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A PGV–213 típusú gőzfejlesztők köpenyterében 
kialakuló kétfázisú áramlás szimulációja 

Dr. Kristóf Gergely*, Dr. Szabó K. Gábor, Dr. Régert Tamás 

CFD.HU Kft., 1118, Budapest, Ménesi út 7. 

 

Két- és háromdimenziós numerikus áramlástani modellek készültek a paksi gőzfejlesztő köpenytéri áramlásának számítására. 
E modellek felhasználásával több különböző üzemállapotot vizsgáltunk, köztük az eredeti és megnövelt teljesítménynek, 
valamint az eredeti alsó és a jelenlegi felső tápvízbevezetésnek megfelelő állapotokat. Az alkalmazott matematikai modell 
leírja többek között a tápvíznek a melegedés okozta fajtérfogat-változását, a bekevert hideg tápvíz okozta helyi kondenzációt, 
továbbá a térben változó gőztartalmú és buborékméretű diszperz gőzfázis vízhez képesti elmozdulását. Mikromodellek 
eredményei alapján határoztuk meg a csőköteg-ellenállás, a hőátadás és a tápvízbevezetés intenzitásainak térbeli eloszlását. 
A térben változó magasságú szabad vízfelszín alakjára kapott számítási eredmények a szakirodalomban publikált mérési 
adatokkal jó egyezést mutatnak. 

 

Bevezetés 
A paksi atomerőmű VVER–440-es blokkjaiban működő 
PGV–213 típusú gőzfejlesztők hőátadó csövei lassú 
korróziós folyamatnak vannak kitéve, ami a csőfal adott 
mértéket meghaladó vékonyodása esetén a csövek 
dugózását — és ezzel a hőátadó felület csökkentését — teszi 
szükségessé. Tekintve, hogy a gőzfejlesztők az erőmű 
élettartama szempontjából kritikus berendezéseknek 
számítanak, az üzemidő-hosszabbítás előkészítéséhez 
szükségessé vált leiszapoló rendszerük továbbfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata. A leiszapoló rendszer célja a 
folyadékfázisban jelenlévő ionos szennyezők és diszperz 
korróziótermékek hatékony eltávolítása. Hatásos 
leiszapolás akkor érhető el, ha az elszívás azokban a 
pontokban történik, ahol az említett szennyeződések 
koncentrálódnak, így a hatékonyabb leiszapoló rendszer 
tervezésével megbízott LG Energia Kft. a folyadékfázisban 
lejátszódó transzportfolyamatok szimulációs vizsgálatával 
bízta meg cégünket. 

A köpenytéri áramlást befolyásoló legfontosabb hatás a 
fűtés térbeli inhomogenitása. Minden gőzfejlesztő 5536 db 
16 mm külső átmérőjű, vízszintes síkban meghajlított 
hőátadó csővel készül, amelyek a primerköri víz entalpiája 
árán telítési hőmérsékletre melegítik és felforralják a 
szekunderköri vizet. Értelemszerűen az elosztó (meleg) 
kollektor oldalán nagyobb, a gyűjtő (hideg) kollektor 
oldalán kisebb a hőcsere intenzitása. Ezért a gőzképződés is 
jóval intenzívebb a gőzfejlesztő meleg oldalán, ami a 
köpenytéri vízfázis cirkulációját okozza a gőzfejlesztő 
keresztmetszetében. Ezt az áramlást a gőzfejlesztő nagy 
részében (a csőfordulók kivételével) kvázi-kétdimenzióssá 

alakítják a tartály tengelyére merőleges síkokban 
elhelyezett, a vízfázis átáramlására nézve jelentős ellenállást 
képező csőtámaszok. A cirkuláció intenzitását a csőköteg 
köpenyoldali hidraulikai ellenállása és az azok mellett 
található viszonylag nagy méretű — és ezért kisebb 
hidraulikai ellenállású — hézagok befolyásolják. A hőközlés 
térbeli eloszlását csövenkénti kapcsolt egydimenziós termo-
hidraulikai modellel, a csőköteg ellenállását kétdimenziós, a 
csőtámaszok ellenállását pedig háromdimenziós áram-
lástani mikromodellek alkalmazásával határoztuk meg. 

Az átadott hő jelentős része a vízfázis túlhevítésére 
fordítódik, ezért a felúszó gőzbuborékok mérete nő, továb-
bá nagy helyi gőzkoncentráció esetén jelentős lehet a bubo-
rékok csoportosulása és összeolvadása is. E hatások ered-
ményeként változik a gőzfázis vízhez képesti elcsúszási 
(felúszási) sebessége, melyre — a gőztartalom-eloszlás és a 
szabad felszín pontos meghatározása érdekében — egy 
mért korrelációra épülő matematikai modellt fejlesztettünk 
ki. 

Jelentősen befolyásolja a köpenytéri áramlást a tápvíz 
bevezetése is. Az átadott hőteljesítmény 9,3 %-a a tápvíz 
telítési hőmérsékletre történő hevítésére (előmelegítésére) 
fordítódik, ezt részben a buborékos gőzfázis helyi 
kondenzációja fedezi. A tápvíz bevezetése lokálisan 
erőteljes gőztartalom- és fajtérfogat-csökkenést okoz, így a 
tápvíz a bevezetési ponttól lefelé törekszik. 

Az előmelegítési és gőzképződési folyamatok 
szimulációjára egy a kontinuitási- és energiaegyenletet 
lokálisan kielégítő többfázisú áramlási modellt 
fejlesztettünk ki ANSYS–FLUENT rendszerben C nyelven 
írt felhasználói függvények (ún. UDF-ek) segítségével. 
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Az áramlástani szimuláció teljes képet ad az áramlási 
sebesség és gőztartalom köpenytéri eloszlásáról, lehetővé 
teszi a diszperz korróziótermékek lerakódásának 
vizsgálatát, ezzel fontos adatokat szolgáltat egy 
hatékonyabb leiszapoló rendszer tervezéséhez és számos 
további felhasználási lehetősége is látható. 

Geometriai modell, numerikus 
felbontás 
A kétfázisú áramlás matematikai modelljének fejlesztése és 
a számítási idő csökkentése érdekében a gőzfejlesztő 
geometriájára két különböző felbontású háromdimenziós 
modellt és egy keresztmetszeti kétdimenziós modellt 
készítettünk.  

A legrészletesebb felbontású háromdimenziós modellünk 
az 1. ábrán látható. Cellaszáma 1,2 millió, és kiterjed az alsó 

és felső tápvízvezetékekre is. Az egyszerűsített 
háromdimenziós modell cellaszáma 0,5 millió. A cellaszám 
csökkentése érdekében az utóbbi modellből kihagytuk az 
áramlási akadályt képező tápvízvezetékeket, a tartály 
végeiben található 4–4 ferdén beépített csőtámaszt és 
néhány további, kisebb jelentőségű geometriai részletet. Az 
egyszerűsített modell futási eredményeit kezdeti 
feltételként felhasználva a részletes modellen végzett 
szimuláció időigényét így 1/5 részére lehetett csökkenteni.  

A kétdimenziós modell cellaszáma 4100, így a szimuláció 
futásideje még az egyszerűsített háromdimenziós 
modellhez képest is kb. 1/100 részére csökkent, ami nagy 
segítséget jelentett a matematikai modell fejlesztésének 
időszakában, ráadásul a vizsgált metszetben tartalmas 
eredményeket is szolgáltatott.  

  
1. ábra: Geometriai modell (balra) és a numerikus háló  (jobbra) a gőzfejlesztő középsíkjában 

 

Matematikai modell 
Hőbevezetés 
A víz köpenytéri körforgását a csőköteg által bevitt 
hőteljesítmény okozta fajtérfogat-növekedés tartja fenn, 
amely a tápvíz felmelegítése során 6,7%-os, a gőzképzés 
során pedig 33,8-szoros.  

A hőteljesítmény kiszámításához a primer és szekunder 
oldali folyamatok csatolt leírása szükséges. A hőátadási 
modell egyik kulcseleme, hogy primer oldalról tekintve a 
hőátadó csövek a két kollektort összekötő egymással 
párhuzamos hidraulikai ellenállású vezetékéknek 
tekinthetők, rajtuk tehát azonos nyomásesés valósul meg (a 
meleg és a hideg kollektor közti nyomáskülönbség). 
Ugyanakkor az egyes csövek hossza jelentősen különbözik 

egymástól: a legbelső csövek hossza 8,3 m, a legkülsőké 
12,5 m. A legbelső csöveken ezért nagyobb tömegáram 
halad, mint a külsőkön, a lehűlés mértéke pedig kisebb az 
előbbiekben, mint az utóbbiakban. A primer oldali teljes 
tömeg- és entalpiaáram ismeretében a csövek mentén vett 
hőmérséklet- és hőáramprofilok megoldhatóak, ha a 
csöveken történő hőátadás paramétereit specifikáljuk. A 
hideg kollektorban az egyes csövekből érkező primer 
munkaközeg összekeveredik, a primer oldali kilépő 
hőmérséklet így az egyes csövek kilépő hőmérsékletének a 
tömegáramokkal súlyozott átlaga lesz. 

Ezen eljárás során figyelembe vehetjük, hogy az egyes 
hőátadó csövek aktívak-e vagy esetleg le vannak dugózva. 
A 2. ábrán látható hőteljesítménysűrűség-eloszlás egy 
tipikus ledugózási állapothoz tartozik, amely 5478 aktív és 
58 véletlenszerűen ledugózott csőnek felel meg. 
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2. ábra: A hőteljesítmény-sűrűség  eloszlása véletlenszerűen ledugózott csövek esetén (MW/m3) 

 

A csőköteg és a csőtámaszok ellenállása 
Az ANSYS–FLUENT szimulációs rendszer lehetőséget nyújt 
az erősen anizotróp hidraulikai ellenállás modellezésére 
porózus közegekben, melyekben a nyomásesést a 

 





 ′⋅⋅′⋅ρ⋅+′⋅⋅µ−=∇ vĈv

2
1vD̂p rrrr

 (1) 

formula felhasználásával számolja. Az (1) képletben 
vv rr
⋅=′ γ  a közeg porozitását figyelembe vevő effektív 

sebesség, D̂  és Ĉ  pedig szimmetrikus mátrixok, melyeket 
az ellenállási főirányok és az azok mentén vett ellenállási 
tényezők segítségével specifikálunk a csőköteg eltérő 
elrendezésű résztartományain más-más értékekkel. A 
porozitás (bizonyos helyeken inhomogén) értékét a 
csőköteg geometriai adatai szabják meg, a D̂  és Ĉ  mátrixok 
elemeit pedig mikromodellek segítségével határoztuk meg. 

A tápvíz-előmelegítés és a gőzképződés modellje 
A valódi berendezés kétfázisú gőz–víz rendszerében lezajló 
párolgás, lecsapódás, hőátadás és tápvíz-előmelegítés 
összetett és csatolt folyamatát egy fiktív harmadik fázis, a 
tápvíz-fázis segítségével modelleztük. Modellünkben a 
számítási tartomány minden pontjában az alábbi 
folyadékfázisok lehetnek jelen: telített gőz, telített víz és 
hideg tápvíz; ezek mennyiségét a numerikus modellben a 
térben és időben változó térfogati koncentrációjukkal írtuk 
le. Lokális termodinamikai egyensúlyban csak az előző 
kettő vagy az utóbbi kettő fázis valamilyen arányú keveréke 
lehet jelen: telített gőz–víz elegy, vagy forráspontnál 
hidegebb tiszta víz.  

A rendszerben fellépő természetes áramlást a közeg 
inhomogén sűrűségeloszlása hozza létre. Mindhárom tiszta 
fázis sűrűsége az adott nyomáson ismert, állandó érték. A 
keverék sűrűségét a három fázis sűrűségének a térfogati 
koncentrációkkal súlyozott átlagaként adtuk meg; ez a 
cseppfolyós víz lineáris hőtágulását feltételezve pontosan 

adja meg a közeg sűrűségét lokális termodinamikai 
egyensúlyban. 

Mivel a lokális hőmérséklet a fázisok koncentrációjának 
egyértelmű függvénye, annak direkt nyilvántartására és 
számítására — tehát a hővezetési (energia-transzport) 
egyenlet megoldására — nincs szükség. Ezzel tehát a feladat 
számításigényét jelentősen csökkentettük. 

A közeg fázisösszetételének meghatározásához elégséges a 
háromból kettő független térfogati koncentráció 
transzportegyenletével kiegészíteni a szokásos hidraulikai 
egyenleteket (kontinuitás, Navier–Stokes egyenlet, 
turbulencia-egyenletek). Az egyenletrendszer megoldására 
az ANSYS–FLUENT rendszerben rendelkezésre álló 
keverékáramlás-modellt alkalmaztuk. Az egyenletekben 
forrástagokként jelentkeznek az egyes fizikai folyamatok 
hatásai, melyeket C nyelven írt megfelelő felhasználói 
függvényekkel (UDF-ekkel) adtunk meg. 

A forrástagok egy része a belépő tápvíz modellezésére 
szolgál. A tápvízbevezetés intenzitását a fúvókák 
végpontjainak környezetében felvett tartományban, a 
tartályhossz mentén lineárisan változó függvénnyel 
közelítettük egy külön erre az alrendszerre kidolgozott 
hidraulikai modell alapján. (A felső tápvízbevezetési 
tartomány a 3. ábrán látható.) 

 
3. ábra: A felső tápvízbevezetés helye 
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A forrástagok hasonló csoportját használtuk a leiszapoló 
csonkokon történő anyagelvezetés pontos leírására. 

A forrástagok harmadik csoportja a fázisátalakulásokat írja 
le. Ezeket szintén UDF-ekkel adtuk meg a lokális energia-
megmaradás figyelembe vételével. A fázisátalakulások a 
lokális termodinamikai egyensúly felé viszik a rendszert, 
úgy hogy a lokálisan rendelkezésre álló energia — az egyes 
fázisokhoz kapcsolódó látens hő és a hőbevezetés miatt 
megjelenő valódi hő összege — megmarad. (A fázisátme-
netekhez tartozó anyagmegmaradást az ANSYS–FLUENT 
rendszer automatikusan teljesíti.) Ezek a forrástagok teljes 
mértékben leírják a víz melegítését, a párolgást, továbbá a 
tápvízbevezetések környékén jelentős mértékű visszahűtést, 
illetve az esetleges lecsapódást is. 

A hőmérséklet térbeli eloszlása a tápvízfázis mennyiségéből 
közvetlenül meghatározható az eredmények utólagos 
feldolgozása során. 

Fázisok elcsúszási sebessége 
A gőz- és vízfázisok egymáshoz viszonyított elcsúszási 
sebességét a gőz térfogat-koncentrációja, valamint a 
nehézségi és tehetetlenségi erők eredőjének 
figyelembevételével modelleztük mért korreláció [1, 2] 
alapján. Speciálisan, függőleges irányú homogén 
stacionárius áramlás esetén a paksi gőzfejlesztők üzemi 
körülményei esetén az elcsúszási sebesség a 4. ábrán látható 

módon függ a gőzkoncentrációtól. Az UDF-ekkel megadott 
elcsúszási sebességből adódó járulékokat az ANSYS–
FLUENT rendszer automatikusan integrálja a megfelelő 
transzportegyenletekbe. 

