = 
100 cm, a többi SZBV rúd kint van a zónából. 

 A bórsav-koncentráció csökkentését, esetenként a rudak 
kihúzását oly módon állítottuk be, hogy a 
teljesítménynövekedés ~4,0 MW/perc volt (hasonlóan a 
VVER-440-hez). 

 Amikor a teljesítményszint eléri a mérésben definiált 
értéket, a zóna belépő hőmérséklete 295 oC (3200 MWth 

esetében 299 oC), az SZBV rúdhelyzetek nem változnak. 
Ebben az állapotban került meghatározásra a bórsav-
koncentráció referenciaértéke. A teljesítménynövelés 
során már a xenon tranziens opcióban számol a kód. 

 Ettől a ponttól kezdve a teljesítmény- és az egyéb 
zónaparaméterek állandó értéken voltak, a xenon 
folyamatot a bórsav-koncentráció változásával követtük. 

Az első esetben a fizikai indítás MET (minimálisan 
ellenőrizhető teljesítmény) állapotából indult a felterhelés 
40%-os teljesítményre. Ebben az esetben a kezdeti 
állapothoz tartozó koncentrációk kicsik, a tranziens során 
felépülő xenon okoz „mérgezést”, reaktivitáscsökkenést, 
ezért a kezdeti kritikus bórsavat hígítani kellett (2. ábra). 
Ebben az esetben egy olyan stratégiát is kiszámoltunk, ahol 
a 12. SZBV csoport helyzete kis mértékben változott a 
tranziens alatt. 

 
2. ábra: A xenon tranziens a 0-40%-os teljesítményváltozás 

esetén: a referenciaadatok (lásd [10] 1.ábra) és a szimuláció a 
KARATE-1200 kóddal. A kritikusságot a 2. esetben 

rúdmozgás is kísérte. 

Két másik esetben az induló teljesítmény viszonylag nagy, 
azaz a jód és a xenon koncentrációja jelentős. Ezekben az 
esetekben kezdetben a fluxus (teljesítmény) növelése a 
stacioner xenon kiégését (csökkenését) okozza, ezért a 
reaktor szuperkritikus állapotba kerülne a bórsav-
koncentráció növelése nélkül, de közben megnő a jód 
koncentrációja, és ez visszahat a xenonra. A teljesítmény 
növekedése nagyobb egyensúlyi koncentrációt is jelent, azaz 
a bór hígítása nélkül szubkritikus állapotba kerülne a 
reaktor (3-4. ábra). 

 
3. ábra: A xenon tranziens a 40-75%-os teljesítményváltozás 

esetén: a referenciaadatok (lásd [10] 2.a. ábra) és a 
szimuláció a KARATE-1200 kóddal 
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4. ábra: A xenon tranziens a 75-100%-os teljesítményváltozás 

esetén: a referenciaadatok (lásd [10] 2.c. ábra) és a 
szimuláció a KARATE-1200 kóddal.   

A negyedik eset során a teljesítmény csökken, itt a fenti 
esetekkel ellentétes változást várunk és látunk a mérésben 
(5. ábra). 

Annak ellenére, hogy a 2-5. ábrán bemutatott modellszámí-
tások pontosításához szükséges az input adatok kiegészí-
tése, megállapíthatjuk, a KARATE-1200 xenonmodellje jól 
visszaadja a mért időfüggést. Számításaink mind a négy 
integrális xenon folyamatra összhangban vannak az orosz 
eredményekkel.  

 
5. ábra: A xenon tranziens a 75-40%-os teljesítményváltozás 

esetén: a referenciaadatok (lásd [10] 2.b. ábra) és a 
szimuláció a KARATE-1200 kóddal.   

SZBV rúd gyors mozgatásával 
gerjesztett xenonlengés mérése 
Az orosz cikk [10] a térbeli xenon tranziensek két típusára 
ismertet egy-egy mérést. A kísérletekkel kapcsolatban 
szükségünk lesz az SZBV csoportok elhelyezkedésére a 
zónában, amit a 6. ábrán adunk meg.  

Az axiális xenonlengést 70% körüli teljesítményen végezték. 
A stacioner állapotból a 12. SZBV csoportot – amely a 
teljesítményszabályozás reguláris eszköze – először 
lenyomták 60%-ra, majd 4 óra után felhúzták 90%-os 
állapotba. Ez utóbbi teljesítményemelkedést okoz, de a 
kísérlet során a bórsav hígításával a reaktivitásbevitelt 
kompenzálták. A mérés időfüggését és eredményét csak 
ábrákon adták meg, amelyet így elég nehéz volt 

reprodukálni. 

 
6. ábra: A tizenkét SZBV csoport radiális elhelyezkedése a 

VVER-1200 zónában. A 10. csoport alsó elemét (11-es 
kazetta, piros) használjuk a radiális mérés során a tranziens 
kiváltásához, párja a zóna tetején található 153-as kazetta 

(kék) 

A kapott adatokat figyelembe véve a következő, kissé 
egyszerűsített feladatot számoltuk ki, és hasonlítottuk össze 
a kísérlet végeredményeként megadott axiális offset 
értékekkel: 

 A kezdeti állapotban a zóna teljesítménye 2400 MW, 
H12 = 270 cm a többi SZBV rúd kint van a zónából, 

 A következő 3,6 órában a rúd lassan felfele mozog: 
H12 = 274 cm, a teljesítmény változatlan, 

 Ezután 24 perc alatt a 12. SZBV csoport rúdjait lenyomta 
az operátor H12 = 225 cm-re. A reaktivitásváltozást 
bórozással kompenzálják, így a teljesítményt állandónak 
vesszük. 

 A munkacsoportot (12. SZBV csoport) 4 órán keresztül 
lent tartják. 

 A következő 30 percben a 12. SZBV csoportot kihúzzák, 
helyzete H12 = 337,50 cm. A folyamat során a teljesítmény 
lassan 2240 MW-ra csökken. 

A teljesítmény és a rúdhelyzet a kapott ábrán ennél 
bonyolultabban változik, ennek modellezésétől a nehezen 
leolvasható adatok miatt eltekintettünk. Ezzel feltételeztük, 
hogy a rövid idejű instabilitások nem befolyásolták a 
tranziens jellemzőit. Az egyszerűsített számolás eredményét 
és az orosz adatokat a 7. ábrán hasonlítjuk össze.  

 
7. ábra: Axiális xenonlengés a 12. SZBV csoport mozgatása 

során: a referenciaadatok (lásd [10] 3. ábra) és a szimuláció a 
KARATE-1200 kóddal. 
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A radiális irányú tranzienst a 10. SZBV csoport egy szélső 
elemének mozgatásával gerjesztették, nevezetesen a zóna 
11. sorszámú kazettájában lévő abszorbenst nyomták a zóna 
aljára (lásd a 6. ábrán a piros színű kazettát). Ez a csoport 
üzemszerűen nincs a zónában. Az adatközlés szerint a 
beejtett kazettát 4 órán keresztül tartották lent, majd a rúd 
gyors kihúzásával a teljesítményeloszlás „billegését” és így 
a xenoneloszlás hullámzását érték el. A mérés 
eredményeként a 11-es és a zónában vele átellenes pontban 
található 153-as kazetta (lásd a 6. ábrán a kék színű kazettát) 
teljesítményváltozását adták meg. 

A szimuláció lépései a mi esetünkben a következők voltak: 

 Kezdeti állapot: A zóna teljesítménye 2400 MW, az összes 
SZBV rúd kint van a zónából. Meghatározásra kerül a 
normált referencia-teljesítményeloszlás. 

 Elindul a tranziens. A 10. SZB csoport egy elemét, amely 
a 11-es pozícióban található benyomjuk a zónába 4 órára, 
Erre az egy kazettára H=0 cm.  

 A leesett kazettát viszonylag gyorsan (0,1 óra alatt) 
kihúzzuk, miközben folytatódik a xenon tranziens 

számolása.  

 A szimulációt további 48 órán keresztül követjük, 
miközben a reaktort a bórsavval tartjuk kritikus 
állapotban, a kezdeti teljesítményen. Minden számítási 
lépés során meghatározzuk a normált 
teljesítményeloszlást. Ez utóbbi szakasz tartozik a 

mérésbe. 

A 8. ábrán látható a tranziens során mért és a számított 
kazettára átlagolt normált teljesítményeloszlás-változás a 

mérés előtti szimmetrikus referencia állapothoz képest. 

A 7.-8. ábrán bemutatott modellszámítások esetében is igaz, 
hogy az input adatok közelítő jellege miatt csak kvalitatív 
következtetések levonására van módunk. Megállapíthatjuk, 
hogy a KARATE-1200 xenon modellje jó közelítéssel 
visszaadja a mért időfüggést. A radiális lengés esetében jobb 
a méréssel való egyezés, mint az orosz számítás.   

 
8. ábra: Radiális xenonlengés egy kazetta kihúzása során: a 

referenciaadatok (lásd [10] 4. ábra) és a szimuláció a 
KARATE-1200 kóddal. 

Összefoglaló 
A geometriai és teljesítményparaméterek alapján a VVER-
1200 reaktorban a xenon tranziensek jelentős szerepet 
kaphatnak, amit a kísérletek is igazoltak. Ezekre a 
folyamatokra a kampányok tervezésekor és az üzemvitel 
során folyamatosan figyelni kell, amihez megfelelően 
verifikált és validált számítási kódokra van szükség. Ehhez 
a munkához a leghasznosabb hátteret a valós fizikai 
környezetben, pontosan meghatározott körülmények között 
gondosan végrehajtott mérések biztosítják.  
A közelmúltban több orosz tanulmány foglalkozott a VVER-
1000 és VVER-1200 (AES-2006) reaktorokon végzett 
xenonmérések bemutatásával és azok számításával. Ezekből 
az anyagokból egy sor értékes információt nyerhetünk saját 
programrendszerünk teszteléséhez. Bár a mérések szimulá-
ciójához számos paramétert kellett feltételezni, megállapít-
ható, hogy a kapott információk hatékonyan 
felhasználhatók voltak az újonnan kifejlesztés alatt álló 
kódrendszer verifikálásához. 
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Háromnyelvű atomerőművi műszaki szótár készítésének terve 

Móga István 

PÖYRY Erőterv Zrt. 
1117 Budapest, Infopark sétány 3. tel.: +36 1 455 3600 

 

Az atomerőmű-szótár a multidiszciplináris szakmai terület átfogó és egyeztetett útmutatójának funkcióját kívánja betölteni, 
egyben hozzá kíván járulni a műszaki kommunikáció könnyebbé tételéhez és minősége javításához. A tervezési munka és a 
szakértői tevékenység tapasztalataira, valamint autentikus szövegek elemzésére alapozva az iparág szakterületeinek széles körét 
kísérli meg lefedni. A szótár tartalmazza az atomerőmű tervezésével, engedélyezésével, megvalósításával és üzemeltetésével 
kapcsolatos főbb terminusokat három nyelven. Felöleli a nukleáris, gépész, villamos és építési szakterületek mellett a pénzügyi és 
gazdasági jogi területek, a nukleáris projekt vezetője által használt kifejezéseit. 
A tanulmány ismerteti a magyar–orosz–angol nyelvű műszaki szótár szerkesztési elveit, a kidolgozás körülményeit. 