Szintszabályzás 
A gőzfejlesztő üzemi vízszintjét a szintmérés adatai alapján 
szabályozzák, amely szintmérők a megcsapolási pontjaik 
közötti hidrosztatikai nyomással arányos jelet szolgáltatnak, 
ezért a gőzfejlesztőben lévő munkaközeg összes tömege 
függ az alsó megcsapolási pont alatti víztér 
gőzkoncentrációjától is. A többfázisú áramlás matematikai 
modellje — a numerikus hibáktól eltekintve — megőrzi a 
telített állapotú vízfázis tömegét a köpenytérben, azonban a 
szükséges víztömeg értéke nem tudható előre, mert az függ 
a számítás eredményeként kiadódó gőztartalom-eloszlástól 
is, tehát szintszabályzást a numerikus szimuláció esetében 
is alkalmazni kell.  

A numerikus szintszabályzás feladata, hogy gyorsan vigye 
a szimulációs modellt az állandósult vízszintnek megfelelő 
állapotba, ezért a numerikus rendszerben a valóságos 
szintszabályzásnál gyorsabb, 1 másodperces időállandójú 
szabályzást alkalmazunk. A szabályzás 10 másodperc 
elteltével 1 mm-es sávon belül tartotta a vízszintet.  

 

 
4. ábra:  Fázisok elcsúszási sebességének számítása 

 

Számítási eredmények, diszkusszió, 
a modell validációja 
A gőzfejlesztő köpenytéri áramlásának szimulációját, 
véletlenszerű ledugózás feltételezésével, eredeti (224 MW) 
és növelt (251 MW) egységteljesítmény esetére is 
elvégeztük. Az előbbi esetet mind alsó, mind pedig felső 
tápvízbevezetés esetére megvizsgáltuk. A köpenytéri 
áramlás szimulációs eredményei alapján az alábbi fontosabb 
következtetéseket vonhatjuk le: 

1.) A folyadékfázisban a maximális térfogati 
gőzkoncentráció kb. 55%, jól definiált felszín alakult 
ki, felette a gőz koncentrációja a 100%-ot megközelíti. 

2.) A felszín legmagasabb pontja a (ld. 5. ábra) a meleg 
kollektor környezetében található, a legmélyebb 
pontja a meleg kollektortól távolabb lévő 
tartályvégnél jön létre (a szintkülönbség közelítőleg 
40 cm), itt a felszín a felső csősort megközelíti, vagy 
el is érheti. 
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5. ábra: A szimuláció során kialakult szabad felszín (színkód: szintmagasság m-ben) 

 

3.) Várakozásoknak megfelelően a köpenytéri fő 
áramlás egy a meleg oldalon felszálló, hideg oldalon 
lefelé irányuló örvény. E mellett egy másodlagos 
örvény is kialakul a csőköteg hideg oldalán — a 
külső és belső körön futó csövek eltérő hosszából a 
hőteljesítmény-sűrűségben adódó jelentős különbség 
miatt —; a hideg oldal belső részén feláramlás, a 
külső részén és a tartályfal melletti résben leáramlás 
jön létre. Hasonló, de jóval keskenyebb cirkulációs 
zóna figyelhető meg a meleg oldalon, a tartályfal 
melletti résben leáramló víz miatt.  

4.) Erőteljes áramlás alakul ki a tartály végeinél (ld. 6. 
ábra), melyet elsősorban a csőköteg és a tartályfal 
közötti átlagosnál jóval nagyobb hézag hoz létre.  

5.) A tápvíz bevezetésének helye jelentősen befolyásolja 
a köpenytéri áramlást (ld. 7. ábra). A tápvíz által 
csökkentett gőztartalmú víz gyorsan áramlik lefelé, 
még felső tápvízbevezetés esetén is majdnem a 
tartály fenekéig jut. Felső tápvízbevezetés mellett 
nagyobb meleg oldali gőztartalom és intenzívebb 
köpenytéri cirkuláció alakult ki. 

6.) A részletes háromdimenziós modell esetében mód 
volt összehasonlítani az ún. „realizable k-ε” 
turbulenciamodellel és egy rögzített turbulens 
viszkozitás (µt = 100µ) feltételezésével készült 
számítások eredményeit. Jelentős eltérést nem 
tapasztaltunk. 

7.) A különböző felbontású háromdimenziós modellek 
eredményei sem tértek el jelentősen, azonban a 
részletes modellel számított felszínalak pontosabban 
egyezett a mérési eredményekkel. 

A gőzfejlesztő áramlási képére kapott numerikus 
eredményeink validációja független mérési adatokkal való 
egybevetéssel történt. Mivel a köpenytérbe 
mérőberendezések telepítése nem volt lehetséges, ezért 
kizárólag a rendelkezésre álló szakirodalmi adatokra kellett 
hagyatkoznunk. (Sajnálatos módon erre a berendezésre 
vonatkozó mérési adatok rendkívül ritkák, a VVER–1000-es 
reaktorok gőzfejlesztőire lényegesen több mérési adat 
található.) Ezek alapján megállapíthatóak a következők.

 

 
6. ábra: A tartályvégeknél kialakuló örvény 
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1.) A szimuláció során kialakuló kvázistacionárius 
felszín alakja (ld. 5. ábra) jó egyezést mutat a 
szakirodalomban fellelhető 10 pontban felvett mérési 
eredményekkel [3]. 

2.) A gőzkoncentrációra csupán 5 pontban vannak 
mérési eredmények [4], melyek jelentős ingadozást 
mutatnak. A számításból kapott értékek az ingadozás 
határain belül esnek. 

A numerikus modell futtatása során az 5 beépített 
szintmérőnél lévő szintadatokat le lehet menteni. Ezzel 
elvileg lehetőséget teremtettünk az üzemi szintadatok 
idősoraival való összevetésére is, amennyiben az általunk 
használt (az állandósult állapot elérését és fenntartását 
szolgáló) vízszint-szabályozási modult a valódi üzemi 
szabályozórendszert szimuláló modullal helyettesítjük. 
Ennek szükség és igény esetén technikai akadálya nincs. 
Egy ilyen alkalmazásnak elsősorban a tranziens állapotok 
(indítás, leállítás) modellezése esetén látjuk hasznát. 

 

 
7. ábra: A gőz térfogat-koncentrációja a gőzfejlesztő középpontjától 1,5 m távolságban képzett metszetben alsó (balra) és felső (jobbra) 

tápvízbevezetés esetén az egyszerűsített háromdimenziós geometriai modellben 
 

Összefoglalás 
Az általunk kifejlesztett numerikus modell alkalmas a 
gőzfejlesztők áramlási és hőátadási folyamatainak részletes 
vizsgálatára. Első alkalmazásként a lebegő korrózióter-

mékek transzportját és lerakódását vizsgáltuk. A modell 
alkalmas az egyes csőledugózási konfigurációk hőátadásra 
vonatkozó hatásának elemzésére is. A modell 
továbbfejlesztéssel üzemzavari állapotok numerikus 
szimulálására is alkalmassá tehető. 
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A HPLWR (High Performance Light Water Reactor) egy európai szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor terve. A 
reaktorban a nyomás a víz termodinamikai kritikus nyomását meghaladja, így a hűtőközeg nem mutat fázisátalakulást. A 
magas kilépő hőmérséklet 44%-os hatásfokot eredményez. Az egy körös szuperkritikus rendszer várhatóan kedvező lesz 
gazdasági szempontból az erőmű egyszerűsödése és a nagy termikus hatásfok miatt. A cikk a 3 utas HPLWR zóna 
számításával foglalkozik, amely megoldás a forró pontok hőmérsékletének csökkentésére szolgál. A hűtővíz háromszor 
áramlik át a zónán, minden egyes áthaladás után keveredik a felső, vagy alsó keverőterekben. A KARATE-SPROD csatolt 
neutronfizikai- termohidraulikai programmal elvégezett első számítások a kazettatervek módosítását eredményezték.  

 

Bevezetés  
A High Performance Light Water Reactor Phase-2 (HPLWR) 
EURATOM 6-os keretprogramban futó projekt célkitűzése 
egy termodinamikailag szuperkritikus tartományban 
működő magas hatásfokú könnyűvizes reaktor vizsgálata 
[1]. Az egy körös, a kritikusnál nagyobb nyomású 
reaktorban a víz fázisátalakulás nélkül melegszik fel. A 
pszeudo-kritikus hőmérsékletnél a hőelvonás hatékony, míg 
a hűtőközeg sűrűsége jelentősen lecsökken. A kilépő 
hűtőközeg közvetlenül hajtja meg a turbinát, így az erőmű 
szerkezeti kialakítása egyszerű. A KFKI-AEKI szerepe a 
munkában a kazettaszintű neutrontranszport- és a zónára 
vonatkozó diffúziós számítások elvégzése. Az ilyen típusú 
termikus reaktorok vizsgálatához az NKTH által 
finanszírozott NUKENERG projekt is hozzájárul. A 
szabályozó rudak mellett kiégő mérgek kompenzálják a 
kampány eleji többlet-reaktivitást, mivel bóros szabályozás 
nem alkalmazható. Mivel a hűtővíz sűrűsége axiálisan 
erősen változik, olyan kapcsolt neutronfizikai-
termohidraulikai számításra van szükség, amely figyelembe 
veszi a megfelelő moderáltság eléréséhez alkalmazott 
csövekben áramló víz felmelegedését is. 

A HPLWR fűtőelemkazetták 
neutronfizikai modellezése 
A szerkezeti anyagok relatív mennyiségének csökkentése 
érdekében olyan tervek születtek, amelyben a fűtőelem-
kazetták radiális mérete kicsi, ám az átrakások alatti 
kezelhetőséget biztosítandó 9 fűtőelem-kazettát egy 

klaszterbe fogtak össze [2]. A javasolt HPLWR fűtőelem-
kazetták sorában a vastag rozsdamentes acélfalú kazetták a 
szerkezeti anyagok parazita abszorpciója miatt 
megengedhetetlenül rövid kampányhosszat eredményeztek 
volna. A probléma megoldására felmerült a rozsdamentes 
vékony acélfal merevítő bordákkal való ellátása és a 
moderátor vizének túlzott felmelegedését 
megakadályozandó, cirkónium-oxid hőszigetelés 
használata. A hőszigetelés segítségével elkerülhető a 
moderátor-régiók vizének extrém felmelegedése, így jobb 
moderálás érhető el velük. Az 1. ábrán egy HPLWR kazetta 
végtelen sokszorozási tényező (k∞) görbéi láthatóak a 
moderátor-sűrűség (ρm) függvényében a 0,065-től 
1,00 g/cm3-ig terjedő, rögzített hűtővíz sűrűségekre. 
Látható az alacsony hűtővíz sűrűségeknél a k∞ - ρm görbe 
meredek változása. 

Az 1. táblázatban látható a vastag és vékony falakra 
vonatkozó MCNP paramétervizsgálatok eredménye. 
Ajánlatos a vékonyított, merevítőbordákkal ellátott acél 
használata hőszigeteléssel. A HPLWR Phase 2 projektben 
végül egy könnyített szerkezetű, alumíniumoxiddal 
hőszigetelt kazettaterv került elfogadásra [3]. 

A szabályozórudak kialakításánál geometriai kötöttség volt, 
hogy csak felülről szúrhatóak be a rudak a 3x3-as 
fűtőelemkazetta-klaszter 5 kazettájába. A VVER-1000 
reaktorhoz hasonlóan acél burkolatú bórkarbid rudakat 
alkalmaztunk, amelyeket egymáshoz rögzítettünk (2. ábra). 
Ilyen módon nincs szükség vezetőcsövekre, melyek 
növelnék a parazita abszorpciót. 
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1. ábra: A víz sűrűségének hatása a HPLWR kazetta sokszorozási tényezőjére 

Acél burkolat, drót távtartó, vékony falak, kihúzott abszorbensrudak, 
Tfűtőelem=1000 K, kiégés=0., egyensúlyi Xe, Sm, alapdúsítás=6%, a sarokpálca dúsítása=5% 

1. táblázat Végtelen sokszorozási tényezők SS burkolattal és drót távtartókkal. 
A kazetta alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 kg/m3, Tfűtőelem=1200 K 

A kazettafal típusa A kazettafal vastagsága MCNP k∞ Egyszeres szórás 

SS vastag 1,14670 0,00027 

SS-ZrO2-SS szendvics vastag 1,19781 0,00027 

SS vékony 1,25567 0,00027 

SS-ZrO2-SS szendvics vékony 1,28517 0,00027 

 

 
2. ábra: A 3x3-as fűtőelemkazetta-klaszter abszorbensrudakkal 

A 

B 

C 
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2. táblázat Végtelen sokszorozási tényezők és teljesítményegyenlőtlenségek szigetelt SS burkolat és drót távtartók 
alkalmazásával. A kazetta alapdúsítása 7%, a hűtővíz és moderátor sűrűsége 200 és 600 kg/m3, Tfűtőelem=1200K. 
A Gd-os pálcák Gd2O3 tartalma 4 w/o 

Számított eset: keff kk kkA kkB kkC 

kazetta, 0 db Gd-os pálca, nincs rúd            1,221 1,053 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, nincs rúd            1,056 1,125 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0,718 1,243 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0,665 1,245 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0,634 1,251 - - - 

kazetta, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0,609 1,255 - - - 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, természetes bór   0,861 1,393 1,212 1,288 1,294 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 40% B-10   0,833 1,415 1,216 1,308 1,300 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 60% B-10   0,813 1,434 1,227 1,304 1,264 

klaszter, 4 db Gd-os pálca, van   rúd, 80% B-10   0,794 1,421 1,211 1,312 1,259 

 
A rudak értékességére és az eloszlásokat torzító hatására 
vonatkozóan sorozatszámításokat végeztünk, melyben a 
bór dúsítását növeltük (2. táblázat). A táblázatban 
feltüntettük a klaszter-számítások alapján az A, B és C 
kazettákra normált egyenlőtlenségek maximumát is (kkA, 
kkB, kkC).  

Az eredményekből látható, hogy a bór dúsításának 
növelésével a rúdértékesség kb. 50%-kal növelhető, amely 
lehetőséget ad a reaktor lezárására akkor is, ha ez 
természetes bórral nem volna lehetséges. A mikro 
egyenlőtlenségi tényezőket nem növeli jelentősen a bór 
dúsításának növelése. 

A Gd tartalmú kiégő mérgek előzetes optimalizációja 2 
dimenziós transzportszámítások segítségével is lehetséges. 
A nehézséget az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell 
lekötni a kampány elején a bóros szabályozás hiánya miatt. 
A kampányhosszak becslése és a Gd-os reaktivitás-lekötés 
kiégés során bekövetkező változásának vizsgálata céljából a 
reaktor egészére vonatkozó nominális paraméterek mellett 
elvégeztük a kazetták 2 dimenziós transzportszámítását is. 
A kazetták alapdúsítása 3-tól 7%-ig terjedt. Minden 
alapdúsításhoz 5 kiégési számítás tartozott, amelyek a Gd-
os pálcák számában és Gd2O3 szerinti dúsításában 
különböztek. A 3. ábrán a 6%-os alapdúsítású változat 
végtelen sokszorozási tényezőit mutatjuk be. 