 

Bevezetés 
Az atomerőmű-szótár készítését számos tényező motiválja. 
Állandósult az a hiány, amely a témával kapcsolatos hazai 
szakmai ismeretek, ezen belül az egységes szóhasználat 
összefoglalására vonatkozik. Nincs olyan forrás, amely az 
atomerőművi vonatkozások műszaki szóhasználatát 
egységes szemlélet alapján rendezné. Az újabb atomerőmű-
vi blokk építésének előkészítése a probléma sürgős 
megoldását igényli. 

Az atomerőművi rendszerek és létesítmények nagy része 
bonyolult összefüggésű műszaki megoldások megvalósítá-
sa, amely bonyolultságot a létrehozásban és üzemeltetésben 
közreműködőknek is kezelniük kell. A több szakterületet 
átfogó projektek kommunikációja alkalmazza a mérnöki 
szakmák és a tudományterületek széles körének fogalmi 
rendszerét, melynek megértése az egymáshoz kapcsolódó 
szakmaterületek képviselőinek alapvető érdeke. 
Munkahelyi szótárnak szánjuk munkánkat, amely segíti a 
műszaki projektek kommunikációját. Felhasználói a 
projektvezetők és a projektekben közreműködők mellett 
azon szakemberek, akik saját szakterületük határain túlra 
tekintenek, törekednek a szakmai határokon átívelő 
összefüggések megismerésére, tudáshorizontjuk bővítésére. 
A szótár feladatának tekinti a területtel megismerkedni 
kívánók tájékozódásának segítését is. 

Az erőművekkel foglalkozó magyar nyelvű értelmező 
szótár kiadása megelőzte az első hazai atomerőművi blokk 
üzembe helyezését. Az 1963-ban kiadott általános, minden 
típusú erőmű témakörére készült munka terjedelménél 
fogva és a műszaki fejlődés miatt ma már csak korlátozottan 
használható ([19]). Hasonló tartalmi igényű szótár azóta 

nem került kiadásra.  

A különböző szervezetek, fordítók saját célra készített 
összeállításokra alapozzák munkájukat. Az egyes, nem 
nukleáris szakterületek az általános célú rendszerek és 
építmények terjedelmére készült szótárakat alkalmazzák. 
Az atomerőművi szakmai specialitásokat figyelembe vevő, 
szakmailag egyeztetett szótár nincs a hazai piacon.  

Nemzetközi szinten fellelhetők: a nukleáris szakmaterület 
egynyelvű tudományos szótárai (pl. [11]); szűkebb 

terjedelmű, vagy szűkebb szakmai területek szótárai (pl. [3], 
[17], [24]); a műszaki szabályozás fogalmaira készült 
egynyelvű értelmező szótárak ([16]); továbbá a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szótárai ([8], [9]). 

Jelen tanulmány az atomerőmű-szótár tervét ismerteti, 
amely a korábbi tervezet ([13]) továbbfejlesztése.   

A szakmai nyelv összetétele és a 
műszaki szótár szerepe 
Ebben a pontban a hazai szakmai nyelv szókészletének főbb 
jellemzőit, a szótár felhasználásának tervezett alkalmazását 

ismertetjük.  

A szókészlet szakmai tartalma és nyelvterületi 
származása 

A feldolgozandó szókészlet terjedelmét két irányban lehet 
meghatározni. Az egyik dimenzió a szakmai 
tartalom/alkalmazás területe, a másik dimenzió a 

vonatkozó szavak nyelvterületi származása. 

Az atomerőmű létesítményei a hagyományos erőművi 
rendszerek és építmények nagyszámú elemét tartalmazzák, 
ez egészül ki a speciális, nukleáris célú elemekkel. A 
hagyományos erőművi létesítményrendszer önmagában is 
összetett tulajdonságú. Megvalósításához szükségesek az 
általános célú rendszerek és építmények, az általános ipari 
célú rendszerek és építmények, valamint a speciálisan 
erőművi létesítmények. A fentieket összefoglalva az atome-
rőművi rendszerek teljessége négy jellemző alkalmazási 
terület létesítményeit foglalja magában:   

 általános célú rendszerek és építmények, 

 általános ipari célú rendszerek és építmények, 

 hagyományos erőművi rendszerek és létesítmények, 

 nukleáris célú rendszerek (külön kiemelve a biztonsági 
rendszereket) és létesítmények. 

Az első három csoportba tartozó rendszerek nukleáris 
környezetben történő felhasználása maga után vonja, hogy 
az utóbbi visszahat a szakmai jellegű részletek speciális 
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kialakítására és a rendszerek, építmények leírásával 
kapcsolatos speciális szavak alkalmazására. A fogalmak 

szakmai tartalmuk alapján öt csoportba sorolhatók:  

 általános, 

 általános ipari, 

 hagyományos erőművi, 

 atomerőművi rendszerek (külön kiemelve a biztonsági 
rendszereket) és építmények, 

 atomerőművi alkalmazásnak megfelelő szakmai részletek 
megnevezése az első három csoport rendszereiben. 

A fogalmak definiálása az említett öt területen volna 
szükséges, de az ezt tartalmazó értelmező szótár készítésére 
erőforrás- és időhiány miatt jelenleg nincs lehetőség. Ezért a 
tervezett szótárban az értelmezésekhez referenciaként 
megadjuk a főbb területek releváns, egynyelvű (az esetek 
többségében angol) értelmező szótárainak listáját. 

A nyelvterületi származást vizsgálva fontos tény, hogy a 
hazai műszaki nyelv hagyományos szókészletének 
kiegészítéseként korábban és általában a német műszaki 
nyelvből történt átvétel. Manapság egyre inkább az angol 
átvétel a meghatározó. Az orosz együttműködéssel 
tervezett, megépített és üzemelő négy blokk kialakult 
nyelvhasználata maga után vonta az orosz atomerőművi 
technológia fogalmainak fordítását, melyek beépültek a 
hazai szakmai nyelvhasználatba. A nukleáris szakmai 
kultúra angol nyelvű orientációja, a nemzetközi szintű 
szabályozás nyelve az angol hatást az utóbbi időben 
megerősítette. A jelenlegi szakmai nyelvi környezetben 
(fentiek alapján) egy-egy fogalom jelölésére esetenként 

 hagyományos magyar, 

 német átvételből származó, 

 orosz átvételből származó, 

 angol átvételből származó 

megnevezések meglétével kell számolnunk. 

A tervezői és szakértői munka nyelvi közege 

Az Európai Unió általános célú építményekre vonatkozó 
szabványai magyar nemzeti szabványként kerülnek 
bevezetésre. Kívánatos lenne ezek magyar nyelvű változatá-
nak használata, a gyakorlatban azonban ez nem valósul 
meg. A hazai érvényes szabványok többsége angol nyelven 
áll rendelkezésre (ld. 1. ábra). 

 

1. ábra:  Az érvényes magyar nemzeti szabványok nyelve ([18] 
alapján) 

Az 1. ábrán látható arányok lényegi módosulására nem 
számíthatunk, az évente bevezetett nagy mennyiségű új 
szabvány nyelve továbbra is az angol marad.  

A műszaki fejlődés folytán az új szabványok számos új 
fogalmat alkalmaznak, melyek hiányoznak a jelenlegi hazai 
szaknyelv fogalomkészletéből. Szükség van ezek magyar 
megfelelőinek meghatározására, amely nélkül 
bekövetkezhet a magyar szaknyelv funkcióvesztése. A 
realitások tükrében látszik, hogy a közeli jövőben nem fog 
megtörténni a szabványok lefordítása, ezért a magyar 
szakmai nyelv funkcionalitását műszaki szótárak 
készítésével lehet megőrizni. 

Az atomerőművi területen igen fontosak a NAÜ 
irányelvként alkalmazható szabványai 
(https://www.iaea.org/publications). Ezek és más 
szervezetek (pl. American Society of Mechanical Engineers, 
ASME) vonatkozó dokumentumai általában idegen nyelven 
állnak rendelkezésre, kivéve az atomerőművi nyomástartó 
edényekkel kapcsolatos egyes szabványokat (MSZ 27 003). 
Az említett, Európai Unión kívüli szabványok fordítása sem 
állami feladat, ezért az az érintett szakmai szervezetek 
döntésétől függően és finanszírozásukkal valósulhat meg. 

Az atomerőműves szakterület fogalmai változásának, 
bővülésük követésének biztonsági jelentősége van. Meg kell 
jegyezni, hogy a nagyobb szervezetek saját terminológiát 
dolgoztak ki, amely eltér az általános tudományos és 
műszaki nyelvhasználattól ([12]). Egyaránt vonatkozik ez a 
megállapítás a NAÜ dokumentumainak angol és az új 
atomerőmű megvalósításának előkészítési folyamatában a 
ROSZATOM által alkalmazott orosz dokumentációk 
szókészletére. A szótár készítése során általában az elérhető 
szakirodalmi forrásokra támaszkodunk; ahol lehetséges, 
törekszünk a NAÜ fogalmi rendszerének követésére. 

Új fogalmak a szabványalkotás folyamatán kívül is 
keletkeznek, ennek követése elkerülhetetlen az 
atomerőművi gyakorlatban. Erre példa a fukushimai 
balesetet követően elrendelt „stress test” vizsgálat sajátos 
fogalmának megjelenése, melyet a WENRA (Western 
European Nuclear Regulators’ Association) javaslatának 
megfelelően definiáltak. Egész Európában alkalmazásra 
került a „targeted reassessment of the safety margins of 
nuclear power plants” értelmezés (atomerőművek 
biztonsági tartalékjainak célzott felülvizsgálata), mely 
specifikusan a nukleáris szakmai területre vonatkozik.   