Alapdúsítás: 6%
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0 Gd-os pálca 4 Gd-os pálca: 2%-os dúsítás
4 Gd-os pálca: 4%-os dúsítás 8 Gd-os pálca: 2%-os dúsítás
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3. ábra: A 6%-os alapdúsítású kazetta variánsok kiégési számításai nominális üzemviteli paraméterek mellett 
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 Látható, hogy a Gd-os pálcák száma a kezdeti lekötött 
reaktivitást szabja meg, míg a dúsítása a reaktivitás lekötés 
hosszára van hatással. A Gd nélküli kazetták háromszori 
átrakásával és azzal a feltételezéssel, hogy a kazetták 
kiégésnövekményei minden átrakás után azonosak, kb 
10 MWnap/kgU kiégést tudunk elérni kampányonként. 
Mivel a négy százalékos Gd2O3 tartalmú kazetták 
reaktivitás-lekötése még jelentős ennél a kiégésnél, csak a 
két százalékosak használhatóak fel. A 8 db pálcát 
tartalmazó változat kezdeti reaktivitás lekötése túl erős, így 
szubkritikus maradna a zóna a becslés szerint. A 4 Gd 
pálcás változattal a kampány elején és közepén csupán 2% 
reaktivitást kell lekötni abszorbensrudak segítségével, és 
elérhető a 10 MWnap/kgU kiégés kampányonként 
egyszerű becsléseink alapján. A későbbiekben 
természetesen részletes háromdimenziós 
kampányszámításokat kell végezni. 

Háromdimenziós zónaszámítások 
A 2006. év szeptemberében az AEKI-ben megrendezett 
„HPLWR Phase 2 Kick-off Meeting” és „HPLWR 
Information Exchange Meeting” keretében ismertetett 
eredmények azt mutatják, hogy a módosított KARATE 
neutronfizikai program [4]  alkalmas a HPLWR típusú 
szuperkritikus vízhűtésű reaktorok számítására. A csatolt 
neutronfizikai-termohidraulikai programban használt 
SPROD kódban [5] alkalmazott termohidraulikai 
korrelációkat kicseréltük [6,7], alkalmassá tettük a kódot a 
négyszöges geometriájú kazetták számítására, iterációs 
gyorsításokat vezettünk be, valamint beépítettük a 
nemzetközileg elfogadott IAPWS-IF97 vízjellemzőket 
szolgáltató programcsomagot [8]. Lehetővé tettük a kódban 
a 3 utas HPLWR zóna [9] számítását, amely megoldás a 
forró pontok hőmérsékletének csökkentésére szolgál. A 
hűtővíz háromszor áramlik át a zónán, minden egyes 
áthaladás után keveredik a felső, vagy alsó keverőterekben 
(4. ábra). 

 
4. ábra: A 3 utas HPLWR zóna koncepciója 

(T. Schulenberg, J. Starflinger, FZK [9]) 
 

Elkészült az új HPLWR kazetták kazettaszintű, 
paraméterezett 2-csoportállandó könyvtára is a kiégés, az 
abszorbens pozíciója, az 235U, 238U, 239Pu, 135Xe és 149Sm 
koncentrációja, a hűtővíz, a moderátor és a kazettarés 
sűrűsége, valamint a fűtőelem-hőmérséklet függvényében.  

Az 5.-7. ábrákon példaként bemutatjuk, hogy az elkészült 
apparátussal a régi hőszigetelés nélküli kazetták 
alkalmazása esetén a reaktorzónán való háromszori 
áthaladás közben hogyan változik a hűtővíz és a moderáló 
régiók vízének hőmérséklete a három régió reprezentatív 
kazettáiban. 
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5. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 

Superheater 1, FA 14
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6. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 

Superheater 2, FA 17
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7. ábra: A hűtővíz, a moderátor és a kazettarés vizének hőmérséklete a hőszigetelés nélküli HPLWR kazettákban 
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A második és harmadik zónarégióban (túlhevítők) a 
moderátorok hőmérséklete eléri, illetve meghaladja a 
pszeudokritikus hőmérsékletet, ami rossz moderálást 
eredményez. A sokszorozási tényező értéke a friss zónára, 
kihúzott rudakkal, kiégőméreg nélkül csak 1,03. A 
moderátor régiók relatív forgalmának növelésével a 
sokszorozási tényező gyakorlatilag változatlan, mivel a fal 
hőátadási tényezője a moderátor felé jelentősen növekszik a 
tömegáram növekedésével, így a sűrűségnövekedés itt 
meglehetősen korlátozott. A hőszigetelés hatására a 
sokszorozási tényező növekszik, és a teljesítmény-eloszlás 
kedvezőbben alakul a reaktor szélén.  

Az egyensúlyi kampányra vonatkozóan csak egyszerű 
becslést adtunk a várható kampányhosszakra és felhasznált 
fűtőelemekre, de egy lehetséges induló zónát kialakítottunk, 

amely Gd-os és Gd nélküli kazettákat is tartalmaz. A 
kezdeti többlet-reaktivitást abszorbensekkel kompenzáltuk. 
A HPLWR 3 utas zónája 3x52 kazetta klasztert tartalmaz . A 
kazettákban a pálca rácsosztás / fűtőelempálca 
átmérő = 1,18, a vékony kazettafalak hőszigeteltek és 
merevítőbordákkal ellátottak. A nyomás 250 bar, a termikus 
teljesítmány 2,2458 GW, a reaktortartály belépő 
hőmérséklete 553 K. A gyűrűkamrában lefelé irányuló 
relatív forgalom 76%, míg a kazettarések és a 
moderátorcsövek relatív forgalma 16 és 8%. A teljes 
forgalom 1160 kg/s, a zóna átlagos kilépő hőmérséklete 
773 K. A nulla kiégésű, egyensúlyi xenont tartalmazó teljes 
teljesítményen működő reaktor radiális teljesítményelosz-
lása a 8. ábrán látható. 

 
8. ábra: A 3 utas HPLWR reaktor egy lehetséges kezdeti zónájának térképe 

XX : A hűtőközeg áramlási útjai: 0 : föl, 1 : le, 2 : föl 
YY : A radiális teljesítményegyenlőtlenség 

 

A radiális teljesítményegyenlőtlenség (kq) maximális 
értéke = 1,529, míg a térfogati teljesítményegyenlőtlenség 
(kv) maximuma = 2,266. A 2. táblázatban található 
maximális kk érték = 1,312, a zóna átlagos lineáris 
teljesítménysűrűsége Plinav = 95,2 W/cm. A konzervatívan 
számított Plinav × kv × kk érték = 283,0 W/cm, amely elég 
távol áll a 390 W/cm limittől. A kettő hányadosa 1,378, 
amelynek fedeznie kell a számítási bizonytalanságot és a 
technológiai bizonytalanságból eredő hatást. A 

munkahipotézisként elfogadott 620 °C maximális 
burkolathőmérséklethez való viszonyt forrócsatorna 
számítással fogjuk ellenőrizni. Az elkészült apparátussal a 
továbbiakban el fogjuk végezni az egyensúlyi 
kampányszámításokat és meghatározzuk azon 
keretparamétereket, amelyek felhasználhatóak lesznek 
későbbi biztonsági elemzéseknél. 

A megerősített, vékony falú hőszigetelt kazetta lehetőséget 
ad a reaktivitás-probléma megoldására a kisebb parazita 



Nukleon 2008. szeptember I. évf. (2008) 15 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008  7 

abszorpcióval, és javítja a periférián lévő kazetták 
teljesítményét a jobb moderálási viszonyokkal. 

 Az induló zóna néhány alapvető neutronfizikai paramétere 
nominális teljesítmény mellett a következő: 

A reaktortartályba belépő hőmérséklet szerinti reaktivitás-
tényező: dρ/dTin = -47 pcm/K 

A fűtőelem-hőmérséklet szerinti reaktivitás-tényező: 
dρ/dTf = -2,3 pcm/K 

Az effektív későneutron-hányad: βeff  = 7,12E-03 

Az abszorbensrudak értékessége kicsi a nyomottvizes 
reaktorokéhoz képest a 2. ábrán bemutatott természetes bórt 
tartalmazó B4C rudakkal, de ha minden egyes klaszter 
rúdhajtást kap, a zóna lezárható a bór dúsításának növelése 

nélkül is. Nagyobb felületet mutató, pl. négyszögletes 
elrendezésű abszorbenssel is növelhető a rúdértékesség. A 
hőmérsékletek szerinti reaktivitás-együtthatók negatív 
visszacsatolást mutatnak és a kinetikai paraméterekkel 
együtt közel állnak a megfelelő állapotú nyomottvizes 
reaktorok mutatóihoz. 

Köszönetnyilvánítás 
A szerzők köszönetüket nyilvánítják az alábbi 
intézményeknek a pénzügyi támogatásért: Európai 
Bizottság: FI6O-036230 szerződésszámú HPLWR Phase 2 
projekt, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal: 
NUKENERG pályázat. 
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Biztosítéki felügyelet 

Pásztor T. Csaba 

Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 71 H-7031 

 

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés végrehajtásának biztosítékaként a részes államok a 
nukleáris tevékenységüket nemzetközi ellenőrzés alá helyezték és erről egyezményt kötöttek a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökséggel (NAÜ). A meglévő biztosítéki rendszer hatékonyabbá tételére a NAÜ a biztosítéki egyezmény 
kiegészítéseként - mint új egyezmény - bevezette a Kiegészítő Jegyzőkönyvet. A legnagyobb, nukleáris hasadóanyagot 
szállító országok irányelveket fogalmaztak meg, hogy összehangolják az Egyezmény III. 2. cikke szerinti exportellenőrzési 
kötelezettségek értelmezését. Az Átfogó Atomcsend Egyezmény megtilt bármilyen kísérleti nukleáris robbantást, míg a 
nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló nemzetközi egyezmény meghatározza a nukleáris anyagok különféle csoportjára 
vonatkozó védelmi szinteket, és a nemzetközi együttműködés kereteit.  

 

A nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozásáról szóló 
Atomsorompó szerződés  
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 
szóló szerződést az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Közgyűlésének XXII. ülésszaka 1968. június 12-én határozta 
el és 1968. július 1-jén Moszkvában, Washingtonban és 
Londonban került aláírásra. Célja a nukleáris fegyverek 
további elterjedésének megakadályozása volt. 

Az Atomsorompó szerződésben a nukleáris fegyverrel 
rendelkező államok kötelezik magukat arra, hogy sem 
közvetlenül, sem közvetve senkinek nem adnak át nukleáris 
fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, 
illetve nem engedik át az ellenőrzést az ilyen fegyverek 
vagy robbanószerkezetek felett. Továbbá semmilyen módon 
nem segítenek, bátorítanak, vagy ösztönöznek nukleáris 
fegyverrel nem rendelkező államot nukleáris fegyver vagy 
egyéb nukleáris robbanószerkezet előállítására vagy más 
módon történő megszerzésére, sem pedig az ilyen 
fegyverek vagy robbanószerkezetek fölötti ellenőrzés 
megszerzésére. 

A nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok kötelezik 
magukat arra, hogy sem közvetlenül, sem közvetve senkitől 
sem fogadnak el nukleáris fegyvereket vagy egyéb 
nukleáris robbanószerkezeteket, illetve nem vállalják ilyen 
fegyverek vagy robbanószerkezetek ellenőrzését; hogy nem 
állítanak elő és más módon sem szereznek nukleáris 
fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, és 
hogy nem kérnek és nem fogadnak el semmiféle segítséget 
nukleáris fegyverek vagy más nukleáris 
robbanószerkezetek előállításához. 

 
Az Atomsorompó szerződésben részes valamennyi állam 
kötelezi magát arra, hogy:  

− elfogadja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel 
kötött egyezményben (biztosítéki egyezmény) 
megállapított, alapüzemanyagokra és különleges 
hasadóanyagokra vonatkozó biztosítékokat; 

− egyetlen, nukleáris fegyverrel nem rendelkező 
államnak sem ad át alap- vagy különleges 
hasadóanyagot, illetve olyan berendezést vagy 
anyagot, amelyet kifejezetten arra szántak vagy 
készítettek, hogy segítségével különleges 
hasadóanyagot békés célokra feldolgozzanak, 
felhasználjanak vagy előállítsanak, ha erre az alap- 
vagy különleges hasadóanyagra nem terjednek ki 
NAÜ-vel kötött egyezmény szerinti biztosítékok. 

 
1. ábra: NAÜ székhely 
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Nukleáris biztosítéki rendszerek  
Teljes körű biztosítéki egyezmény - 
hagyományos biztosítéki rendszer  
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról 
szóló, úgynevezett Atomsorompó Szerződés 
végrehajtásának biztosítékaként a részes államok nukleáris 
tevékenységüket nemzetközi ellenőrzés alá helyezték és 
erről egyenként, vagy más államokkal közösen egyezményt 
kötöttek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ). 

Az országok többsége, jelenleg csak a teljes körű biztosítéki 
egyezményt (comprehensive safeguards agreement, 
szakzsargonban: hagyományos biztosítéki rendszer) írta alá. 
A teljes körű biztosítéki egyezmények megkövetelik az 
aláíró országoktól, hogy a NAÜ ellenőrzése alá helyezzék a 
területükön végzett békés célú nukleáris tevékenységben 
felhasznált, úgynevezett nukleáris anyagokat (urán, 
plutónium, tórium). 

A biztosítéki egyezmények előírják a nukleáris anyagok 
országos nyilvántartási és ellenőrzési rendszerének 
létrehozását és működtetését. Az egyezmények alapján az 
országok kötelesek az országban található nukleáris 
anyagokról, azok mozgásáról és készletéről, valamint 
nukleáris tevékenységéről a NAÜ-t szabályozott módon és 
időben értesíteni. A jelentések valódiságát a NAÜ helyszíni 
ellenőrzések keretében ellenőrzi.  

A helyszíni ellenőrzések során az ellenőrök az üzemeltető 
tényleges leltárfelvételét, ki- és beszállítási adatait, 
laboratóriumi és üzemeltetési feljegyzéseit vizsgálják át, 
ezen kívül független mérésekkel is meggyőződnek az 
üzemeltető adatainak helyességéről. 

Körülhatárolási és megfigyelési rendszabályokat 
foganatosítanak (pecsétek, területfigyelő kamerák, illetve 
filmfelvevő rendszerek, kapu-monitorok, stb.), melyek 
révén az anyagmozgást figyelhetik, a tárolók integritását 
biztosítják. A nukleáris anyagot kategorizálva tartják 
nyilván. A plutónium és a magas dúsítású urán képezi a 
speciális nukleáris anyagot, ezt követi az alacsony dúsítású, 
majd a természetes, végül a szegényített urán és a tórium. 

A teljes körű biztosítéki egyezmény alapján az NAÜ 
ellenőrzési jogosultsága kizárólag csak a bejelentett 
nukleáris anyagok és tevékenységek verifikálására terjed ki. 
Az egyezmény szerinti ellenőrzések alapján a NAÜ arról 
tud garanciát adni a nemzetközi közösségnek, hogy egy 
adott ország által bejelentett tevékenység során alkalmazott 
nukleáris anyagok kizárólag békés célokra kerülnek 
felhasználásra. A teljes körű biztosítéki egyezmény azonban 
nem jogosítja fel a NAÜ-t arra, hogy ellenőrizhesse az 
országok által benyújtott jelentések teljességét (például azt, 
hogy az ország minden nukleáris anyagot bejelentett-e a 
NAÜ-nek.) 

 Kiegészítő Jegyzőkönyv  
Az Öböl-háború utáni iraki események - valamint később a 
Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban feltárt 
események - még inkább világossá tették, hogy a NAÜ 
meglévő ellenőrzési rendszere csak a bejelentett nukleáris 

tevékenységek ellenőrzésére összpontosít. Ezen hiányosság 
felismerése a nemzetközi közösséget arra sarkalta, hogy 
számos új intézkedést hozzon a rendszer erősítése 
érdekében. Az intézkedések eredményeként került 
kidolgozásra a Kiegészítő Jegyzőkönyv szövegtervezete, 
amelyet a NAÜ Kormányzótanácsa 1997. májusában 
fogadott el, és amely eszközként szolgált a meglévő 
biztosítéki rendszer hatékonyabbá tételére.  

A Kiegészítő Jegyzőkönyv – azzal, hogy további jogokkal 
ruházza fel a NAÜ-t – elősegíti, hogy:  

− a NAÜ fel tudja tárni a be nem jelentett nukleáris 
anyagokat és tevékenységeket is; 

− részletesebb információ-szolgáltatást kérhessen az 
államok nukleáris tevékenységéről;  

− továbbá hozzáférést kérhessen a teljes körű biztosítéki 
egyezmény hatálya alá nem tartozó létesítményekhez 
és helyszínekhez is.  

A hagyományos biztosítéki rendszerben alkalmazott 
nukleáris méréstechnika mellett olyan új technikák és 
módszerek alkalmazásai is helyet kapnak a NAÜ 
ellenőrzési tevékenységében, mint műhold felvételek, 
környezeti minták kiértékelése, valamint telephely térképek 
és épületleírások ellenőrzése. Az országok nukleáris 
tevékenységének felméréséhez az adott ország nukleáris 
anyag jelentései és a nukleáris tevékenységekre vonatkozó 
információ mellett a NAÜ felhasználja a nyitott információ-
források: a sajtó, tudományos fórumok és publikációk 
adatait is. 

 
2. ábra: A kiégett üzemanyag kazetták ellenőrzése Cserenkov 

sugárzás ellenőrző készülékkel a pihentető medencében  
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3. ábra: Járművek nukleáris anyag mentességének ellenőrzése  

Integrált biztosítéki rendszer  
A teljes körű biztosítéki rendszer és a Kiegészítő 
Jegyzőkönyv szerinti rendszer intézkedéseinek ötvözése 
eredményeként jön létre az úgynevezett integrált biztosítéki 
rendszer. Az integrált biztosítéki rendszer célja egy 
hatékony és erős ellenőrzési rendszer alkalmazása. 

Az integrált biztosítéki rendszer azoknak a biztosítéki 
intézkedéseknek az optimális kombinációját jelenti, amely 
az NAÜ rendelkezésére áll a teljes körű biztosítéki 
egyezmények és a Kiegészítő Jegyzőkönyv alapján. Az 
integrált rendszerben a hagyományos biztosítéki 
rendszerben alkalmazott rendszeres helyszíni ellenőrzések 
helyett nagyobb szerepet kapnak a véletlenszerű, előre be 
nem jelentett ellenőrzések. 

A rendszert akkor vezetik be egy adott országban, ha az 
teljesíti mind a NAÜ-vel kötött teljes körű biztosítéki 
egyezményben, mind pedig a Kiegészítő Jegyzőkönyvben 
rögzített jelentéstételi kötelezettségét. Ennek ellenőrzését 
követően a NAÜ nemcsak azt a következtetést tudja levonni 
– és ezáltal hiteles garanciát nyújtani –, hogy az adott 
országban a bejelentett békés célú nukleáris tevékenységben 
használt nukleáris anyagnak fegyverré történő átalakítására 
nem került sor, hanem azt is meg tudja állapítani, hogy az 
országban nincs be nem jelentett (titkolt) nukleáris anyag és 
tevékenység. 

Az Európai Unió biztosítéki rendszere  
Az Európai Unió jogrendjében az Atomsorompó 
Szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének 
alapját a tagország, az Európai Unió és a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség közötti biztosítéki egyezmény, 
valamint az egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő 
Jegyzőkönyv képezi.  

Az EURATOM Szerződés a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség biztosítéki rendszerénél régebben, 1957-ben jött 
létre. A szerződés előírja, hogy az Európai Unió Bizottsága 
köteles meggyőződni arról, hogy a tagországokban a 
nukleáris anyagokat kizárólag az előírt célokra használják 
fel. Ebből a kötelezettségből fakad, hogy miután az 

EURATOM tagállamok a nukleáris fegyverek elterjedésének 
megakadályozására a NAÜ-vel biztosítéki egyezményt 
kötöttek, az EU Bizottsága közvetlen hatáskörrel 
rendelkezik minden tagállamban e kötelezettségek 
betartatására. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés 
célú alkalmazásának ellenőrzése terén lényegében nemzeti 
hatósági jogkörökkel rendelkezik: a létesítmények részére 
kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat 
és szankciókat alkalmazhat. 

Az EURATOM Szerződéssel létrehozott EURATOM Ellátási 
Ügynökségnek (EURATOM Supply Agency, ESA) elővételi 
joga van minden, az Unió területén kitermelt uránércre, 
előállított alapüzemanyagra és különleges hasadóanyagra, 
valamint kizárólagos joggal rendelkezik a nukleáris 
üzemanyag-beszerzési szerződések megkötésére. Az ESA 
ezt a jogosultságát a valóságban jelenleg csupán formálisan 
gyakorolja. 

Az EURATOM nukleáris anyag ellenőrzési rendszere 
további feladatának meghatározása, a követendő gyakorlat 
kialakítása, valamint az EU és a NAÜ hasonló rendszerének 
illesztése hosszú idő óta komoly vitákra ad okot, főleg a 
Bizottság szervei és a tagállamok között. Az Európai Unió 
nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja (WPAQ) 
a brit elnökség ideje alatt dolgozta ki "Az EURATOM 
biztosítéki rendszer új kerete" című dokumentumot, amit az 
Állandó Képviselők Bizottsága, a Coreper 2005. 
decemberében fogadott el. A munkacsoport 2006. januári 
ülésén már az osztrák elnökség a fenti dokumentumon 
alapuló munkaterv kidolgozását javasolta, és a tagállamok 
szakértőiből ad hoc szakértői csoportot állított fel. A 
szakértők szerint a 2004-ben csatlakozott országok esetén 
elsősorban a NAÜ, az Európai Bizottság és a tagállam saját 
nemzeti nukleáris biztosítéki hatósága közti együttműködés 
kereteit kell tisztázni.  

 

 
4. ábra: Helyszíni ellenőrzés során használt készülékek 
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Nukleáris biztosítékok rendszere 
Magyarországon  
Magyarország 1968-ban írta alá az Atomsorompó 
Szerződést, amely az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel 
lépett hatályba. Magyarország a NAÜ-vel 1972-ben kötött 
teljes körű biztosítéki egyezményt, amit az 1972. évi 9. 
törvényerejű rendelet hirdetett ki. Az ezzel összefüggő 
kötelezettségek teljesítése, a nukleáris anyagok központi 
nyilvántartása és ellenőrzése, továbbá a nemzetközi 
ellenőrzés feltételeinek biztosítása az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) feladata. 

A Kiegészítő Jegyzőkönyvet Magyarország 1998-ban írta 
alá, és az 1999. évi XC. törvénnyel erősítettük meg, 
hirdettük ki. A Kiegészítő Jegyzőkönyv 2000. április 1-jén 
lépett hatályba. Ennek alapján hazánk központi 
nyilvántartási és ellenőrzési rendszert tart fent a nukleáris 
üzemanyagciklussal összefüggő távlati tervezésre, kutatás-
fejlesztési, gyártási és export-import tevékenységekre, 
valamint a telephelyekre és az azokhoz kapcsolódó 
helyszínekre vonatkozó adatokra.  

2004. novemberében a NAÜ által elvégzett átfogó 
ellenőrzést követően, az atomerőművet üzemeltető 
országok közül elsőként Magyarországon került 
bevezetésre integrált biztosítéki rendszer. 2005. 
márciusában életbe lépett a 302/2005 EU rendelet a 
biztosítékok alkalmazásáról. Ez adja meg a hazai 
létesítmények által az EURATOM számára küldendő 
jelentések rendjét. Magyarország a csatlakozást követően is 
fenntartja a nukleáris anyagok saját, országos nyilvántartási 
és ellenőrzési rendszerét.  

A nukleáris anyagok nyilvántartásának hazai ellenőrzését 
az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztály végzi. 
A nukleáris anyagok ellenőrzését műszaki háttérintézetek, 
elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Izotópkutató Intézet (IKI) segíti. A nukleáris anyagok 
nyilvántartásának nemzetközi ellenőrzését Európai 
Unióhoz való csatlakozásunkig a NAÜ ellenőrei végezték, 
2004. május 1. óta a biztosítéki ellenőrzésekre az EURATOM 
ellenőrei is jogosultak.  

A biztosítéki egyezmény végrehajtását a nukleáris anyagok 
nyilvántartási rendszeréről, nemzetközi ellenőrzéséről és a 
velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökről szóló 7/2007 
(III.6.) IRM rendelet szabályozza, amely tartalmazza a 
nukleáris anyagok országos és helyi nyilvántartási és 
ellenőrzési rendjét. A rendelet alapján minden nukleáris 
létesítmény és nukleáris anyagot alkalmazó szervezet 
nyilvántartásra kötelezett. A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a nukleáris anyagok be- és kifelé történő szállítását. A 
leltár felvétele évente történik. 

2007. júliusában életbe lépett a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti 
együttműködést szabályzó INFCIRC/193 mely a NAÜ, 
EURATOM és a nemzeti nukleáris biztosítéki hatóságok 
közti együttműködés kereteit határozza meg. 

A paksi atomerőmű biztosítéki rendszerre. 
Az előzőekben megemlített nemzetközi és hazai 
jogszabályok egyértelműen meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelyek Paksi Atomerőmű Zrt. (PA. Zrt.) 
mint nukleáris létesítménynek teljesítenie kell. A PA Zrt. 
biztosítéki folyamata teljes mértékben megfelel a 
nemzetközi és a nemzeti hatóságok által meghatározott 
követelményeknek. 

A PA Zrt. a 2. blokki 1. aknában lévő sérült üzemanyag 
eltávolítása tekintetében is eleget kellett tennie a 
jogszabályokban előírtaknak. Az előírások értelmében el 
kell számolni a nukleáris anyag mennyiségével, igazolni 
kell, hogy nem történt a nukleáris anyag átirányítása a 
békés célú felhasználásból nukleáris fegyverek, vagy más 
nukleáris robbanó szerkezetek gyártására, valamint nem 
folyik be nem jelentett tevékenység. Minden nukleáris 
anyagról (összes urán, U-235 és összes plutónium 
mennyiségek külön-külön) leltárt kell vezetni, és a 
nyilvántartásban nyomon kell követni a nukleáris anyag 
történetét. Ez azt jelenti, hogy az üzemzavar helyreállítása 
során a sérült kazettákat tartalmazó tokok nukleáris-
üzemanyag tartalmáról is a lehető legpontosabb leltárt kell 
készíteni. 

Előzetes módszer szerint a helyreállítás során súlyméréssel 
meghatározták a tokokba került sérült üzemanyag 
mennyiségeket. Feltételezve, hogy a tokozott sérült 
fűtőelemek nukleáris-anyag tartalma az össz-
anyagmennyiségben egyenletesen van elkeveredve, a 
súlymérések alapján hozzávetőleges tokonkénti nukleáris-
anyag mérleget lehetett készíteni. Minthogy a homogenitás 
a súlymérés alapján nem ítélhető meg, az egyes tokokra 
becsülhető nukleáris-anyag mennyiségek + 46 % és -100 % 
pontosság erejéig fogadhatók el. A +46%-os adat az 
átlagsűrűség és az UO2 sűrűsége közötti különbségből, a -
100%-os hiba a nukleáris anyag esetleges teljes hiányából 
adódik az adott tokban. Azonban a tokonkénti teljes 
nukleáris anyag mennyiség meghatározása önmagában 
nem elég, a három anyagfajtára (ΣU, ΣPu és U-235) külön-
külön is becslést kell adni, tokonként. Mindezek miatt a 
súlymérésre és az egyenletes nukleáris-anyag eloszlásra 
épülő nukleáris anyag mérleg nem felel meg a fent idézett 
biztosítéki követelményeknek. 

A PA Zrt. az MTA Izotóp Kutató Intézetet (IKI) kérte meg, 
hogy dolgozzon ki egy a mai kor követelményeinek 
megfelelő korszerű és pontos eljárást, melynek segítségével 
meghatározható a tokokba került nukleáris anyag 
mennyisége. Az IKI által kidolgozott eljárás gamma-
spektrometria, neutron-számlálás és össz-gamma mérés 
kombinációján alapszik. Ezek a méréstechnikák 
megfelelnek az „elvárható legmegbízhatóbb, legpontosabb 
és az elérhető legkorszerűbb méréstechnika” kritériumnak, 
és a NAÜ verifikálásra szolgáló méréstechnikai eszközei is 
ezekre épülnek. Ezért a nemzetközi szervezetek képviselői a 
sérült fűtőelemek eltávolítása során nem voltak jelen tudva 
azt, hogy a tokozás után mindenegyes tok hasadóanyag-
tartalma ezzel a méréstechnikával meg lesz határozva. A 
részletes leltár csak méréstechnikai módszer-együttes 
alkalmazásával készíthető el. 
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Összefoglalás 
Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi és a hazai biztosítéki 
rendszer nagymértékben megváltozott. A Dél Afrikai, 
Koreai Köztársaság és Iraki titkos nukleáris programok arra 
késztették a nemzetközi szervezeteket, hogy a 
felülvizsgálják a hagyományos biztosítéki rendszert és egy 
hatékonyabb biztosítéki rendszert fejlesszenek ki, mely 
segítségével a be nem jelentett titkos tevékenységeket is fel 
lehet deríteni. Azonban jelenleg az összes ország közül csak 
kb. 80 állam esetén, van érvényben a Kiegészítő 

Jegyzőkönyv, az integrált biztosítéki rendszer még ennél is 
kevesebb ország esetén lett bevezetve. A nemzetközi 
szervezetek nyomása ellenére nagyon sok ország vonakodik 
attól, hogy bevezesse a Kiegészítő Jegyzőkönyvet (jelenleg 
az USA sem ratifikálta a Kiegészítő Jegyzőkönyvet). A 
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása csak 
abban az esetben lehetséges, ha minden ország kivétel 
nélkül elfogadja és eleget a biztosítéki előírásoknak. Az 
Európai Unió ezen a téren az élvonalba tartozik, mivel az 
összes békés célú nukleáris létesítmény Euratom és NAÜ 
biztosítéki rendszer alatt van. 
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A nukleáris energia szerepe a fenntartható fejlődésben 

Dr. Katona Tamás János 

Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 71 H-7031 

 

Absztrakt: A hosszú távú energiaellátási stratégia, amely a fenntartható fejlődés stratégiájának egyik alapvető eleme, 
megköveteli a kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúra kialakítását, ami a nemzetgazdaság versenyképességét és az ellátás 
biztonságát egyaránt szolgálja. Az elmúlt két évtizedben, az energiapolitikák fejlődésében a környezetvédelmi, klímavédelmi 
szempontok erősödtek fel, míg a reálfolyamatokban a fosszilis energia-fogyasztás, és ezzel együtt a környezetterhelés globális 
növekedése a jellemző, emellett egész régiók, mint az EU ellátás-biztonsága is romlott. Ezek ráirányítják a figyelmet arra, 
hogy a politikai preferenciák alapját képező hatásvizsgálatok túlértékelik a regionális akciók, mint az EU energiapolitikai 
akciói hatásának globális jelentőségét, nem tartalmazzák a konkurens energetikai technológiák tudományos igényű és 
elfogulatlan összehasonlítását, szemet hunynak a befektetői érdekek által vezérelt reálfolyamatok felett. Jelen dolgozatban e 
három kérdéskört vizsgáljuk meg. Szisztematikus összehasonlító elemzésben bemutatjuk, hogy a nukleáris energia 
felhasználása és a nukleáris energetikai technológiák alkalmazása célszerű választás, s az energiatakarékosság és a megújuló 
energiaforrások fokozott ütemű bevonása mellett az atomenergia felhasználása lehet a fenntartható gazdasági fejlődés 
megvalósításának egyik eszköze.  