Manapság a műszaki szótárak szerepe felértékelődésének 
vagyunk tanúi. Ezt a folyamatot még nem érzékeljük teljes 
mértékben, a tudományos és a mérnöki társadalom nem 
ismerte fel a lexikografikus munkák növekvő jelentőségét 
sem a hazai szaknyelvben, sem a nukleáris szakmai 
területen betöltött szerepében. A szakmai nyelv állapota 
általában meghatározó a nemzetközi kapcsolatokban is, 
ezért a szótárak karbantartásával követni kell(ene) a 
terminológiai változásokat ([21]). 

A fenti okfejtés alapján megállapítható, hogy a műszaki 
szótárak készítése fontos eszköz az egyértelmű szakmai 
nyelvhasználat elősegítéséhez és a pontos fordítások 
készítéséhez. Szerepük alapvető a magyar szakmai nyelv 
funkcionalitásának megőrzésében.  

Az atomerőmű-szótár célja és felhasználási 
területe 

A használatban levő, hármas eredetű szókészlet szavainak 
jelentése nem minden esetben és nem mindenki számára 
egyértelmű; hiányzik egyfajta nyelvhasználati konszenzus. 
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Az egyes szakmák belső szóhasználatában ezek 
szinonimaként szerepelnek, mely gyakorlat az 
atomerőművi multidiszciplináris környezetben komoly 
veszélyt rejt magában. A kapcsolódó mérnöki szakmák 
egymás közötti megértését, a műszaki feladatok pontos 
meghatározását ez a gyakorlat hátrányosan érinti. 

A szótár fő célja az atomerőművi szakterület 
szóhasználatának egységesítése. Az egyeztetett 
terminológia az iparági „közös nyelv” megalapozásának 
eszköze. A műszaki kommunikáció minőségének javítása 
csökkenti a potenciális hibaforrásokat, gyorsítja a műszaki 
feladatok értelmezését és megoldását. Fenti hatásokon 
keresztül közvetlenül, kedvező irányban befolyásolja a 
nukleáris projektek pénzügyi hatékonyságát, még ha ez a 
hatás nehezen is kimutatható. 

Az új paksi atomerőmű megvalósítása nagyszámú, 
nukleáris ismeretekkel nem rendelkező közreműködő 
bevonását is igényli. Ezen vállalkozói kör számára fontos, 
hogy a nukleáris projekt keretén belüli ajánlatadás és 
munkavégzés speciális szóhasználatát egy helyen 
elérhessék. A szótár készítésének célja a nukleáris 
tapasztalatokkal nem rendelkező közreműködők belépési 
nehézségeinek csökkentése is. 

A szótár elsősorban a gyakorlati életben, az iparban 
használatos szavakat és kifejezéseket tartalmazza. A 
szókészlet meghatározása a nukleáris alapképzettséggel 
nem rendelkező felhasználók feltételezett ismeretanyaga 

figyelembevételével készül.  

A szótár tudásmenedzsment alapú 
tervezése  
Ebben a pontban a szótárban tárgyalt tudásterületek (illetve 
ezek szókészletének) terjedelme és mélysége kerül 
meghatározásra. 

Az atomerőmű tárgykörének meghatározása 

A nukleáris energia békés célú felhasználásának szakmai 
területeire a tudományos eredmények közvetlen alkalmazá-
sa jellemző. A napi gyakorlatban sokszor előfordul a 
szokásos mérnöki fogalmak mellett az atomfizika és egyéb 
tudományterületek fogalmainak alkalmazása. 

Az atomerőmű – egyfajta nézőpontból – speciális 
hőerőműnek tekinthető. Ez alapján a szótárkészítés feladatát 
a hagyományos erőművek fogalmi körének nukleáris 
területtel történő kiegészítésének is tekinthetjük. A 
nukleáris technológia megkövetelt biztonsága visszahat a 
hagyományos erőművi technológiákra, esetenként 
módosíthatja ezeket, így bővítheti a vonatkozó szakmai 

fogalmak körét.  

Az érintett elméleti terület és szakmai kör rendkívül széles 
([14]), nehezen lehatárolható. Az atomerőmű tárgyköre 
összefoglaló jellegű szakterület, multidiszciplináris és 
sokszakmás (mérnöki) megközelítést, új szemléletet igényel. 
Az áttekintéshez szükséges szókészletet a tudásterületek és 
a felhasználói kör vizsgálata alapján kívánjuk meghatározni.  

Az atomerőmű szakmai területeihez kapcsolódó 
ismeret- és tudásigény 

Az atomerőművi tudásterületet három nézőpontból 
vizsgáljuk: 

 tudásterületi igények jellege és aránya,   

 tudáshordozó és alkalmazó szakterületek (szakmák) 
rendszere,  

 egyének és szakmai csoportok által képviselt 
tudásterületek eloszlása.  

Tudásterületi igények 

A szótár céljának megfelelően a megalapozó tudományok és 
a mérnöki szakterületek szakszavainak listázása 
természetes része a címszókészletnek. Ezek mellett ajánlatos 
a projektmenedzsment, és kisebb mértékben az üzleti terület 
szakszavainak rögzítése. Egyrészt e területeken is 
előfordulnak speciális, az atomerőművi gyakorlatban 
használatos szavak, másrészt az ebbe a körbe tartozó 
szakszavak ismerete szükséges a mérnöki projektek 
lebonyolításának napi gyakorlatában. Az ideális 
tudásterületi arányok, egyben a rögzítendő szakszavak 
megoszlását a 2. ábrán láthatjuk a projektmenedzser 
példáján bemutatva ([15]). 

 
2. ábra: A projektmenedzser képességei a projekt függvényében 

([20], 2.1. ábra alapján). 

Az ideális tudásterületi arányokat a téglatest oldalai 
hosszúságának arányai jelzik. A fenti okfejtés alapján tehát 
a szorosan vett erőművi szókészlet terjedelme bővül a 
projektmenedzsment és az üzleti területek szakmai 
szókészletének kisszámú, válogatott reprezentánsaival.  

Szakterületi igények 

A szakterületi igények a közreműködő tudományos és 
mérnöki szakmák igényeként vizsgálhatók, ez lényegében a 
2. ábra vízszintes tengelyén ábrázolt szakmai terület további 
részletezése. A nemzetközileg elfogadott szakmacsoportok 

listáját az 1. táblázatban láthatjuk. 

Tudásprofilok 

A tudásterületek száma és a tudás mélységének 
különbözősége szerint két alapvető tudásprofil különböztet-
hető meg ([15]). A specialista a kiemelt területen rendelkezik 
elmélyült tudással, további ismeretei néhány kapcsolódó 
szakterületre vonatkoznak. A multidiszciplináris szakértő 
nagyobb számú, az alaptevékenységhez kapcsolódó 
tudásterület ismereteit birtokolja (ld. 3. ábra).   
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3. ábra: Az egyéni tudás területeinek száma és mélysége. 
Specialista (a, multidiszciplináris szakértő, b), [15]). 

A tudáskészlet két alaptípusát egyszerűsítve I és T betűkkel 
jelölhetjük ([4]).  

A T alakú tudásprofillal jellemezhető, interdiszciplináris 
szakértő képes hatékony kommunikációra a team más 
szakterületeit képviselő tagokkal. A team optimális 
tudásterületi összetétele a közreműködő multidiszciplináris 
szakértők T alakú tudásterületei sorozatával vizualizálható 
(ld. 4/a ábra). A gyakorlatban tapasztaltak nem követik 
mereven fenti modell tulajdonságait, az összetett 
tudáskészletű szakértő a „csepegő” T profillal jobban 

jellemezhető (ld. 4/b. ábra).  

   
a) T profilú szakértők        b) A tudáskészlet „csepegő” T-modellje 
   ([4], Fig. 8.részlete)   ([7], Fig. 4.) 
 

4. ábra:  A multidiszciplináris szakértők és szakértői teamek 
tudásprofilja 

Látható, hogy több szakterület ismerete is lehetséges, mely 
területeken a szakértő mélyebb szakmai ismeretekkel 
rendelkezik. A „csepegő” T-vel egy team tudásterületeinek 
szerveződése reálisabban modellezhető. A specialisták és 
multidiszciplináris szakértők (eltérő mélységű) szakmai 
ismereteinek összegzése szintén a fenti mintázatot követi. 

A függőleges szár jelzi az egyes szakértők saját szakmai 
területére vonatkozó tudásanyagát (és szókészletét), illetve 
csoportok esetén a projekt területének megfelelő domináns 
tudásanyag igényét. A szótárban feldolgozandó szókészlet 
a T vízszintes szára által modellezhető mélységben 
tartalmazza a különböző szakterületek szókészletét, ez 
ténylegesen, szakterületenként változó mennyiségű. Ez az a 
szókészlet, amely lehetővé teszi a szakmai kapcsolatok 
megteremtését és a hatékony szakmaközi kommunikációt. 

A szótár szerkezete 
A lexikográfia olyan szak- és tudományterület, amely 
szótárakkal és más referenciaművekkel foglalkozik. Az 
ezzel kapcsolatos szakmai részleteket Fóris Á. munkájára 
([6]) alapozva tárgyalom. 

A szótár használatát mindhárom érintett nyelv 
figyelembevételével, azonos funkciókkal terveztük; minden 
információ mindhárom nyelven rendelkezésre áll. 
Felhasználói az atomerőmű projektben érintettek teljes köre, 
ezen belül elsősorban a műszaki előkészítésben és a 
megvalósításban közreműködő személyek és szervezetek.  

A szótár előszót és bevezetőt foglal magában. A függelék 
nyelvi, matematikai és fizikai tartalmú kiegészítéseket, 
segédleteket tartalmaz. Közöljük a három nyelv és a görög 

abc betűi felsorolását, kiejtéseit. A függelék alapvető 
matematikai fogalmak, számnevek ekvivalenciáit 
tartalmazza. A fizikai részben feldolgoztuk a releváns fizikai 
mértékegységeket, az SI prefixumai megnevezéseit. A 
törzsanyag képi anyagot nem tartalmaz. Az elsősorban a 
nukleáris szakterülettel kapcsolatos ábrákat a melléklet 
foglalja magában.  

A feldolgozott szavak értelmezésének lehetséges 
változataira a szótár referenciajegyzékében idegen nyelvű 
(legtöbb esetben angol nyelvű) értelmező szótári 

hivatkozások találhatók.  

Mindhárom nyelv esetében a használatos jelöléseket követi 
a címszó. A jelölés lehet rövidítés, mozaikszó, szabványos 
jelölés stb.. A címszavak alfabetikus sorrendben 
következnek egymás után. A lexémákat (lexikai szavakat) 
mindhárom nyelvi változatban bokrosított formában 
közöljük, a rendezés mindhárom nyelvben hasonló 
eredményre vezet:  

ПА авария, Проектная  TA üzemzavar, Tervezési DBC 
accident, Design basis 

TA авария, Тяжелая TAK2 baleset, Súlyos 
 DEC2 accident, Severe 

A hagyományos eljárástól való eltérést elsősorban a fogalom 
összefüggéseinek egyszerűbb feltárása és annak a szűkebb 
környezeti rendszernek a bemutatása indokolja, melybe az 
adott fogalom illeszkedik. A tervező szakmai tájékozódását 
segíti, ha a jelzős szerkezetű kifejezésekben szereplő 
fogalmak egy csoportban találhatók. A szavak elterjedt 

rövidítéseit a szótár a szavakhoz kapcsolódóan közli.  

A követett eljárás részletei általánosan is 
megfogalmazhatók. A szótárban a többtagú kifejezések 
általában úgy szerepelnek, hogy az alkotó szavak (szórészek 
összetett szavak esetén) sorrendje megváltozik. Az eredeti 
sorrendet ott „vágjuk fel”, ahol a szakmai szempontból 
jellemző szó (általában főnév) következik. Ezzel a 
szerkezettel a szakmai szempontú áttekinthetőséget, az 
egymáshoz kapcsolódó idegen tudásterületek 
szókészletének könnyebb tanulását kívántuk elősegíteni. A 
megelőző szavak mechanikusan a kifejezés vége után, egy 
vessző mögé kerülnek áthelyezésre. Ez nem hátravetett 
jelzőként értelmezendő, mert az (különösen) az idegen 
nyelveken zavart okozna. Nagybetű jelzi (a vessző utáni első 
szónál), hogy a nyelvtanilag helyes és szokásos többtagú 
kifejezés ott kezdődik, és egy kicsit szokatlan módon, az 
elején folytatódik. Ezzel az átalakítással elérjük, hogy a 
jellemzőnek ítélt alapfogalomhoz tartozó összes kifejezés 
(jelzős szerkezet) egy helyen, „egy bokorban” található. 

A szókészletben számos, lexikográfiai szempontból új 
szónak számító szó szerepel. Ezek írásképe/helyesírása még 
nem rögzült. A fenti csoportosítással áttekinthetőbb a 
kérdéses fogalomkör, a szóösszetétel ismert és új tagjai 
könnyebben elkülöníthetők. Ez a tematikus csoportosítás a 
tervező tanulását segíti. 

A fenti példa egy olyan esetet mutat be, ahol a két magyar 
(üzemzavar és baleset) alapszóhoz az orosz és az angol egy 
szóalakot rendel. Az orosz és az angol kifejezés megfelel 
egymásnak, a magyar a rövidítésekben többletinformációt 
tartalmaz. A bemutatott eset abban is általánosnak 
tekinthető, hogy a szótárkészítés során vizsgálni kell 
nemcsak a magyar és az idegen nyelvi kifejezés kapcsolatát, 
hanem a két idegen nyelvi kifejezés egymáshoz viszonyított 
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tartalmát/megegyezését is. A példából látható, hogy a 
kifejezések rendezése a különböző nyelvekben nem 

feltétlenül azonos „bokrosítás”-hoz vezet. 

A szótár a lexémák szakmacsoporti besorolásait a nem 
egyértelmű esetekben, illetve abban az esetben tartalmazza, 
ha több szakma esetlegesen eltérő jelentéstartalmú kifejezé-
seit kell megkülönböztetni. A mérnöki szakmák esetében 
nincs egyértelmű, világszerte elfogadott csoportosítás. A 
mérnöki szakterületek részletes megnevezését általában 
helyettesíthetjük a szakmacsoportok megnevezésével. Erre 
vonatkozóan mértékadónak tekintjük a Nemzetközi 
Elektrotechnikai Bizottság (IEC) szabványát ([10]). A 
nemzetközileg elfogadott szakmacsoportok listáját az 1. 
táblázatban láthatjuk. 

1. táblázat Nagylétesítmények megvalósítása során alkalmazott 
információs kategorizálás ([10] alapján). 

A táblázat kategóriáinak magyar megnevezései nem 
fordítások, hanem a tervezői gyakorlat során alkalmazott 
besorolás tényleges szakmai tartalmának meghatározásai. A 
beruházási projektben érintett tevékenységek összességét 
sorolják be a táblázat kategóriáiba, az esetlegesen szükséges 
további megkülönböztetést a szakmacsoporton belüli 
további jelzéssel biztosítják.   

A címszavak fent bemutatott szerkezete alapján történő 
rendezés a gyakorlatban kisebb tematikus egységek 
csoportjait hozza létre. Ez az átalakítás nem feltétlenül 
„automatikus”, magától jövő megoldás összetett szavak 
esetében. A „tápvíz” szó pl. önmagában nem indokolja az 
átalakítást (szétbontást), de a vízzel kapcsolatos további 
fogalmak nagy száma miatt ezt mégis meg kell fontolni. Az 
átalakítás mellett szól a megfelelő angol és orosz kéttagú 
szóalak könnyű átrendezhetősége (feed water, питательная 
вода), mely esetekben kézenfekvő a tárgyalt megoldás. 
Ugyanakkor felfogható úgy is ez a kérdés, hogy ebben az 
esetben egy állandósult szókapcsolatról van szó, amelyet 
célszerű eredeti formában megtartani. Az erről szóló döntést 
a lektorálás, további egyeztetések során kell meghozni. 

A szótár tartalma 
A szótárban a magyar címszavak angol és orosz 
ekvivalensei szerepelnek, a szótár ezek értelmezését nem 

tartalmazza. Értelmező szótárak tudományos és nukleáris 
szakmai területekre hivatkozhatók meg, melyek főképp 
angol nyelven állnak rendelkezésünkre (pl. [2], [3], [8], [9], 
[11], [16], [17]). A szakmacsoportok önálló értelmező 
szótárokkal rendelkeznek. Ezek egy része vegyesen 
tartalmazza a hagyományos és a nukleáris szakmaterület 
fogalmait (pl. [5]), általában azonban a hagyományos 
szakmai fogalmak elkülönült feldolgozása érhető el (pl. [1], 
[22], [23]). 

A szókészlet szakterületi összetétele  

A szótár készítését az atomerőművi szavak angol 
megfelelőinek rögzítése, illetőleg az angolul hozzáférhető 
információk megértése motiválta. A szótár szakmai 
szókészletének tartalmát a tervezői/szakértői projektek 

igényei alapvetően meghatározzák.  

Az energetika nyelve az angol, nemzetközi projektek 
esetében a kapcsolattartás és a dokumentációk nyelve is az. 
A projektek lebonyolításának keretén belül a tudományos és 
műszaki szavak mellett szükség van alapvető közgazdasági, 
pénzügyi és szerződésjogi kifejezések ismeretére. A 
kifejezéseket a szókészlet tartalmazza. Ugyancsak a 
projektek lebonyolítása során vetődött fel a kapcsolattartás 
során alkalmazható köznyelvi szavak ismeretének igénye. 
Igen szűkített terjedelemben a szótár ezeket is tartalmazza. 

Az új atomerőművet építő szervezet megnevezésével ismét 
igény lett az orosz ekvivalenciák rögzítése, mely szókészlet 
az előzőleg meghatározott terjedelemre épül. 

A magyar–orosz–angol műszaki szótár fő témája az 
atomerőművi technológiával kapcsolatos szavak 
felsorolása, az általános, biztonsági, védelmi és biztosítéki 
területek szükséges mértékű és arányú feldolgozása. 
Tartalmazza a hagyományos erőművek releváns 
technológiai fogalmait, a megvalósítás és üzemeltetés során 
közreműködő mérnöki szakterületek főbb szókészletét. A 
szakterületi besorolás előzetes, közelítő megoszlását az 5. 
ábrán láthatjuk.  

 

5. ábra: A szótár szókészlete szakterületi megoszlásának 
közelítő aránya. 

A Overall management Általános menedzsment 

B Overall technology 
Általános műszaki 

terület  

C 
Construction engineering 

(building construction and 
civil engineering) 

Építési szakmai terület  

E 

Electro technology 
(including control, 
information and 

communication techniques) 

Elektromos szakmai 
terület  

M 
Mechanical engineering 

(normally including process 
engineering) 

Gépészet  

P 
Process engineering (only if 

separation from M is 
required) 

Technológiai folyamat 
(ha nem sorolható M 

alá) 

Nukleáris szakterület 67% Technológia 7% 

Építési szakterület 13% Energetika 6% 

Tűzvédelem 1% Minőségügy 4% 

Pénzügy 1% Gazdasági jog 1% 
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A feldolgozott szavak típusai 

A szótárban nagy számban előforduló szavak szemantikai 
szempontból a lexikai szó csoportjába sorolhatók. Minden 
egytagú, vagy olyan több tagból álló nyelvi egység, melynek 
jelentése nem vezethető le alkotóelemeinek jelentéséből, ide 
sorolható. Ez egy jelentéstartalmi egységnek tekinthető, 
amelynek alakja különböző lehet: egy tőszó, képzett szó, 
vagy összetett szó, egy szószerkezet, vagy mondat (lexikai 
szó pl.: kettős működésű kétfokozatú szivattyú). 

Az ortográfiai (helyesírási vagy tipográfiai) szó az a nyelvi 
egység, amelyet egybeírunk (egyetlen szóként kezelünk). A 
szótárban ez önálló egységként és a lexikai szó 

alkotóelemeként szerepel. 

A szótári címszavak szerkezetét a lexikai szavak előzőekben 
leírt, módosított sorrendű alakja határozza meg. 