 

 

Bevezetés 
A XXI. század nagy kihívása az emberiség fenntartható 
fejlődésének megvalósítása. Ennek egy fontos eleme a 
fejlődés biztonságos, környezetkímélő és gazdaságos 
energiaellátásának biztosítása. Széleskörű egyetértés 
tapasztalható abban, hogy a globális fejlődéshez 
nélkülözhetetlen energiafelhasználás-növekedés a 
környezetre, a klímára irreverzibilisen káros hatásokkal jár, 
amit csak az energia-fogyasztás csökkentésével, az 
energiafelhasználás hatékonyságának növelésével, s a 
korszerű, emisszió-mentes technológiák alkalmazásával 
lehet mérsékelni. Az energiaellátás terén a villamosenergia-
termelés és felhasználás a fejlődés egyik motorja, s egyben 
az egyik legnagyobb CO2 kibocsátó is. Az emisszió-mentes 
technológiák alkalmazása a villamosenergia-termelésben a 
fenntartható fejlődés megvalósításának egyik alapfeltétele. 

Az elmúlt két évtizedben, az energiapolitikák fejlődésében a 
környezetvédelmi, klímavédelmi szempontok erősödtek fel, 
míg a reálfolyamatokban a fosszilis energia-fogyasztás és 
ezzel együtt a környezetterhelés globális növekedése a 
jellemző, ugyanakkor egész régiók, mint az EU 
ellátásbiztonsága is romlott.  

Ezek ráirányítják a figyelmet arra, hogy a politikai 
preferenciák és döntéshozatal alapját képező 
hatásvizsgálatok  

− túlértékelik a regionális akciók, mint az EU 
energiapolitikai akciói hatásának globális jelentőségét;  

− nem tartalmazzák a konkurens energetikai technológiák 
tudományos igényű és elfogulatlan összehasonlítását;  

− illuzórikus képet festenek egyes energetikai technológiák 
fejlesztésének üteméről és kimenetéről;  

− szemet hunynak a befektetői érdekek által vezérelt 
reálfolyamatok felett, amelyekbe a politika valójában nem 
bátorkodott hatékonyan beavatkozni. 

Fentiek miatt a fenntartható fejlődéssel és az 
energiaforrások, illetve az energetikai technológiák 
alkalmazásával kapcsolatos nézetek, tervek, szándékok és 
cselekedetek kifejlődésükben és hatásaikban 
ellentmondásosak, és a közvélekedésre is megtévesztő 
hatással vannak.  

A dolgokat reálisan és rendszerben kell szemlélni, s az 
erőforrások hasznosításáról, az alkalmazható energetikai 
technológiákról, azok fejlődési potenciáljáról reális képet 
kell alkotnunk, mert ez szabja meg azokat a technikákat, 
módszereket, amitől tényleges változás várható a 
társadalmi, a gazdasági szférában és környezetünk 
minőségében is.  

Az alapos vizsgálat és reális értékelés, amire az alábbiakban 
kísérletet teszünk, azt mutatja, hogy a nukleáris energia 
alkalmazásának legfőbb akadálya nem a tényszerűen 
igazolható hátrányaiban rejlik, hanem az elmúlt 
évtizedekben kialakított közfelfogásban és politikai 
attitűdben, amelyek lassan, de egyértelműen változnak a 
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tapasztalati tények és bizonyos gazdasági, ellátás-biztonsági 
kényszerek hatására, illetve a csalhatatlannak hitt jóslatok 
és megváltóként eladott megoldások kudarca láttán.  

Globális megoldás vagy biztos 
kudarc középtávon 
Tudjuk, a környezetünk kedvezőtlen változásának fő oka az 
elmúlt két évszázadban kifejtett emberi tevékenység, a Föld 
népességének megsokszorozódása és ezzel párhuzamosan a 
fosszilis energiaforrások felhasználásának hihetetlen 
mértékű megnövekedése. Köztudott, hogy a 
villamosenergia-termelés és felhasználás a fejlődés egyik 
motorja, a fejlettség egyik mutatója, s egyben a 
villamosenergia-termelés az egyik legnagyobb CO2 
kibocsátó. A globalizálódó világ fejlődése a 
villamosenergia-igény és felhasználás jelentős növekedé-
sével jár. Ez nyilvánvaló, ha belátjuk, hogy a nem vagy alig 
villamosított országokban a villamosenergia-felhaszná-
lásának növekedését nem lehet elkerülni, mert ez az 
elmaradottság konzerválását jelentené számukra. A globális 
környezetterhelést azonban a fejlett országok, mint az USA, 
Kanada és az Európai Unió és néhány feltörekvő ország, 
Kína, India, Brazília kibocsátása fogja meghatározni.  

A katasztrófával fenyegető, sőt már ma is katasztrofálisnak 
minősíthető helyzetben a fenntartható fejlődés megvalósí-
tásának alapfeltétele, hogy a felhasználás oldalán a 
maximális takarékosságra, a villamosenergia-termelésben 
pedig emisszió-mentes és a tartalékokat nem kimerítő 
technológiák alkalmazásra törekedjünk.  

Jogosan kérdezhetjük, vajon ilyen egyszerű-e ez a dolog. 

A globális értékelésnél a CO2 emisszió egy egyszerű 
képlettel számolható, amely a fejlődés legfontosabb 
tényezőit tartalmazza [1]:  

CO2 emisszió = N×(GDP/N)×(E/GDP)×(C/E) 

Azaz a CO2 emisszió egyenlő a népesség, N, az egy főre jutó 
GDP termelés, GDP/N, a GDP termelés fajlagos energia-
felhasználása, E/GDP, azaz az energia intenzitás és az 
energia-termelés karbon-intenzitásának, E/C szorzatával.  

Nézzük a tényezők várható alakulását. 

− N – népesség, nőni fog, elérheti a ~9 milliárdot 2050-re; 

− GDP/N – egy főre jutó összjövedelem-termelés, nőni fog, 
különösen a felzárkózó országokban; 

− E/GDP – a termelés energia-intenzitása csökkeni fog a 
fejlődéssel, de ez természetesen alulról korlátos, hiszen 
nulla energiafelhasználás-növekménnyel aligha lehet 
GDP növekedést produkálni, főleg nem a fejlődő 
országokban, legfeljebb egyes, igen fejlett gazdaságokban; 

− C/E – az energiatermelés szén-intenzitása, csökkeni fog a 
fejlett országokban, a CO2-mentes technológiák 
alkalmazása miatt, de a felzárkózó országokban ez nem 
valószínű, hiszen India, Kína a XXI. században a 
nukleáris energia mellett szénre építi energia-ellátását, s a 
CO2 megkötés olyan méretekben és ütemben, mint ahogy 

ezekben az országokban szükség lenne rá, nem 
valósítható meg. 

Az egyszerű okfejtés alapján az emissziót tekintve a globális 
kilátások szinte reménytelennek látszanak, s teljesen 
kétséges az olyan akciók haszna, mint az Európai Unió 
„háromszor 20%” célkitűzésének megvalósítása, vagyis 
hogy 2020-ig az Európai Unió 20% energia-megtakarítást, 
20% megújuló energia felhasználás növekedést és 20% 
emisszió-csökkenést érjen el. Ha ehhez minden cinizmus 
nélkül hozzávesszük, hogy a történéseket nem a képletek, 
hanem az érdekek határozzák meg, akkor középtávon, 
2050-ig csak a helyzet, a környezet romlásával lehet 
számolni. 

Ahogy azt az „OECD környezetvédelmi kilátások 2030-ig” 
című tanulmány [2] megállapítja, amennyiben nem kerül 
sor új politikai intézkedésekre, az elkövetkező néhány 
évtized során a fenntartható gazdasági fejlődés környezeti 
alapjának visszafordíthatatlan megváltoztatását 
kockáztatjuk. Ennek elkerülése érdekében sürgős 
intézkedések szükségesek főként a klímaváltozással, a 
biodiverzitás elvesztésével, a vízhiánnyal, a 
környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatban, valamint a veszélyes vegyi anyagokkal 
kapcsolatos kritikus kérdések kezelésére. 

A nukleáris energia – az ésszerű 
választás 
A fentiekből úgy tűnik, hogy a villamosenergia-termelés 
területén olyan megoldásokat kell keresni, amelyek a 
növekvő energia-igényt minimális emisszióval és 
környezet-terheléssel elégítik ki.  

Nyilvánvaló, hogy a megújuló források alkalmazása az 
egyik, de nem az egyedüli megoldás, részben az alacsony 
energia-sűrűség, a nagy terület-igény, s részben e 
technológiák fejletlensége, illetve rendszer-üzemeltetési 
korlátok miatt. Hosszú távon biztos forrás a szén, de a tiszta 
technológiák iparszerű bevezetésére, a CO2 megkötés ipari 
méretű megvalósítására még elég hosszú ideig várni kell. 
Mindezek mellett célszerű választás lehet a nukleáris 
energia. 

Ma 439 atomerőmű működik a világon. Ezek adják az a 
CO2-emissziómentes termelés felét. Jelenleg 35 atomerő-
művi blokkot építenek 14 országban, 2007-2008-ban hét új 
építkezés indult [3].  

A fejlett államokban – a megújuló források igénybevétele 
mellett – a nukleáris energia felhasználását tekintik a jövő 
egyik emisszió-mentes villamosenergia-termelési módjának. 
Ezt egyértelműen jelzik az alábbiak:  

1.) a meglévő, biztonságosan és környezetkímélő módon 
üzemelő kapacitásokat hosszú távon üzemben 
tartják;  

2.) új atomerőművek építése illetve előkésztése folyik; 

3.) újraindultak a nukleáris energetikai fejlesztések; 

4.) több ország energiapolitikájában megjelenik a 
nukleáris energia alkalmazása, mint perspektivikus 
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opció, sőt egyes országokban, mint például az USA-
ban az emisszió-mentes technológiáknak kijáró 
kedvezmények is megilletik (lásd [4]). 

Megjegyezzük, az atomerőművi kapacitások hosszú távú 
üzembe tartását tekintve talán csak Németország a kivétel, 
de ott is változik a közvélemény (lásd például [5]), és 
megkezdődött a politikai vita az atomprogram 
felfüggesztésének felfüggesztéséről (lásd például [6]), 
hiszen 2010 és 2012 között a most üzemelő 17 atomerőművi 
blokkból hetet le kellene állítani, ami a jelen körülmények 
között több mint vitatható lépés. 

Ezt a politikai váltást a környezetvédelmi szempontok 
mellett egyértelmű ellátás-biztonsági és gazdasági érvek is 
alátámasztják. A nemzetközi tendenciák szerint a nukleáris 
energia alkalmazása – bár sokak által még vitatott –, de 
nélkülözhetetlen eleme az elkövetkező évtizedek energia-
stratégiáinak.  

A nukleáris energia széleskörű alkalmazását ugyanakkor az 
akadályozza, hogy az energetikai technológiák értékelésére 
irányuló vizsgálatok nem rendszerszintűek, mellőzik a 
technológiák mindenre kiterjedő, következetes összeha-
sonlítását, s csak az alkalmazás egyes aspektusaival 
foglalkoznak, ami egyben a közbeszédet is uralja.  

A korrekt és szisztematikus összehasonlító elemzésnek, 
amely a technológiák közötti választást megalapozza, 
komplexnek kell lennie, amely vizsgálja a gazdasági, 
környezeti és társadalmi dimenziókban ható tényezőket, s 
olyan, amire nem az orwelli minősítés érvényes – „egyesek 
egyenlőbbek”.  

Az alábbiakban a nukleáris energia alkalmazásának 
célszerűségét mutatjuk be egy, a dolog komplex értékelést 
lehetővé tevő rendszerben: gazdasági, társadalmi és 
környezeti dimenziókban. 

Az energetikai technológiák 
összehasonlító elemzése 
Az elemzés módszertana 
Az alábbiakban az adott – gazdasági, környezeti és 
társadalmi – dimenzióban sorra vesszük az érintett 
legfontosabb területeket, megmutatjuk a hatás indikátorát 
és annak mértékegységét, illetve egy összehasonlító 
elemzést mutatunk be, ami egyúttal minősíti a nukleáris 
energia alkalmazását. 

Ez az eljárás logikailag az OECD NEA „Risks and Benefits 
of Nuclear Energy” című tanulmányában [7] közölt 
eljáráshoz hasonlít, de megállapításai nem csak erre a 
tanulmányra, hanem más forrásokra és saját értékelésekre, 
adatokra is támaszkodnak. Az értékelést dimenziónként 
táblázatos formában is megjelenítjük, melynek oszlopaiban 
az érintett terület, az indikátor, annak mértékegysége és a 
nukleáris energia felhasználásának minősítése szerepel. 