A szókészlet nagysága 

A szótár tervezett terjedelme irányonként több mint 13 000 
lexéma. A papíralapú kiadás egy kötetben három szótárt 
tartalmaz. A tervezett online változat technikai paraméterei 
és jellegének meghatározása jelenleg folyamatban van. 

Az adatok forrása 

A törzsadatok forrása a tervezői/szakértői projektek 
megvalósítása során összeállított szójegyzék, amely az 
összeállításban résztvevők szakterületi forrásainak 
megfelelően egészül ki. A 3. pontban részletezett elvekkel 
összhangban a releváns fogalmakat a referenciajegyzékben 
felsorolt szótárak és a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 
anyagából válogatjuk. Feldolgozzuk a nukleáris 
tervezői/szakértői jogosultság megszerzéséhez, az üzemelő 
atomerőműben való munkavégzéshez szükséges nukleáris 
szakmai vizsgaanyag lényeges fogalmait. Az orosz 
ekvivalensek meghatározását a moszkvai egyetemeken 
végzett nukleáris mérnökök, kisebb részben anyanyelvi 
fordítók végzik. 

A szótár készítése 
A szótár készítésénél kiinduló alap a magyar–angol 
ekvivalens szópárok listájának előállítása. Ez részben a 
korábbi évek tervezői/szakértői munkája során kialakult 
anyag, részben ennek kiegészítése a szótár elkészítését célzó 
projekt keretén belül.  

A szókészlet bővítéséhez a közreműködők saját 
tapasztalatuk alapján járultak/járulnak hozzá. További 
forrásként a törzsanyag diktálta logika szerinti szakmai 
területek/részletek célzott kutatása szolgált. Ennek során a 

részterülettel kapcsolatos műszaki irodalom, szabványok, 
szabályozási dokumentumok, dokumentációk 

szókészletének feltárására került sor.  

Az angol–magyar szószedet alapján készül az orosz 
szókészlet meghatározása. Az atomerőmű előkészítési 
munkái során megismert orosz dokumentumok 
/dokumentációk szókészlete további kiegészítési forrást 
jelent.  

A szókészlet szavait szakmai és nyelvi lektorálással 
véglegesítjük, beleértve a magyar nyelvi lektorálást. Ilyen 
módon a szavak mindegyikével hárman foglalkoznak. A 
projekt közreműködői különböző szerepekben 
tevékenykednek, egyes részterületek szókészletének 
meghatározása, más részek szakmai lektorálásának feladata 

egyaránt része munkájuknak.   

A szótárkészítő mérnöki team tagjai munkájuk során 
közreműködtek és közreműködnek nukleáris létesítmények 
tervezésében, üzemelő létesítmények retrofit munkáiban, 
üzemeltetési feltételek és biztonságnövelő intézkedések 
kidolgozásában, nukleáris útmutatók előkészítésében. Az 
atomerőmű tervezésével, engedélyezésével, megvalósításá-
val és üzemeltetésével kapcsolatos fogalmak meghatározása 
ezen tapasztalatokon alapul. A nukleáris, gépész, villamos 
és építési szakterület fogalmai mellett a projektvezetők által 
használatos pénzügyi és gazdasági jogi területek 
kifejezéseinek listázása része az atomerőmű-szótár 
szókészletének.  

Összefoglalás 
Jelen tanulmány a háromnyelvű atomerőművi műszaki 
szótár tervének rövid összefoglalása. Tartalmazza a 
szókészlet tudásmenedzsment-alapú meghatározását, kitér 
egyes lexikográfiai részletek tárgyalására. Röviden ismerteti 
a szótárkészítés folyamatát, a közreműködők szakmai 

tapasztalatait.  

Az atomerőmű-szótár multidiszciplináris, több szakmai 
terület átfogó és egyeztetett útmutató a műszaki 
kommunikáció könnyebbé tételéhez és minőségének 
javításához. A tervezési munka és a szakértői tevékenység 
tapasztalataira, valamint autentikus szövegek elemzésére 
alapozva a szótár az iparági szakterületek széles körének 
lefedését kísérli meg. Terjedelme a nukleáris projektek 
vezetői igényeinek megfelelő. Elkészülte után 
referenciaként szolgálhat szakmai témák tárgyalásánál. Az 
új paksi atomerőmű megvalósítása folyamán  – a 
tapasztalatok rögzítése érdekében – rendszeres 
felülvizsgálata és kiegészítése szükséges.  
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Negyedik generációs reaktorokat tartalmazó 
üzemanyagciklusok vizsgálata 

Halász Máté, Szieberth Máté 

BME Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

 

A gyorsreaktorok üzembe helyezésével és a zárt üzemanyagciklusra történő áttéréssel kapcsolatos stratégiai döntéseket ún. 
szcenárió kódok segítik, melyek képesek modellezni a nukleárisüzemanyag-ciklus legfontosabb létesítményeit és a közöttük lévő 
anyagáramokat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében (BME NTI) 
kifejlesztettünk egy FITXS elnevezésű, gyors kiégésszámítási módszert, melynek segítségével 4. generációs gyorsreaktorokra, 
illetve 3. generációs könnyűvizes reaktorok MOX üzemanyag-kazettáira vonatkozó kiégésmodelleket hoztunk létre.  

A kiégésmodelleket zárt üzemanyagciklus-modellekbe integrálva vizsgáltuk a gyorsreaktorok egyensúlyi állapotát. 
Megvizsgáltunk továbbá egy összetettebb, VVER-440-es reaktorparkról 4. generációs gyorsreaktorokat és MOX üzemanyagú 
VVER-1200-as reaktorokat tartalmazó atomerőműparkra történő átállást leíró üzemanyagciklust, különböző szcenáriókat 
elemezve a transzuránkészletek stabilizálása és csökkentése szempontjából. A szimulációk eredményeit és a nuklidok átalakulási 
láncainak Markov-láncokon alapuló modelljeit felhasználva részletesen vizsgáltuk a másodlagos aktinidák transzmutációját és 
az üzemanyag-tenyésztést a három 4. generációs gyorsreaktorban. 

 

Bevezetés 
A Generation IV International Forum (GIF) hat, negyedik 
generációs reaktortípust választott ki, amelyek a 
fenntarthatóság, a proliferációvédelem, a gazdaságos 
üzemeltetés és a fokozott biztonság ígéretével kerülnek 
kifejlesztésre [1]. A hat reaktortípus közül három 
gyorsreaktor, amelyek képesek megtermelni az üzem-
anyagukat 238U-ból, valamint elhasítani a saját maguk által 
termelt és a könnyűvizes reaktorok (Light Water Reactor, 
LWR) kiégett üzemanyagából származó másodlagos 
aktinidákat (MA). Ilyen módon a végleges elhelyezésre 
szánt hulladék mennyisége a hasadási termékekre és a 
reprocesszálási veszteségekre korlátozható, miközben a 
jelentősen lecsökkent hulladéktérfogat és bomláshő 
lehetővé teheti majd a mélygeológiai tárolók gazdaságo-
sabb kihasználását. 

A gyorsreaktorok üzembe helyezésével, illetve a zárt 
üzemanyagciklusra történő áttéréssel kapcsolatos stratégiai 
döntések elemzésére szolgálnak az ún. üzemanyagciklus-
szimulációs, vagy más néven szcenárió kódok, amelyek 
képesek modellezni a nukleárisüzemanyag-ciklus 
legfontosabb létesítményeit, valamint a közöttük lévő 
anyagáramokat. Ahhoz, hogy az üzemanyagciklusokat a 
hasadóanyag-felhasználás mellett a végleges elhelyezésre 
szánt nagy aktivitású hulladék összetétele, radiotoxicitása 
alapján is minősíteni lehessen, az alapvető 
hasadóanyagokon (urán és plutónium) túl valamennyi 
jelentős mértékben keletkező aktinidaizotóp mennyisé-
gének pontos számítása szükséges. 

A részletes kiégésszámítások rendkívül nagy időigénye 
miatt a legtöbb szcenárió kód kiégéstáblákat, illetve 
parametrizált hatáskeresztmetszeteket használ a reaktorok 
kiégettüzemanyag-összetételének meghatározására. A 
BME NTI-ben kifejlesztettünk egy FITXS-nek elnevezett, 

gyors kiégésszámítási módszert, amely az egycsoport-
hatáskeresztmetszetek és a keff részletes üzemanyag-
összetétel függvényében történő illesztésén alapul [2]. A 
FITXS módszer segítségével 4. generációs gyorsreaktorokra 
és 3. generációs könnyűvizes reaktorok MOX üzemanyag-
kazettáira vonatkozó kiégésmodelleket hoztunk létre. 
Ezeket részletes üzemanyagciklus-modellekbe integrálva 
vizsgáltuk a gyorsreaktorok egyensúlyi, zárt üzemanyag-
ciklusait, valamint egy összetettebb, könnyűvizes 
reaktorokról vegyes – 4. generációs gyorsreaktorokból és 
MOX üzemanyaggal működő termikus reaktorokból álló – 
atomerőműparkra történő átállást leíró üzemanyagciklust. 
A FITXS kiégésmodellek emellett integrálásra kerültek az 
MTA Energiatudományi Kutatóközpontban fejlesztett 
SITON v2.0 szimulációs kódba [3]. 

A transzmutáció jellemző folyamatainak részletes 
vizsgálata érdekében kidolgoztuk a nuklidok átalakulási 
láncainak Markov-láncokon alapuló modelljeit, melyek 
segítségével véges besugárzási időre érvényes és 
aszimptotikus üzemanyagciklus-jellemzőket határoztunk 
meg. Ezen modellek felhasználásával többek között 
levezethetők a különböző aktinidaizotópok átlagos 
neutronmérlegei, az átalakulási láncok végén elhasadt 
atommagok nuklidonkénti megoszlása és a lehetséges 
átalakulási útvonalak, az ún. transzmutációs trajektóriák 
valószínűségei. A modellek segítségével részletesen 
elemeztük a másodlagos aktinidák transzmutációját és a 
hasadóanyag-tenyésztést a három 4. generációs 
gyorsreaktorban. 
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A FITXS módszer 
A reaktorok kiégettüzemanyag-összetételének meghatáro-
zása elsődleges fontossággal bír az üzemanyagciklus 
szimulációja során. Az üzemanyag-összetétel időbeli 
változását az ún. Bateman-egyenletrendszer írja le, amely 
az egyes nuklidok magsűrűségeire vonatkozó 
mérlegegyenletekből álló, elsőrendű differenciálegyenlet-
rendszer: 
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ahol Ni az i-edik nuklid magsűrűsége, σij az i-edik 
nuklidból a j-edik nuklidba vezető magreakció egycsoport-
hatáskeresztmetszete, σia az i-edik nuklid abszorpciós 
egycsoport-hatáskeresztmetszete, ϕ a teljes spektrumra 
integrált neutronfluxus, λi az i-edik nuklid bomlási 
állandója és fij az i-edik nuklidból a j-edik nuklidba vezető 
bomlási gyakoriság. 

Az (1) egyenletrendszer megoldásának nehézségét az adja, 
hogy mind az egycsoport-hatáskeresztmetszetek, mind az 
integrált neutronfluxus bonyolult módon függnek az 
üzemanyag aktuális összetételétől, és pontos 
meghatározásukhoz részletes zónaszámítások szükségesek. 
Mivel a zónaszámítások időigénye túlságosan nagy az 
üzemanyagciklus-szimulációkba történő integrálásukhoz, 
ezért a szcenárió kódokban többféle közelítést alkalmaznak 
a reaktorok kiégett üzemanyagának meghatározására, mint 
például előre kiszámított, ún. kiégéstáblákat (kiégés 
függvényében megadott üzemanyag-összetételeket), kiégés 
függvényében megadott hatáskeresztmetszet-könyvtára-
kat, vagy parametrizált hatáskeresztmetszeteket. Az első 
két közelítés pontatlan eredményt szolgáltathat abban az 
esetben, ha az üzemanyag izotóp-összetétele jelentősen 
változik, például egy többszörös visszaforgatást feltételező 
üzemanyagciklus esetében. 

A BME NTI-ben kifejlesztett FITXS eljárás lényege, hogy az 
egycsoport-hatáskeresztmetszeteket és a keff-et a részletes 
üzemanyag-összetétel (15-20 nuklid magsűrűsége) 
függvényében parametrizáljuk. A módszert elsőként a 
GFR2400 gázhűtésű gyorsreaktorra (Gas-cooled Fast 
Reactor, GFR) alkalmaztuk, melyről egy korábbi 
cikkünkben számoltunk be [4, 5]. Az illesztett hatáskereszt-
metszetek segítségével a FITXS módszeren alapuló 
kiégésmodellek a kezdeti összetételek széles tartományára 
képesek rövid számítási idő mellett, nagy pontossággal 
meghatározni a kiégett üzemanyag összetételét. A 
következő alfejezetben bemutatásra kerülő kiégésmodellek 
esetében az alábbi másodfokú polinomot használtuk a 
függvényillesztéshez: 
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amely egy konstans tag mellett tartalmazza a 
magsűrűségek első és második hatványait, továbbá kéttagú 
vegyes szorzataikat. 

Kiégésmodellek 
A FITXS módszer segítségével a 4. generációs gázhűtésű 
gyorsreaktorra, ólomhűtésű gyorsreaktorra (Lead-cooled 
Fast Reactor, LFR) és nátriumhűtésű gyorsreaktorra 

(Sodium-cooled Fast Reactor, SFR) vonatkozó 
kiégésmodelleket fejlesztettünk ki. A következőkben 
felsorolt referencia zónákat választottuk ki a 
kiégésmodellek alapjául: 

 a 2400 MW termikus teljesítményű GFR2400 a gázhűtésű 
gyorsreaktorra; 

 az 1500 MW termikus teljesítményű ELSY (European 
Lead-cooled SYstem) az ólomhűtésű gyorsreaktorra; 

 a 3600 MW termikus teljesítményű ESFR (European 
Sodium-cooled Fast Reactor) a nátriumhűtésű 
gyorsreaktorra. 

A függvények illesztéséhez szükséges hatáskeresztmetszet-
adatbázisokat háromdimenziós, teljes zónamodellek 
alapján a SCALE 6.0 kódrendszer segítségével hoztuk 
létre [6]. A szükséges adatpontok nagy száma miatt a 
hosszú számítási idő csökkentése érdekében kétlépcsős 
homogenizációt alkalmaztunk, amelynek során a SCALE 
6.0 kódrendszer XSDRN modulja segítségével elsőként az 
elemi cellát, majd az üzemanyag-kazettát homogenizáltuk. 
A zónaszámításokat a KENO-VI háromdimenziós Monte 
Carlo-transzportmodul segítségével végeztük a homogén 
kazettákból és egyéb szerkezeti elemekből álló 
zónamodellek alapján. A hatáskeresztmetszetek és a keff 
illesztéséhez alkalmazott leíró paramétereket előzetes 
kiégésszámítások és üzemanyagciklus-szimulációk ered-
ményei alapján választottuk ki, az adatbázisokban szereplő 
üzemanyag-összetételeket pedig véletlen mintavételezéssel 
állítottuk elő meghatározott korlátok és átlagos relatív 
hasadásitermék-összetétel figyelembe vételével. 

Annak érdekében, hogy a gyorsreaktorokban termelt Pu 
termikus reaktorokban történő felhasználását vizsgálni 
tudjuk, kiégésmodelleket fejlesztettünk ki a 3. generációs 
EPR és VVER-1200 könnyűvizes reaktorok üzemanyag-
kazettáira MOX-üzemanyag feltételezésével. A kiégés-
modelleket az előzőekben ismertetett módszerhez 
hasonlóan hoztuk létre, azonban a termikus neutron-
spektrum a hasadási termékek részletesebb figyelembe 
vételét tette szükségessé. Ennek érdekében – előzetes 
kiégésszámítások eredményeit felhasználva – a kiégés 
függvényében negyedfokú polinomokat illesztettünk a 
hasadási termékek relatív összetételére, melyekből a 
véletlen üzemanyag-összetételekben meghatároztuk a 
mintavételezett kiégéshez tartozó hasadási termékek 
összetételét. Mivel termikus neutronspektrumban a 
neutronok átlagos szabad úthossza jelentősen kisebb, mint 
gyorsreaktorok esetében, így a MOX üzemanyag-kazetták 
esetén egy végtelen kazettarácsban történő transzport-
számítás segítségével is jó közelítéssel meghatározhatók a 
kazettában érvényes egycsoport-hatáskeresztmetszetek. A 
MOX kazettákra vonatkozó hatáskeresztmetszetek 
adatbázisait ezért reflektív peremfeltételekkel ellátott 
háromdimenziós kazettamodellek alapján készítettük a 
KENO-VI modullal, és az üzemanyag-összetételeket 

véletlen mintavételeztük. 

Egyensúlyi zárt üzemanyagciklus 
számítások 
A 4. generációs gyorsreaktorok kiégésmodelljeit az 1. ábrán 
látható üzemanyagciklus-modellbe integrálva vizsgáltuk a 
reaktorok egyensúlyi (azaz felépítésüket tekintve állandó) 
zárt üzemanyagciklusait [7]. A gyorsreaktorok kezdeti 
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töltetét könnyűvizes reaktorok (Light Water Reactor – 
LWR) kiégett üzemanyagából származó Pu fedezte, melyet 
40 MWnap/kg kiégésnek és 5 éves hűtési időnek megfelelő 
állandó összetétellel vettünk figyelembe a szimulációk 
során. A gyorsreaktorok a referencia zónakonfigurációnak 
megfelelő számú zónahányaddal üzemeltek, és minden 
egyes kampány után egy zónahányad került átrakásra. A 
reaktorok friss üzemanyaga a kiégett üzemanyagból 
származó, visszaforgatott U, Pu és másodlagos aktinida 
(MA) volt, a maradék aktinida tömeget szegényített urán, 
illetve – amennyiben a megfelelő reaktivitástartalék 
beállítása szükségessé tette – kiégett LWR üzemanyagból 
reprocesszált Pu fedezte. A friss üzemanyag hasadóanyag-
tartalmának meghatározása iterációval történt a 
reaktorokban a kampány elején és kampány végén 
érvényes keff alapján. A reaktorok maximális üzemanyag-
hasznosítási képességeinek felmérése érdekében a 
reprocesszálási veszteségeket elhanyagoltuk az egyensúlyi 
zárt üzemanyagciklus-számítások során. 

 

1. ábra: 4. generációs gyorsreaktor egyensúlyi zárt 
üzemanyagciklus-modellje 

A szimulációkat minden esetben az egyensúlyi állapot (az 
üzemanyag-összetétel állandósult állapota) beállásáig 
végeztük. A többszörös visszaforgatás miatt ez több, mint 
száz évig tartott, ami sokkal hosszabb időtartam, mint 
nyitott üzemanyagciklus esetében, azonban a zóna átlagos 
Pu és MA tartalma és az olyan üzemanyagciklus-
paraméterek, mint a tenyésztési tényező, jellemzően a 
reaktorok tervezett üzemideje alatt megközelítették 
egyensúlyi értéküket. A 2. ábra eredményei alátámasztják, 
hogy a három vizsgált gyorsreaktor képes a zárt 
üzemanyagciklusban történő üzemelésre, mivel a zónák 
MA tartalma 1% körüli egyensúlyi értéket vesz fel, és a 
termikus reaktorokkal ellentétben nem jelentkezik 
folyamatos Cm felhalmozódás. A 2. ábrán szintén látható, 
hogy a kampány eleji Pu tartalom mindhárom gyorsreaktor 
esetén megnő, ami elsősorban a hasadóképes 241Pu 
átmeneti tárolás alatt történő bomlásának és a 240Pu 
neutronbefogással történő felhalmozódásának köszönhető. 
Az irodalomban fellelhető eredményekkel összhangban 
mindhárom zóna öntenyésztő az egyensúlyban [8], azaz 
nem igényel az LWR-ek kiégett üzemanyagából származó, 
külső Pu betáplálást. Kizárólag U és Pu visszaforgatást 
feltételező szimulációink emellett megmutatták, hogy a 
három reaktor csak akkor öntenyésztő, ha a kiégett 
üzemanyagukból származó MA is visszaforgatásra kerül a 
friss üzemanyagukba. Az egyensúlyi MA tartalom feletti 
külső betáplálás esetén a gyorsreaktorok képesek elhasítani 

a többlet MA mennyiséget, valamint a megnövekedett 
egyensúlyi MA tartalom növeli a tenyésztés mértékét, ami 
a kezdeti Pu tartalom csökkenésében mutatkozik meg. Ez 
utóbbi jelenséget korábban megfigyelték már a 
nátriumhűtésű gyorsreaktorra vonatkozóan. 