 

A gazdasági dimenzió 
Az atomerőmű a leginkább beruházás-igényes technológia. 
A termelési költség szerkezetét tekintve az 1. táblázatban 
megadottak a jellemzők:  

1. táblázat A villamosenergia-termelő technológiák költség-
szerkezete [8] 

költség összetevő, % nukleáris 
gáz 

CCGT szén szél 

beruházási 50-60 15-20 40-50 80-85 

üzemeltetés és 
karbantartás 30-35 5-10 15-20 10-15 

üzemanyag 15-20 70-80 35-40 0 

(Megjegyzés: A táblázatban nem szerepel a vízerőmű, amelyet a 
nukleárishoz hasonlóan magas beruházási költség jellemez.) 
A költségszerkezetben a magas beruházási és alacsony 
üzemanyag összetevő inkább előny, mint hátrány, mint azt 
későbbiek alapján még beláthatjuk.  

Itt azt kell megvizsgálni, hogy az atomerőművek 
versenyképesek-e a beruházási és a termelési költségek 
tekintetében.  

Az „IEA Energy Technology Perspectives 2006” [9] című 
monográfia az atomerőművek létesítésének fajlagos 
költségét (a tanulmány készítésének időszakában) átlagosan 
1500 USD/kW-ra becsülte (10% kamat és 5 év építési idő 
esetén), a költségtartományt pedig 1300-2000 USD/kW-ra 
adta meg, ahol a felső határ a demonstrációs/prototípus ár. 
Ebből már akkor nyilvánvaló volt, hogy a CO2 kibocsátás 
akár relatíve kismértékű „büntetése”, vagy az emisszió-
mentes termelés ösztönzése már messze versenyképessé 
teszi az új atomerőművet a gáztüzelésűekkel szemben is.  

Az „IEA Energy Technology Perspectives 2006” – korábbi 
OECD NEA és IEA elemzésekre támaszkodva – a termelési 
költséget 0,021-0,031 USD/kWh–ra becsülte, 5% kamatot, 
50% beruházási, 30% üzemeltetési és karbantartási és 20% 
üzemanyag összetevőket feltételezve. Felső becslésnél pedig 
10% kamatot, 70% beruházási, 20% üzemeltetési és 
karbantartási és 10% üzemanyag összetevőket feltételezve 
0,03-0,05 USD/kWh termelési költséget állapított meg. 
Ebből az következett, hogy a nukleáris energetika 
versenyképes a gázzal szemben, ha a gázár magasabb, mint 
$5.70/MBtu, avagy az olaj ára $40-$45 hordónkénti szintnél 
magasabb.  

Ez áttörést jelentett a nukleáris energia alkalmazása 
szempontjából. A még mindig közkézen forgó 2007 előtt 
készült tanulmányokhoz képest drámaian megváltozott 
helyzettel kell számolni 2008-tól a 100USD/hordó körüli 
vagy afeletti olajárak miatt. Az új atomerőművek 
versenyképességéhez ma nem fér kétség, amihez nem a 
2008. évi 100 USD/hordó feletti olajár kell, elég, ha az 
tartósan 50 USD/hordó ár felett van.  
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Nyilvánvaló, s ezt a most futó projektek, mint a finnországi 
Olkiluoto-i atomerőmű építése is mutatja, az energiaárak 
növekedése miatt minden energetikai beruházás drágul. 
Egy árspirál tanúi vagyunk: Az alapanyagárak erőteljesen 
növekednek, aminek egyik oka az energiaár növekedése, 
illetve az alapanyag-igényes energetikai beruházások iránti 
felfokozott kereslet. Ez azonban nem gyengíti, sőt erősíti a 
nukleáris energia alkalmazásának gazdasági ésszerűségét.  

A meglévő atomerőművek üzemben tartásának ésszerűsége 
közgazdasági trivialitás, hiszen a tőkeköltségekkel nem 
terhelt, s még igen hosszú ideig üzemeltethető kapacitások 
a legolcsóbb termelők.  

A gazdasági dimenziót tekintve meg kell említeni, hogy az 
atomerőművek a legmegbízhatóbb termelők, a kihasz-
náltságuk világszerte 85-93% körül van [3]. 

A gazdasági dimenziót tekintve az ellátás-biztonságot, az 
üzemanyag-piacok kiszámíthatóságát, hosszú távon pedig a 
forrás rendelkezésre-állását, kimeríthetőségét kell 
megvizsgálni. Ez a fenntarthatóság egyik attribútuma is. 

A rövid távú stabilitást a nukleáris üzemanyag 
kompaktsága (energia-sűrűsége) és tartalékolhatósága 
biztosítja minden más üzemanyagnál jobban. A hazai 
villamosenergia-termelés csaknem 40%-át adó paksi 
atomerőműben kötelezően két évre elégséges friss 
üzemanyagot kell tartalékolni, ami egy kisebb teremben 
elfér.  

A fajlagos mennyiségeket tekintve 1GWév energia 
megtermeléséhez szénből 2,5, olajból 1,6 millió tonnára, 
földgázból 3,9 millió köbméterre van szükség, s ugyanez 
nukleáris üzemanyagot tekintve hozzávetőlegesen 20 tonna, 
ami egy kamionnal vagy vagonnal elszállítható.  

A hosszú távú stabilitás egyik kulcskérdése geopolitikai. 
Ebből a szempontból a nukleáris üzemanyag nem kritikus, 
hiszen nem a világ geopolitikai tűzfészkeiből származik.  

A nukleáris üzemanyag hosszú távú rendelkezésre állása 
ennél izgalmasabb kérdés. Az ismert urán-készletek a mai 
könnyűvizes reaktorokban felhasználva alig száz évig 
elégségesek. Számolni kell ugyanakkor azzal, hogy ezekben 
a reaktorokban az üzemanyag hasadóanyag-tartalmának 
alig egy százaléka ég ki, s a kiégett üzemanyagból a 
hasadóanyag 99%-a visszanyerhető és hasznosítható. Tudni 
kell, hogy ez létező és működő ipari technológia, csak 
politikai, főleg proliferációs okai voltak annak, hogy az 
alkalmazását egyes országokban átmenetileg befagyasz-
tották.  

Az ipari léptékben is kipróbált gyors-szaporító reaktorok 
újbóli rendszerbe állításával, zárt üzemanyag-ciklussal az 
uránkészletek legalább négyezer évig elégségesek, s akkor 
még nem számoltunk a tóriummal, mint a nukleáris 
üzemanyag tenyésztésben felhasználható nyersanyaggal. 

A nukleáris energia alkalmazásának gazdasági ésszerű-
ségéről megállapítottakat a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

 

2. táblázat A nukleáris energia alkalmazásának gazdasági értékelése 

gazdasági dimenzió 

érintett terül etindikátor mértékegység a nukleáris energia felhasználásának 
minősítése 

létesítési költségek c/kW 

termelési költségek c/kWh 
versenyképes 50USD/hordó olajár felett 

üzemanyagár-érzékenység termelési költség növekmény, ha az 
üzemanyag-ár kétszeres lesz 

a legjobb, mivel az urán árának 
megkétszereződése kevesebb, mint 5%, 
s az üzemanyag költség egészét véve is 

~15% költség-növekedést okoz 
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A környezeti dimenzió 
Ma a 439 működő atomerőmű adja az emisszió-mentes 
villamosenergia-termelés felét.  

A nukleáris energia-termelés széndioxid emissziója 
elhanyagolható a többi technológiához képest, akkor is, ha a 
teljes életciklust, az uránbányászatot is, figyelembe vesszük. 
Alig hihető, de tény, egy kWh villamos energia 
megtermelése fotoelektromos vagy szélerőműben, több 
üvegház-hatású gáz (GHG) kibocsátással jár, mint az 
atomerőműben, ha a teljes életciklust (gyártás, üzem, 
leszerelés) számoljuk (lásd [7]). Ez érvényes lényegében az 
egyéb szennyezőkre is, mint az NOx, a por, SO2 
kibocsátásra is. 

Az atomerőművekben fajlagosan lényegesen kevesebb 
veszélyes és normál ipari hulladék keletkezik, mint más 
erőművekben. Nyilvánvaló, hogy a környezet védelme 
szempontjából minden ipari hulladék számít, s az is, hogy a 
veszélyes ipari hulladékok jó része, mint például a 
nehézfémek, örökéletűek, soha nem bomlanak le. Így hát az 
energia-termelés területén messze nem az egyetlen 
hulladék-probléma az atomerőművek radioaktív hulladéka, 
főleg ha azt vesszük, hogy „átlagos” szénből 1GWév 
villamos energiát megtermelve ~600000t hamu keletkezik, 
amelyben ~5t urán és ~10t tórium van. A hamu aktivitását 
tekintve nyilvánvalóan nem azonos az atomerőműben 
keletkező radioaktív hulladékkal, de az említett adatok 
valósak. 

Az atomerőművekben a keletkező, viszonylag kis 
mennyiségű radioaktív hulladék kezelése a „gyűjtés, 
ellenőrzés és elzárás” filozófiáját követi, nem pedig a 
„felhígítás és kibocsátás” gyakorlatát, amint azt a többi 
technológia teszi. Akut környezeti gondjaink épp ennek a 
„felhígítás és kibocsátás” eljárásnak következményei. 

A mennyiségek megértéséhez: Ha egy négytagú átlagos 
európai család 25 éves villamosenergia-fogyasztását 
atomerőműben termeljük meg, akkor az eközben 
keletkezett nagyaktivitású radioaktív hulladék mindössze 
1,2 deciliter térfogatot tölt ki. A radioaktív hulladékok 
kezelése és végleges tárolása technikailag megoldott, a 
problémák ezen a téren politikai és társadalmi 
természetűek. Ez látható a hazai kis- és közepes aktivitású 
hulladéktároló körüli, politikailag motivált huzavonákból, 
vagy ellenpéldaként épp az e tárgyban tartott helyi 
népszavazás eredményében, vagy külföldi példaként abban, 
hogy 2001-ben a finn parlament jóváhagyta a 
nagyaktivitású tároló létesítésének tervét.  

A regionális környezeti hatásokat tekintve az 
atomerőművek által okozott hatás vagy semleges, vagy 
teljes mértékben elhanyagolható. Ezt konkrét esetben a 
paksi atomerőmű negyedszázados üzemeltetésének és a 
környezet állapotának tényadatai bizonyítják. Pakson, 
normálüzemben a dunai frissvízhűtés, s folyam hőterhelése 
az egyetlen érdemi környezet-terhelés, amely szigorú 
normákhoz van kötve, s amely normákat az atomerőmű 

betartani képes. Más esetekben a hűtőtornyos, s főleg a zárt-
hűtőkörös hűtőtornyok ezt a hatást is kizárják. 

Van még egy fontos mutató, a terület-használat. Ebben a 
tekintetben a nukleáris energia alkalmazása igen kedvező, s 
a legkedvezőtlenebb a megújuló energiákat hasznosító 
technológiáké, különösen a biomasszáé. Itt érdemes egy 
pillantást vetni egy paksi atomerőműnyi teljesítmény 
terület-igényére, például megújuló technológiákkal való 
helyettesítés esetén. Az egyenértékű villamosenergia-
termeléshez biomasszából évente ~16 millió tonnára volna 
szükség. Nagyon optimista számítással ez a magyar 
termőterület 10%-án lenne megtermelhető. 
Hozzávetőlegesen 2000 darab, egyenként 1MW 
teljesítményű szélkerék kellene teljesítmény kiváltására, 
aminek úgyszintén óriási a telephely igénye, de a hazai 
körülmények között a szélerőművek rendelkezésre állása 
16-18% az atomerőmű 86%-val szemben, tehát a termelést 
még 10000 darab ilyen szélkerék sem váltaná ki. 
Ugyanakkor a villamosenergia-rendszer stabilitása és 
üzemeltethetősége érdekében, ennyi szélerőműhöz 
feltétlenül szükség lenne egy szivattyús tározós erőműre, 
amely szinte elképzelhetetlen a zöld szervezetek ellenállása 
miatt. A paksi atomerőmű kapacitását egy nagy Budapest 
méretű napelemmel lehetne kiváltani, a termelés 
kiváltásához, pedig arra lenne szükség, hogy éjjel-nappal 
folyamatosan süssön a nap. 

A telephely igény nem csak környezethasználati kérdés, 
hanem komoly társadalmi konfliktus forrása is lehet. 
Hiszen, ha feltesszük, hogy a klímaváltozás miatt a 
termőterületek illetve az élelmiszertermelés csökkenhet, 
miközben a népesség globálisan nőni fog, akkor az éhező 
ember versenyezni fog a termőföldért a biomassza és bio-
üzemanyag termelővel. 

A környezeti dimenzióban végzett értékelés eredményét a 
3. táblázatban foglaltuk össze. 

Társadalmi dimenzió 
A társadalmi dimenzióban történő értékelés igen komplex. 
A már említett hulladék-keletkezés, területigény, a források 
biztonsága olyan mértékben hat ebben a dimenzióban, 
amilyen mértékben az erről alkotott eszmék, téveszmék, 
érzelmek befolyásolják a társadalom tagjait. A fentiekben 
közöltek egy része is olyan, ami tény, de nem köztudomású, 
vagy a közvélekedéssel ellentétes.  

Társadalmi dimenzióban olyan aspektusból kell értékelni a 
technológiákat, mint a veszélyesség (normálüzemi 
mortalitás), az üzemzavarok, köztük a súlyos üzemzavarok 
gyakorisága és következményei (fatalitása).  

A normálüzemi mortalitásban a hagyományos technológiák 
vezetnek, ami könnyen belátható az atomerőművek 
esetében megkövetelt munka és biztonsági kultúra, 
valamint az üzemeltetői, karbantartói tevékenység hatósági 
előírások szerint formalizált, engedélyezett és ellenőrzött 
volta miatt.  
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3. táblázat  A nukleáris energia alkalmazásának környezeti értékelése 

környezeti dimenzió 

érintett terület indikátor mértékegység a nukleáris energia felhasználásának minősítése 

globális 
felmelegedés CO2 egyenérték t/GWh gyakorlatilag emisszió-mentes (bányászattal és a feldolgozással 

együtt is) 

összes hulladék tömeg; fajlagos hulladék-
tömeg kg; kg/kWh a fajlagos hulladéktermelés kicsi: a hulladék-kezelés a „gyűjtés, 

ellenőrzés és elzárás” filozófiáját követi 

regionális 
környezeti hatás 

változás a nem védett 
ökoszisztémában km2/GWh fajlagosan igen kis érintett terület (bánya) 

egyéb nem szennyező 
hatás terület-igény m2/GWh a legkompaktabb 

 

A közvélekedéssel ellentétben az atomerőművek esetében a 
legalacsonyabb a súlyos balesetek gyakorisága. Ennek így is 
kell lennie, hiszen egy nukleáris baleset konzekvenciái igen 
súlyosak is lehetnek. Itt is érvényes a közvélekedés paradox 
volta: a légiközlekedést is igen veszélyesnek tartják, jóllehet 
a közúti közlekedés a veszélyesebb. Az atomerőművek 
biztonságának egyik fontos mutatója a zónaolvadás 
valószínűsége, vagy éves gyakorisága. Ez nem azonos a 
súlyos balesettel, de egy ilyen állapotból bizonyos 
valószínűséggel az is kialakulhat. A TMI üzemzavar és a 
csernobili súlyos baleset után világszerte minden 
atomerőműben biztonsági felülvizsgálatot hajtottak végre, 

új eszközökkel és módszerekkel, mint a valószínűségi 
biztonsági elemzés, súlyos balesetek szimulációja, 
amelyeket nagyléptékű modellkísérletekkel hitelesítettek. 
Az elemzések alapján jelentős biztonságnövelő 
programokat hajtottak végre. A biztonságnövelő 
intézkedések hatására a zónaolvadás valószínűsége a paksi 
atomerőműben több mint egy nagyságrendet javult (azaz 
csökkent a zónaolvadás valószínűsége), s ez az érték most 
~10-5/év, ahogy ezt az 1. ábra mutatja. Ez általános 
tendencia minden atomerőműben az elmúlt két évtizedben. 
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1. ábra: A zónaolvadás gyakoriságának csökkenése a paksi atomerőműben a biztonságnövelő intézkedések eredményeként 

Az atomerőművek egészségügyi hatásokkal járó súlyos 
baleseteinek kockázata elhanyagolható, gyakorisága kisebb, 
mint 10-7/év.  