  

2. ábra: A reaktorok kampány eleji átlagos MA (balra) és Pu 
(jobbra) tartalmának időbeli alakulása zárt üzemanyag-

ciklusban 

Átmeneti szcenáriók elemzése 
Az egyensúlyi zárt üzemanyagciklus-számítások 
eredményei azt mutatták, hogy a három vizsgált 
gyorsreaktor külső MA betáplálás hatására tenyésztővé 
válik, ami Pu felhalmozódását eredményezi. A FITXS 
módszer összetett szcenáriókban történő alkalmazható-
ságának demonstrálása, valamint a gyorsreaktorokban 
termelt Pu termikus reaktorokban történő hasznosításának 
vizsgálata érdekében a kiégésmodelleket egy hagyományos 
könnyűvizes VVER-440 típusú reaktorokról 4. generációs 
gyorsreaktorokat és MOX üzemanyagú VVER-1200 típusú 
reaktorokat tartalmazó, vegyes atomerőműparkra történő 
átállást leíró üzemanyagciklus-modellbe integráltuk [9]. A 
gyors- és termikus reaktorok teljesítményarányának 
változtatásával különböző szcenáriókat vizsgáltunk a 
transzuránkészletek felhasználása, azon belül a Pu- és MA-
készletek stabilizálása és csökkentése szempontjából. A 
VVER-1200-as zónában található urán-oxid (UOX) 
kazettákat a szimulációkban nem modelleztük, ezért a 
teljes transzuránkészlet a VVER-440-es reaktorokban, a 
gyorsreaktorban és a VVER-1200 MOX kazettákban, illetve 
a kiégett üzemanyagban lévő transzurántartalomnak felel 
meg. Az átmeneti szcenárió elemzések közül jelen cikkben 
az ólomhűtésű gyorsreaktorra vonatkozó eredményeket 
mutatjuk be. 

Az elemzésekhez referencia esetként vizsgáltuk azt a 
szcenáriót, amikor a VVER-1200-as MOX kazetták 
teljesítményaránya nulla volt, azaz nem történt Pu-
visszaforgatás az ELSY kiégett üzemanyagából termikus 
reaktorokba (lásd. 3. ábra a) esete). Az eredmények szerint 
három VVER-440 reaktor 60 éves üzemelése elegendő 
plutóniumot termelt az ELSY zóna kezdeti töltetéhez. A 4. 
ábrán látható, hogy az ELSY képes elhasítani a kiégett, 
VVER-440-es üzemanyagból származó másodlagos 
aktinidákat, és az egyensúlyi szakaszban a teljes MA-
készletet az ELSY zóna MA tartalma határozza meg. A 
teljes transzuránkészlet egyidejű csökkentése azonban 
ebben az esetben nem lehetséges, mivel az ELSY friss 
üzemanyagába történő MA betáplálás miatt megnö-
vekedett mértékű tenyésztés hatására Pu felhalmozódás 
következik be. 
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a) referencia         b) Pu stabilizálás                   c) TRU csökkentés 

3. ábra: A reaktorpark teljesítményeinek időbeli alakulása 
 

A következő vizsgált esetben a MOX üzemanyag-kazetták 
időben változó teljesítményarányának megválasztásával 
értük el a Pu-készletek stabilizálását (lásd. 3. ábra b) esete). 
A kiégett, VVER-440 üzemanyagból származó másodlagos 
aktinidák mennyiségének csökkenése folytán ehhez az 
átmeneti időszakban (a 60. évtől a 110. évig) egy magasabb, 
majd az egyensúlyi szakaszban egy alacsonyabb termikus 
reaktor teljesítményarányra volt szükség. A 4. ábrán látható 
teljes Pu és MA készletek alátámasztják, hogy a MA 
transzmutáció és a teljes Pu készlet stabilizálása is 
lehetséges a vegyes atomerőműpark segítségével, valamint 
a második esethez képest magasabb köztes MOX 
teljesítményarány segítségével (lásd. 3. ábra c) esete) a Pu 
és MA készletek egyidejűleg történő csökkentése is 
megvalósítható. Végeredményben tehát kijelenthető, hogy 
a gyors- és termikus reaktorok teljesítményarányának 
megfelelő megválasztásával a teljes atomerőmű-rendszer 
Pu- és MA-mérlege beállítható. 

 

4. ábra: Teljes Pu-leltár (balra) és teljes MA-leltár (jobbra) 
időbeli alakulása a vizsgált szcenáriókban 

Transzmutáció vizsgálata Markov-
láncok segítségével 
A transzmutáció és a tenyésztés során lezajló folyamatok 
mélyebb megértése motiválta a nuklidok átalakulási láncait 
leíró sztochasztikus modellek kidolgozását [10]. Mivel 
mind a magreakciók, mind a radioaktív bomlás természe-
tükből adódóan sztochasztikus folyamatok, valamint az 
atommagok átalakulási valószínűségei mindig csak a jelen 
állapottól függnek – ami a valószínűségszámításban ismert 
Markov-tulajdonságnak felel meg –, ezért az átalakulási 
láncok matematikai leírására ún. diszkrét és folytonos idejű 
Markov-láncokat használtunk. Amennyiben az atommagok 
állapotát csak az átalakulások (magreakciók és radioaktív 
bomlások) számának függvényében jellemezzük, úgy az 
átalakulási láncok egy elemi modelljét kapjuk, mely egy 
diszkrét idejű Markov-lánc. A diszkrét idejű modellben az  

 

átalakulási valószínűségeket egy ún. átmenetivalószínűség-
mátrix írja le, melynek (i,j) eleme adja meg annak a 
valószínűségét, hogy az i típusú atommag n lépésben j 
típusú atommaggá alakul át. Az n-lépéses P(n) 
átmenetivalószínűség-mátrixok felírhatók az egylépéses P 
átmenetmátrix segítségével, melynek elemei a relatív 
reakciósebességekkel egyeznek meg: 
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A valóságban azonban az átalakulások nem diszkrét 
lépésekben történnek, hanem az atommagok élettartamai 
exponenciális eloszlású valószínűségi változók, ezért a 
folyamat időbeli alakulásának figyelembe vételére 
alkalmas modell egy folytonos idejű Markov-lánc. Ennek 
keretein belül szintén definiálható a t időre vonatkozó 
átmeneti valószínűségek mátrixa, amely a mikroszkopikus 
reakciósebességek által meghatározott, egységnyi időre eső 
átmeneti valószínűségeket tartalmazó, ún. Q-mátrix 
segítségével fejezhető ki: 
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A folytonos idejű Markov-lánc modelljéből várható érték 
értelemben levezethetők mind a Bateman-egyenletek, mind 
pedig a Bateman-egyenletek általános megoldása. Ez 
utóbbi kifejezhető a lehetséges átalakulási láncok, az ún. 
transzmutációs trajektóriák valószínűségeivel, amelyek 
ezáltal szemléletes fizikai jelentést adnak a Bateman-
egyenletek megoldásának. A Markov-tulajdonság 
kihasználása lehetővé teszi emellett olyan, véges besu-
gárzási időre vagy aszimptotikusan érvényes 
üzemanyagciklus-jellemzők meghatározását, mint a 
különböző aktinidaizotópok neutronmérlege, a hasadásig 
eltelt átlagos idő és az elhasadt atommagok nuklidonkénti 
megoszlása. A következő fejezetekben az említett 
mennyiségek segítségével vizsgáljuk a másodlagos-
aktinida-transzmutáció és a hasadóanyag-tenyésztés folya-

matát a három vizsgált, 4. generációs gyorsreaktorban [11]. 

Másodlagosaktinida-transzmutáció 
vizsgálata 
A könnyűvizes reaktorokban legnagyobb mennyiségben 
termelt másodlagos aktinidák a neptúnium, amerícium és 
kűrium, azon belül is a 237Np, 241Am, 243Am és 244Cm. A 
plutóniumizotópok mellett a kiégett üzemanyag hosszú 
távú radiotoxicitásához történő legjelentősebb hozzá-
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járulást az 241Am és 243Am adják, ezért ezek transz-
mutációja kiemelt fontosságú. A 237Np transzmutációját 
egyrészt fertilis jellege (melyet a következő alfejezet 
eredményei támasztanak alá), másrészt az emberi 
táplálékláncban érvényes nagy mobilitása motiválja. A 
kűrium transzmutációja elsősorban az Am többszörös 
visszaforgatása esetén kívánatos, amely magasabb 

rendszámú Cm izotópok felépüléséhez vezethet. 

A felsorolt másodlagos aktinidák mikroszkopikus 
reaktivitásértékessége mind termikus, mind gyorsneutron-
spektrumban negatív (kivéve a 244Cm, amely pozitív 
értékességgel rendelkezik gyorsreaktorokban). Ez azt 
jelenti, hogy kezdetben a 237Np, 241Am és 243Am termikus és 
gyorsreaktorokban egyaránt mind abszorberként 
viselkednek. A Markov-láncokon alapuló modellek 
segítségével azonban meghatározható az egyes nuklidok 
aszimptotikus, azaz zárt üzemanyagciklusban, többszörös 
visszaforgatás esetén érvényes átlagos neutrontermelése, 
amely gyorsreaktorokban minden MA-izotóp esetén 
pozitív (lásd. 5. ábra). A pozitív neutrontermelés csak úgy 
lehetséges, ha a teljes besugárzási idő alatt a kezdeti 
atomok összessége előbb-utóbb integrális értelemben véve 
hasadóanyaggá alakul. Az 5. ábra szintén mutatja, hogy a 
244Cm várható neutronmérlege (időegységre vett 
neutrontermelése) a GFR2400 reaktorban végig pozitív, a 
237Np, 241Am és 243Am esetében pedig 5-10 éves besugárzási 
idő alatt valóban negatívról pozitívra változik (hasonlóan a 
másik két gyorsreaktor-típusban is). 