Társadalmi dimenzióban kell értékelni a hulladéktárolás 
idejét is. Ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék 
esetében 600 év (ez minimum 20 felezési idő, s ekkora az 

aktivitás a természetes háttérbe belesimul). A 
nagyaktivitású radioaktív hulladék esetében az izotópok 
felezési ideje igen hosszú lehet. A nagyaktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezésére indult kutatások, s jelenlegi 
nemzetközi gyakorlat egyértelműen igazolja, hogy a 
radioaktív hulladékok, illetve a kiégett üzemanyag 
elhelyezése technikailag ma is megvalósítható a társadalom, 
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a környezet maximális védelme mellett. A most folyó 
kutatások a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék 
kezelésének és elhelyezésének még hatékonyabb módjait 
ígérik. Léteznek, illetve fejlesztés alatt vannak az aktinidák 
kiégetésére alkalmas technológiák, amiről a nukleáris 
energetika fejlődési potenciájával kapcsolatban még 
szólunk. A nem hasznosítható nagyaktivitású hulladék 
(nem a kiégett üzemanyag, mert az újra hasznosítható) 
véglegesen elhelyezhető mély geológiai tárolókban. 

Az atomerőművek megtestesítik a korszerű tudomány, a 
műszaki fejlesztés számos eredményét és igen fejlett 
műszaki-tudományos hátteret, magas szakmai és biztonsági 
kultúrát igényelnek. A nukleáris energetika komoly 
infrastruktúrát és high-tech munkahelyeket teremt. A paksi 
gyakorlat is igazolja, az atomerőmű a legnagyobb regionális 
foglalkoztató, s támogatója a telephely körül élő 
közösségeknek, iskoláknak, egyetemeknek stb. 

Fontos szempont a proliferáció, de nyilvánvaló, az 
atomsorompót nem az atomenergetikusok, hanem a 
politikusok törték, törik fel. 

A társadalmi dimenzióban végzett értékelés eredményét a 
4. táblázatban foglaltuk össze. 

A méret, a mérték hatása 
Vitathatatlan tény, hogy negatív hatások vagy a technológia 
kiforratlansága vagy inherens sajátosságai miatt léteznek 

minden energetikai technológia esetében, még az 
úgynevezett zöld technológiák esetében is.  

A technológiák összehasonlításánál, illetve az egyes 
technológiák energiaellátási rendszerbe való integrálásánál 
figyelembe kell venni a méret, a mérték hatását. Addig, 
amíg a kedvezőtlen adottságú technológiák, az 
energiaellátás rendszerében kis hányadot képviselnek, a 
negatív hatásokról, lévén azok marginálisak, hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni. Marginálisnak minősülő probléma 
az egyes technológiák túlzott terület-igénye, a teljes 
életciklus alatt keletkező hulladék, az állami támogatás 
igénye, vagy a villamos hálózat stabilitására gyakorolt 
hatása, ha az ilyen alkalmazások a rendszerben kis súllyal 
vannak jelen. 

Drámaian megváltozik a helyzet, ha az ilyen technológiák 
elterjedésének eredményeként a társdalom, a fogyasztó, 
vagy a rendszerirányító szembesülni kénytelen az 
elhallgatott, vagy figyelmen kívül hagyott negatív 
hatásokkal.  

Ilyen hatásokra akár a közelmúltban bekövetkezett globális 
élelmiszerár-növekedés is példa lehet, amelynek egyik, bár 
nem kizárólagos oka az energetikai célú mezőgazdasági 
termelés állami támogatással is elősegített térhódítása volt 
nagy élelmiszertermelő országokban. Ugyanez a folyamat 
mellékesen az esőerdők fokozott kiirtásához is vezetett.  

 

4. táblázat A nukleáris energia alkalmazásának társadalmi értékelése 

társadalmi dimenzió 

érintett terület indikátor mértékegység a nukleáris energia felhasználásának 
minősítése 

társadalmi 
fenntartások fatalitás egy baleset esetén fő/baleset biztonságos 

normálüzemi 
egészségi hatások mortalitás várható élettartam csökkenés/GWh biztonságos 

súlyos üzemzavar fatalitás fatalitás/GWh ~10-8 /év a hatósági dóziskorlátot 
meghaladó kibocsátás valószínűsége 

a kritikus 
hulladék tárolási 

ideje 
idő év több száz év, de transzmutációs 

fejlesztésekkel csökkenthető 

helyi hatások zaj, látvány minőségi nem szignifikáns 

foglalkoztatás technológia-specifikus munkahelyek ember-év/GWh 

high-tech, tudásigényes, 

magasan kvalifikált, igen fejlett 
munkakultúrát igényel, biztonsági 

kultúra 

proliferáció potenciál minőségi Nem az atomerőművek miatt törték 
fel az atomsorompót! 
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A szélerőművek villamosenergia-rendszerbe való 
beilleszthetőségénél is szembesülünk a mérték problé-
májával, ugyanis a szélerőművek kapacitásának növelésével 
egyre inkább kritikussá válik a rendszer stabilitása, 
irányíthatósága, ami korlátozza az ilyen kapacitások 
összteljesítményét. 

Ma a promóciós programok meg sem említik, hogy a szél és 
a napenergia hasznosítása során, a teljes életciklus alatt 
keletkező veszélyes ipari hulladékkal törődni kell, épp úgy, 
mint az atomerőművek radioaktív hulladékával. Nem 
tárgya ez a társadalmi diszkussziónak sem, hiszen e 
technológiák kis elterjedtsége miatt ezzel a társadalom nem 
szembesül. Az meg végképp nem tudatosult, hogy épp az 
ilyen technológiák esetében a teljes életciklus hulladék-
mennyisége a teljes megtermelt energiamennyiségre vetítve 
elég kedvezőtlen.  

Az energetikai technológiák tárgyilagos összehasonlításánál 
tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül sem a rendszerbeli 
korlátokat, sem pedig azokat a hatótényezőket, amelyek a 
demonstrációs vagy erősen promóciós fázisban lévő 
technológiák esetében átmenetileg még elhanyagolhatóak, 
de a technológia térnyerése esetén gazdasági, környezeti 
problémát okozhatnak.  

A nukleáris energetika fejlődési potenciája 
Az új évezred kezdetén a nukleáris energetika fejlődését a 
fenntartható fejlődés igénye, de mindenekelőtt az egyre 
növekvő energia-éhség kielégítése hajtja, s az a globális 
küzdelem, amely a forrásokért folyik. Ezt jelzi az USA 2005. 
évi energiapolitikája [4], a nukleáris energetika terén 
kialakítani javasolt Global Nuclear Energy Partnership [10] 
és még számos nagy nemzeti vagy nemzetközi fejlesztési 
projekt. Új, az elvárásokhoz igazodó innovatív reaktorok 
fejlesztése elindult, s a hidrogén energetikai kutatások is 
felgyorsultak.  

Az aktuális atomerőmű építési igényeket az ipar az elmúlt 
évtizedek fejlesztési, gyártási és üzemeltetési 
tapasztalatainak hasznosításával kifejlesztett úgynevezett 
Generation III és III+ reaktortípusokkal elégíti ki. Ezek 
lényegében a meglévő atomerőművek lineáris tovább-
fejlesztései: a kipróbált s a gyakorlatban bevált megoldások 
alkalmazásával magas biztonsági és rendelkezésre állási 
színvonalat, bizonyos gyártási-szerelési technikákkal 
némileg olcsóbb létesítményt képviselnek. Különleges-
ségként megjelennek egyes, inherensen biztonságos tulaj-
donságok, amelyek biztonsági funkciókhoz a gravitációs 
hajtást, a természetes cirkulációs hűtést alkalmazzák, 
amelyek működtető erőforrást nem igényelnek. 

Az innovatív, minőségileg új alkalmazási irányokat a 
negyedik generációs atomerőművek képviselik, amelyek 
fejlesztése intenzíven folyik.  

Érdemes megmutatni, milyen fejlődési potenciállal 
rendelkeznek ezek a rendszerek s általuk a nukleáris 
energetika. A fejlődési potenciált az alkalmazások 
sokféleségével és a fejlesztés, bevezetés ütemével lehet 
demonstrálni.  

A fejlesztés alatt lévő reaktor, illetve erőmű típusok 
sokfélesége igen figyelemreméltó.  

A most létező és fejlesztés alatt álló reaktorok az 
egységteljesítmény tekintetében lehetnek kis, közepes és 
igen nagy teljesítményűek (a finn ötös blokk 1600MW 
villamos teljesítményű).  

A technológiai közeg, a hűtőközeg hőmérséklete lehet 
néhány száz oC, de elérheti a hidrogén-gyártás technológiai 
hőmérsékletét.  

Neutronfizikai szempontból pedig lehet a reaktor termikus, 
lehet gyors-neutronos, amellyel az üzemanyag szaporítása 
megoldható, sőt megoldható az aktinidák kiégetése is. Ezt 
illusztrálja a 2. ábra. 

Az atomerőművek negyedik generációjának 
fejlődőképessége, alkalmazási potenciája

nagy közepes kicsi
SCWR GFR LFR
SFR SFR
MSR VHTR
LFR

termelhető
villamos energia + hidrogén
SCWR GFR
SFR LFR

MSR
VHTR

üzemanyag-ciklus
nyitott bármely aktinda menedzsment
VHTR SCWR GFR

LFR
MSR
SFR

1500-2000 MW
méret

<100MW

reaktor hőmérséklet 1˃000 Co

neutronfizika

gyors-neutronos

termikus neutronos

 
2. ábra: Az atomerőművek negyedik generációjának fejlődési potenciája 
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Nem érdektelen az új típusok ipari alkalmazásának 
időpontja sem, ami várhatóan az alábbiak szerint alakul:  

− 2015 Nátrium-hűtésű gyorsneutronos reaktorok (SFR) 

− 2020 Nagyon magas hőmérsékletű reaktorok (VHTR) 

− 2025 Magas hőmérsékletű gázhűtésű gyorsneutronos 
reaktorok (GFR) 

− 2025 Ólom-hűtésű gyorsneutronos reaktorok (LFR) 

− 2025 Sóolvadék-reaktorok (MSR) 

− 2025 Szuperkritikus vízhűtésű reaktorok (SCWR)  

Egy ilyen sokoldalú energetikai technológia könnyen 
illeszthető egy korszerű energia-ellátási rendszerbe, ahol a 
megújuló és a nukleáris energia villamosenergia-termelésre 
illetve hidrogén-termelésre használható. A hidrogén a 
közlekedés új üzemanyaga, az oxigén a szén korszerű 
eltüzelésénél használható fel, a CO2 megkötésével. Ezt 
illusztrálja a 3. ábra. 

Ilyen típusú technológiai rendszerek, valamint a fogyasztás 
racionalizálása oda vezethet, hogy 2050-ig akár 50%-kal 
csökken globális mértékben a CO2 kibocsátás az 1990-es 
szinthez képest, miközben fejlődhet a világ, s kenyér jut a 
Föld egyre több lakosának. 

 

CO2-mentes villamosenergia-termelés
nukleáris és megújuló  energiával

C

CO2 megkötés

2 H2O H2 előállítás

közlekedés, 
üzemanyagcellák

Korszerű energetikai technológiák alkalmazása integrált 
rendszerben

2 H2

CO2  mentes 
villamosenergia-termelés
„Oxyfuel“ szenes erőmű, 
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3. ábra: Korszerű energetikai technológiák integrált alkalmazása 

 

A nukleáris energetika reneszánsza 
A technológiák mutatóit összehasonlítva megállapítható, 
hogy az atomerőművi villamosenergia-termelés koncentrált, 
olcsó, hatékony, biztonságos és környezetkímélő; előnyei 
messze felülmúlják a hátrányait, a relatíve bonyolultabb és 
költségesebb technológiát, és az úgyszintén nagy 
körültekintést igénylő hulladékkezelést.  

Megállapítható ugyanakkor, hogy a nukleáris energia 
alkalmazásának legfőbb akadálya nem ezekben a 
problémákban rejlik, hanem az elmúlt évtizedekben 
kialakított közfelfogásban és politikai attitűdben. Ez lassan, 
de biztosan változik, épp a csalhatatlannak hitt jóslatok és a 
megváltónak eladott megoldások kudarca láttán.  

A nemzetközi tendenciák 
Jelenleg 35 atomerőművi blokkot építenek 14 országban, 
2007-2008-ban hét új építkezés indult.  

Az Egyesült Államokban 104 atomerőmű van. A 
közelmúltban teljesítmény-növeléssel több blokknyi 
kapacitást hoztak létre. Szinte kivétel nélkül minden 
atomerőmű üzemidejét húsz évvel, negyvenről hatvan évre 
meghosszabbítják. Folyik több új atomerőmű típus 
terveinek hatósági minősítése. Új atomerőművek építését 
készíti elő 17 szolgáltató, illetve konzorcium, s csak 2007-
ben 29 új blokk engedélyezését indították el vagy 
foglakoztak előkészítésével. Az Egyesült Államokban az 
atomerőművek létesítése és fejlesztése az emisszió-mentes 
technológiáknak kijáró állami támogatásokat élvezi.  

Az Európai Unióban több mint 140 atomerőmű adja a 
villamosenergia-termelés közel 30%-át. Európában is tanúi 
lehetünk a nukleáris reneszánsznak: általános gyakorlat a 
teljesítmény-növelés és az üzemidő-hosszabbítás. Az 
egyetlen ország, amely ma következetesen megvalósítani 
kívánja a fokozatos felhagyás politikáját, Németország, de 
már ott is egyre nagyobb arányban támogatja a 
közvélemény az atomerőművek továbbüzemelését. Új 
atomerőmű épül a finnországi Olkiluoto-ban és a 
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franciaországi Flamanville-ben, illetve Romániában és 
Bulgáriában. Finnországban már benyújtották egy új, a 
hatodik blokk környezeti hatástanulmányát, s hasonlóan 
Litvániában, Szlovákiában, Csehországban, az Egyesült 
Királyságban is új atomerőművek építését készítik elő. 