  

5. ábra: MA-izotópok időfüggő neutrontermelése (GFR2400) 

A nuklidok átalakulási láncainak folytonos idejű Markov-
lánc modellje lehetővé teszi azon folyamatok azonosítását, 
melyek során a MA-izotópok hasadási termékekké 
alakulnak, valamint a folyamatok jellemző időskáláit. A 6. 
ábrán látható a 237Np-ból kiinduló átalakulási láncok végén 
elhasadt atommagok nuklidonkénti megoszlása a GFR2400 
reaktorban 50 MWnap/kg kiégésig, valamint aszimpto-
tikusan, végtelen visszaforgatás esetén. A várakozásoknak 
megfelelően kezdetben a legtöbb hasadás közvetlenül, 
vagy egy neutronbefogást, illetve bomlást követően 
történik meg. Hosszabb besugárzási idők esetén a több 
átalakulást magukban foglaló átalakulási útvonalak 
hozzájárulása meghatározó, de nem elhanyagolható a 
közvetlen hasadás hatása sem. A többszörös visszatáplálást 
feltételező, zárt üzemanyagciklusban a 237Np és 241Am az 
átalakulási lánc végén elsősorban 238Pu és 239Pu-ként hasad 
el, míg az 243Am és 244Cm hasadása legnagyobb arányban 
244Cm és 245Cm-ként, valamint magasabb tömegszámú Pu 
izotópokon (240Pu és 241Pu) keresztül történik. 

 
a) 50 MWnap/kg kiégés                b) végtelen visszaforgatás 

6. ábra:  237Np-ból kiinduló átalakulási láncok végén elhasadt 
atommagok nuklidonkénti megoszlása 50 MWnap/kg 
kiégésig, illetve végtelen visszaforgatás esetén (GFR2400) 

Hasadóanyag-tenyésztés vizsgálata 
A reaktorok hasadóanyag-tenyésztési képességeinek 
jellemzésére használt mennyiség a konverziós tényező 
(Conversion Ratio, CR), amely definíció szerint a 
megtermelt (mP) és elfogyasztott (mD) hasadóanyag 
mennyiségének arányával egyezik meg: 
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Amennyiben a konverziós tényező értéke meghaladja az 1-
et, úgy a reaktor nettó hasadóanyagot termel, és a 
konverziós tényezőt tenyésztési tényezőnek nevezzük 
(Breeding Ratio, BR). A nettó hasadóanyag-termelés 
jellemzésére szokták még használni a tenyésztési 
nyereséget (Breeding Gain, BG), mely közvetlenül 
számolható a tenyésztési tényezőből: 

.1


 BR
m

mm
BG

D

DP             (6) 

Az egyes aktinidák eltérő reaktivitásértékessége folytán a 
számlálóban és a nevezőben megfelelő súlyozással szokták 
figyelembe venni a különböző nuklidokat. A zárt 
üzemanyagciklusra elvégzett számítások eredményei azt 
mutatták, hogy a három vizsgált, 4. generációs gyors-
reaktor öntenyésztő az egyensúlyban az enyhén pozitív 
tenyésztési nyereség és a 241Pu átmeneti tárolás alatti 
bomlása együttes hatásának köszönhetően. A tenyésztési 
nyereséghez történő legnagyobb abszolút értékű 
hozzájárulással az 238U és 239Pu izotópok rendelkeznek, 
amelyek mellett a 240Pu, 241Pu és 241Am ad még jelentősebb 
hozzájárulást. A MA-izotópok hozzájárulása jellemzően 
egy nagyságrenddel kisebb, mint a domináns aktinidák 
hozzájárulása. A három gyorsreaktorra számolt 
hozzájárulások nagyon hasonlók, valamivel nagyobb 
eltéréssel a 241Pu és 241Am esetében, mivel a különböző 
kampányhosszak különböző átmeneti tárolást eredmé-
nyeznek, ami jelentősen befolyásolja a 241Pu kampányok 
közötti bomlását. 

Az elvégzett üzemanyagciklus-számítások eredményei azt 
is megmutatták, hogy az egyébként öntenyésztő 
gyorsreaktorokba történő, kiégett LWR üzemanyagból 
származó MA-k betáplálásának hatására megnő a 
tenyésztés mértéke. A megnövekedett tenyésztési nyereség 
magyarázata érdekében a három gyorsreaktorban 
összehasonlítottuk a tenyésztési nyereséghez történő 
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hozzájárulásokat abban az esetben, ha a friss üzemanyag 
MA tartalma 1% körüli (az egyensúlyi érték), illetve ha 
állandó 3%. Az előbbit referencia esetként használva 
érzékenységi tényezőkkel, valamint a Markov-láncokon 
alapuló transzmutációs trajektória hozzájárulások kiszámí-
tásával meghatároztuk a tenyésztési nyereség megválto-
zásának legjelentősebb okait. 

Mind a transzmutációs trajektória hozzájárulások, mind a 
7. ábrán látható nuklidonkénti hozzájárulások azt 
mutatták, hogy a MA-betáplálás hatására megnövekedett 
tenyésztési nyereséget elsősorban a 238Pu 237Np-ból 
neutronbefogással és az azt követő β--bomlással történő 
keletkezése, valamint a friss üzemanyag lecsökkent 239Pu és 
241Pu tartalma okozza. A növekedést némileg ellensúlyozza 
a 239Pu és 241Pu lecsökkent keletkezése 238U-ból, illetve 
240Pu-ból, továbbá a megnövekedett 238Pu és 245Cm 
tartalom. A GFR2400 esetében az állandó egycsoport-
hatáskeresztmetszeteket feltételező érzékenységi tényezők 
segítségével becsült tenyésztésinyereség-változás a 
referencia esetben érvényes BGref=0,0562-höz képest 
ΔBG=+0,0242, míg a tényleges változás ΔBG=+0,0302. A két 
érték viszonylag kis eltérése alátámasztja, hogy a 
megnövekedett mértékű tenyésztést elsősorban az 
üzemanyag-összetétel megváltozásának hatására a 
reakciósebességekben fellépő változás okozza, a 
neutronspektrum megnövekedett MA-tartalom hatására 
történő keményedése a teljes változás kevesebb, mint 
egynegyedéért felelős. 

 

7. ábra: A tenyésztési nyereség megváltozása az egyensúlyi 
MA visszaforgatást és a friss üzemanyag állandó 3% MA 
tartalmát feltételező esetek között aktinidaizotóponként 

Összefoglalás 
A gyorsreaktorok üzembe helyezésével, illetve a zárt 
üzemanyagciklusra történő áttéréssel kapcsolatos stratégiai 
döntések elemzésére szolgálnak az ún. üzemanyagciklus-
szcenárió kódok, amelyek képesek modellezni a 
nukleárisüzemanyag-ciklus legfontosabb létesítményeit, 
valamint a közöttük lévő anyagáramokat. A BME NTI-ben 
kifejlesztettünk egy FITXS-nek elnevezett, gyors 
kiégésszámítási módszert, melynek segítségével 4. gene-
rációs gyorsreaktorokra és 3. generációs könnyűvizes 
reaktorok MOX üzemanyag-kazettáira vonatkozó kiégés-

modelleket hoztunk létre. 

A kiégésmodelleket részletes üzemanyagciklus-modellekbe 
integrálva vizsgáltuk a gyorsreaktorok egyensúlyi zárt 
üzemanyagciklusait különböző visszaforgatási stratégiák 
mellett. A számítások eredményei szerint a három vizsgált 
gyorsreaktor a teljes kiégett üzemanyag visszaforgatása 
mellett az egyensúlyban öntenyésztő, azaz nem igényel 
külső Pu-betáplálást, és körülbelül 1% egyensúlyi MA-
tartalom alakul ki a reaktorok üzemanyagában. Az 
egyensúlyi MA-tartalomnál nagyobb mértékű betáplálás 
esetén a reaktorok képesek elhasítani a könnyűvizes 
reaktorok kiégett üzemanyagából származó másodlagos 
aktinidákat, valamint az üzemanyag megnövekedett MA-

tartalma növeli a tenyésztés mértékét. 

Az egyensúlyi zárt üzemanyagciklusok mellett vizsgáltunk 
egy összetettebb, VVER-440-es reaktorparkról 4. generációs 
gyorsreaktorokat és MOX üzemanyagú VVER-1200-as 
reaktorokat tartalmazó atomerőműparkra történő átállást 
leíró üzemanyagciklust, különböző szcenáriókat elemezve 
a transzuránkészletek stabilizálása és csökkentése szem-
pontjából. Megmutattuk, hogy a három vizsgált 
gyorsreaktor képes elhasítani azon másodlagos aktini-
dákat, melyek a könnyűvizes reaktorok kiégett üzem-
anyagában halmozódtak fel a gyorsreaktorok kezdeti 
töltetéhez szükséges plutónium megtermelése során. A 
gyors- és a termikus reaktorok teljesítményarányának 
megfelelő megválasztásával a teljes atomerőmű-rendszer 
Pu- és MA-mérlege beállítható, ezáltal egyidejűleg 
megvalósítható a MA-készletek csökkentése és a Pu-
készletek stabilizálása, valamint a teljes transzuránkészlet 
csökkentése is. 

A másodlagos aktinidák transzmutációjának és a 
tenyésztés folyamatainak részletes vizsgálata motiválta a 
nuklidátalakulási láncok sztochasztikus modelljeinek 
megalkotását diszkrét idejű és folytonos idejű Markov-
láncok segítségével. A modellek az egyedi atomok 
átalakulási és bomlási láncait sztochasztikus folyamatok-
ként írják le, és segítségükkel zárt alakban megadhatók 
különböző időfüggő és aszimptotikus üzemanyagciklus-
jellemzők, valamint levezethetők az időfüggő transzmu-
tációs trajektória-valószínűségek, amelyek lehetővé teszik a 
másodlagos aktinidák transzmutációja és a tenyésztés 
jellemző folyamatainak azonosítását. 

Az üzemanyagciklus-számítások eredményeit és az 
aktinidák átalakulási láncainak Markov-láncokon alapuló 
modelljeit felhasználva vizsgáltuk a másodlagosaktinida-
transzmutációt és az üzemanyagtenyésztést a három, 4. 
generációs gyorsreaktorban. A vizsgálatok eredményei 
megmutatták, hogy a másodlagos aktinidák betáplálásának 
hatására megnövekedett tenyésztési nyereséget elsősorban 
a 238Pu izotóp 237Np-ból történő keletkezése, valamint a 
friss üzemanyag lecsökkent 239Pu és 241Pu tartalma okozza, 
amelyeket némileg ellensúlyoz a 239Pu és 241Pu lecsökkent 
keletkezése 238U-ból, illetve 240Pu-ból, valamint a 
megnövekedett 238Pu és 245Cm tartalom. 
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