Az Európai Unióban a nukleáris energia megváltozott 
értékelését számos aktualitás is bizonyítja: 

− 2007 ősszén jött létre a Sustainable Nuclear Energy - 
Technology Platform; 

− Európai Parlamenti képviselők 2007. november 22-én – az 
ENSZ december 5.-i Klímaváltozási Konferenciája előtt – 
nyilatkozatott tettek annak érdekében, hogy ismerjék el a 
nukleáris energia alkalmazását CO2-mentes 
technológiának; 

− 2007. november 26-27-én tartotta első ülését az European 
Nuclear Energy Forum; 

− Az Unióban a közvélemény is változik, teljes váltás 
történt például Svédországban, változás tapasztalható a 
legtöbb országban. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a nukleáris energetikát 
azért sem, mert ez adja a villamosenergia-termelés jelentős 
részét az Európai Unióban. Valójában a több mint 130 
atomerőművel Európa összességében pro-nukleárisnak 
nevezhető. 

Több atomerőművel eddig nem rendelkező ország jelentette 
be építési szándékát.  

A nemzetközi tendenciák szerint, a nukleáris energia 
alkalmazása, bár sokak által még vitatott, de 
nélkülözhetetlen eleme az elkövetkező évtizedek energia-
stratégiáinak. 

Tanulságos, hogy az US DoE EIA évente megjelenő Annual 
Energy Outlook című tanulmánya, amely görgő prognózist 
ad, most 2030-ig az USA és a Világ energia-igényéről és 
annak kielégítéséről, évről-évre felfelé módosítja a nukleáris 
energia részarányára vonatkozó becslését. A legutóbbi, a 
2008-évi jelentés előzeteséből vett 4. ábra azt mutatja, hogy a 
nukleáris energia hányada monoton nőni fog, jóllehet ebben 
nem szerepel az európai atomerőművek üzemidő 
hosszabbítása révén megmaradó kapacitás, hanem a 
hivatalos leállítási ütemezéssel számolnak. 

 

 
4. ábra: A nukleáris energia szerepének prognózisa [11] 

 

A nukleáris energetika jelene és jövője 
hazánkban 
A magyar villamosenergia-termelés szerkezete jelenleg 
kiegyensúlyozott, és a rövid-távú fejlődési tendenciákat 
tekintve, a megújuló források támogatott felhasználását is 
beleszámítva, lehetővé teszi a környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítését. Ebben a szerkezetben 
meghatározóan pozitív szerepe van – mindhárom 
alapkövetelményt tekintve – a paksi atomerőműnek. A 
paksi atomerőmű egyértelműen javítja az ország 
ellátásbiztonságát, tekintettel arra, hogy az üzemanyag 
beszerzés diverzifikálható, az üzemanyag jól tartalékolható, 
s az üzemeltető ma is két éves tartalékkal rendelkezik. Az 
atomerőműben a villamosenergia-termelés költsége, más 

technológiákhoz képest nem érzékeny az üzemanyag árára. 
A paksi atomerőmű a legolcsóbban és emisszió-mentesen 
termel, versenyképes, s ez a versenyképesség hosszú távon 
is fenntartható. 

Figyelembe véve hazánk villamosenergia-ellátásának 
helyzetét, az igények és a kapacitások alakulását, már most 
időszerű mérlegelni, hogy a 2020 körüli időre előjelzett 
kapacitás-hiányt milyen fejlesztésekkel célszerű kielégíteni. 
Erre a hosszú távú gondolkodásra azért is szükség van, 
hogy biztosíthassuk a fenntartató fejlődés stratégiai céljai és 
az energetikai fejlesztések közötti összhangot. 

A rendelkezésre álló más források és technológiák mellett, s 
figyelembe véve a megújuló energiák támogatott 
felhasználását, a nukleáris energia felhasználása hazánkban 
is reális megoldást jelent a fenntartható fejlődés feltételeinek 
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biztosítására, a klímavédelmi célok elérésére. Ezt igazolja a 
paksi atomerőmű több mint negyedszázados üzeme, amely 
során az atomerőmű az ország éves villamosenergia-
szükségletének közel negyven százalékát adta, legolcsóbban 
és a környezet terhelése nélkül.  

A fenntartható fejlődés követelményeivel harmonizáló 
energia-stratégia meghatározása hazánkban megtörtént. Az 
energiaellátás hosszú távú stratégiája, amely a fenntartható 

fejlődés stratégiájának egyik alapvető eleme, megköveteli a 
kiegyensúlyozott energiaforrás-struktúra kialakítását, ami a 
nemzetgazdaság versenyképességét és az ellátás 
biztonságát egyaránt szolgálja.  

A jövőt tekintve – megítélésünk szerint – a nukleáris energia 
alkalmazásának hosszú távon helye van hazánk energia-
ellátásában, amit éppen a fenntarthatóság következetesen 
alkalmazott érvrendszerével lehet alátámasztani.  
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VVER-440 kazettafej modell előzetes validációs számításai 
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A kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredés vizsgálatára a közelmúltban méréseket végeztek az oroszországi Kurchatov 
Intézetben. A mérőberendezés tervezői dokumentációja alapján megépítettük a VVER-440 kazetta fejrészének CFD 
modelljét és egy kiválasztott mérésre számításokat végeztünk. A számításokhoz a COBRA szubcsatornakóddal, illetve a 
VERONA rendszer szubcsatorna-moduljával meghatározott belépő peremfeltételeket használtuk fel. A számítások 
rámutattak, hogy a kazettafejben a hűtőközeg-keveredés nem tökéletes, és az in-core hőmérsékletmérésre fontos hatása van a 
központi csőből kilépő közegnek. A különböző kódokkal meghatározott peremfeltételek mellett végzett CFD számítások 
lényegében azonos eredményt adtak, és jó egyezésben vannak a méréssel. 

 

Bevezetés 
A VVER-440/213 típusú atomreaktorok esetén a zónából 
kilépő hűtőközeg hőmérséklet-eloszlását 210 üzemanyag-
kazetta felett elhelyezett termoelem segítségével mérik. A 
mért hőmérsékletek az in-core zónamonitorozás alapvető 
információi közé tartoznak, így azok megfelelő értelmezése 
rendkívül fontos. A mért hőmérsékletek felhasználásával 
történik a kazetták teljesítményének, a zóna by-pass 
forgalmának, a neutronfluxus radiális eloszlásának a 
meghatározása és a reaktor teljesítményének limitálása. Így 
fontos kérdés, hogy a termoelem által mért érték hogyan 
viszonyul a kazettából kilépő hűtőközeg átlaghőmér-
sékletéhez. Korábban a kazettafejben tökéletes hűtőközeg-
keveredést és ezzel a két hőmérséklet azonosságát tételezték 
fel. Azonban az utóbbi években a CFD (Computational 
Fluid Dynamics) számítások rámutattak arra, hogy a 
kazettafejben a hűtőközeg-keveredés nem tökéletes, így a 
termoelem általában a hűtőközeg kilépő átlaghő-
mérsékletétől eltérő értéket mér [1] [2] [3]. 

 A közelmúltban a probléma vizsgálatára mérőberendezést 
építettek az oroszországi Kurchatov Intézetben [4]. A 
berendezés magában foglalja a VVER-440 kazetta valós 
méretű modelljét az aktív szakasztól kezdődően és a 
kazettához felülről csatlakozó, a hűtőközeg-keveredés 
vizsgálata szempontjából fontos rektorelemeket. A hőfel-
szabadulás modellezésére a pálcákba épített elektromos 
fűtőelemek segítségével nyílik lehetőség. A fűtőelemek 
három csoportba vannak rendezve, a csoportok külön 
tápegységről üzemeltethetők, így különböző teljesítmény-
profilok modellezésére nyílik lehetőség. A hűtőközeg-

keveredés vizsgálatára a szubcsatornák felső végénél 39 
pontban, az in-core termoelem szintjén 31 pontban vannak 
termoelemek elhelyezve. A kísérleti berendezésen széles 
paramétertartományban (pálcateljesítmény-eloszlás, belépő 
hűtőközeg hőmérséklet, tömegáram) történtek mérések. 

A mérőberendezés tervezői dokumentációja alapján [6] az 
ANSYS CFX 11.0 kód [5] segítségével megépítettük a VVER-
440 kazetta fejrészének a modelljét és egy kiválasztott 
mérésre előzetes validáció céljával számításokat végeztünk. 
A későbbiekben a validált modellel az üzemi termoelem 
jelére vonatkozó szubcsatorna súlyfaktorokat kívánjuk 
meghatározni. 

A kazettafej CFD modellje 
A kísérleti berendezés geometriájának [6] megfelelő 
modellünket az 1. ábra mutatja. Belépő peremnek a pálcák 
aktív szakaszának felső végét választottuk, így az aktív és 
inaktív pálcaköteg rész külön modellbe került. Az aktív 
részre a COBRA, a VERONA, illetve a CFX kóddal lehet 
számítást végezni, amelyek eredménye felhasználható 
belépő peremfeltételként a fejre végzett számításokban. 
Kilépés helyének a védőcső-blokk alsó lemezének felső 
síkját választottuk, mivel az üzemi termoelem házának alsó 
részén túl kialakuló áramlási folyamatokat nem 
szándékoztuk vizsgálni, és ezen folyamatok visszahatása a 
vizsgált tartományra elhanyagolható. A modell tartalmazza 
a kazettafejben kialakuló hűtőközeg-keveredés vizsgálata 
szempontból lényeges szerkezeti elemeket (1. ábra). A 
pálcák külső átmérője 9,1, rácsosztása pedig 12,3 mm, a 
kazetta belső kulcsmérete 142,2 mm. 
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 Üzemi termoelem 
helye a foglalatban 

Illesztő rózsa 
 

Fűtőelem-pálcák 
Központi cső 

Keverőrács 
Kazettapalást 

Távtartórács

Kazettafej

Üzemi termoelem 
foglalata 

Védőcső blokk alsó 
lemezének járata 

 

INLET 
Wbe =Wbe(X,Y) 
Tbe=Tbe(X,Y) 

Tu=5%, µt/µ=10 

OUTLET 
pki,rel=0 Pa 

INLET 
Wbe,k =2,81 m/s 
Tbe,k=244,4 °C 

Tu=5%, µt/µ=10 
 

 
1. ábra: A kazettafej geometriai modellje metszetben 

 
A modellt – mivel meglehetősen összetett geometriáról van 
szó – két részmodellből építettük fel, amelyeket külön 
hálóztunk. A részmodelleket ún. GGI felülettel (General 
Grid Interface) [5] kapcsoltunk össze, amely a két háló 
érintkezési felületének két oldalán lévő nódusok között 
interpolálja az eredményeket. Az alsó részmodell a 
belépősíktól a pálca záródugók aljának a szintjéig, míg a 
felső részmodell az előbb említett szinttől a kilépősíkig tart. 
Az alsó tartományt tetraéderes és kihúzott prizmatikus háló 
kombinációjával írtuk le (2/B ábra). A távtartórács 
környékén a bonyolult geometria miatt tetraéderes hálót 
alkalmaztunk, a tetraéderes tartomány alatt és fölött pedig 
kihúzott prizmatikus hálót használtunk, amelyet a 
tetraéderes háló peremén lévő sík elemek extrudálásával 
hoztunk létre. A felső régió leírására tetraéderes cellákat 

alkalmaztunk (2/A ábra). Az áramlás szempontjából 
kritikus helyek közelében (záródugók, keverőrács, illesztő 
rózsa és termoelem foglalat körül) a hálót finomítottuk. 
Valamennyi fizikai falon határréteghálót hoztunk létre a fal 
mellett kialakuló nagy sebesség-gradiensek jobb felbontása 
érdekében (2/C ábra). A teljes modell körülbelül 8 millió 
elemből áll. 

A fent ismertetett modellt alkalmazva számításokat 
végzetünk egy kiválasztott orosz mérésre, amelynek 
feltételei (1. táblázat) viszonylag közelebb állnak a normál 
üzemi feltételekhez. A mérés során a pálcateljesítmény-
eloszlást a 3. ábra mutatja. 
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2. ábra: A modell leírására használt háló 

 

A számításokat két sebesség-hőmérséklet belépő 
peremfeltétel mellett végeztük el. A CSCH jelzésű esetben a 
COBRA kóddal, a VSVH jelű esetben a VERONA 
rendszerrel meghatározott mezőket adtuk meg. A belépő 
közeg turbulenciafokát (Tu) 5 százaléknak, viszkozitás 
arányát (µt/µ: turbulens dinamikai viszkozitás/dinamikai 
viszkozitás) 10-nek adtuk meg, ezzel egy „közepesen” 
turbulens belépőáramlást feltételeztünk. Meg kell említeni, 
hogy a megadott értékek csak közelítőek, mivel azokat nem 
mérték. A turbulenciajellemzőket erre a célra kifejlesztett 
CFD pálcaköteg modellel a későbbiekben pontosítani 
fogjuk.  

A központi csőből történő kiáramlás hatásának 
figyelembevétele érdekében annak felső végére INLET 
peremfeltételt írtunk elő. A csőből kilépő közeg 
hőmérsékletét mérési adat alapján, míg a sebességét a 
mérésekből levont orosz tapasztalat alapján adtuk meg. A 
turbulenciajellemzőkre az előzőekben már ismertetett 
értékeket írtuk elő. A modell felső határoló felületén 
OUTLET peremfeltételt definiáltunk és 0 bar kilépő felületre 
átlagolt relatív nyomást (pki,rel) írtunk elő 94,3 bar 
referencianyomás mellett. A fizikai falakra adiabatikus, 
csúszásmentes fal peremfeltételt írtunk elő. A hűtőközeg 
anyagjellemzőinek hőmérsékletfüggését a CFX kódba 
épített IAPWS-IF97 víz-gőz adatbázis segítségével adtuk 
meg. A konvektív tagok térbeli diszkretizációjához 
másodrendű pontosságú High Resolution sémát [5] 
alkalmaztunk. A turbulencia modellezésére korábbi 
vizsgálatok tapasztalatai alapján a BSL Reynolds feszültség 

modellt választottuk [8]. A modell hét parciális 
differenciálegyenlettel írja le a turbulenciát: a Reynolds 
feszültségtenzor komponenseire és a turbulens kinetikus 
energia specifikus disszipációjára ír fel egy-egy 
transzportegyenletet [5]. A modell alkalmas nagy Reynolds-
számmal jellemezhető áramlások számítására és a 
turbulencia anizotróp jellegének figyelembevételére.  

1. táblázat A kiválasztott mérés feltételei [6] 

Nyomás a pálcaköteg kimenetén [bar] 94,3 

Hűtőközeg belépő hőmérséklete [°C]  237,4 

Hűtőközeg teljes tömegárama [t/h] 57,82 

Hűtőközeg tömegfluxusa a pálcakötegben 
[kg/m2/s] 1755 

By-pass tömegáram [t/h] 0 

Pálcák összteljesítménye [kW] 1244,6 

1. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 588,2 

2. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 380,5 

3. pálcacsoport összteljesítménye [kW] 275,9 

Központi csőből kilépő közeg hőmérséklete [°C]  244,4 
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[kW] 

 
3. ábra: Pálcateljesítmény-eloszlás 

A fent ismertetett peremfeltételek mellett először mindegyik 
esetre stacionárius számításokat végeztünk. A stacionárius 
számításokkal nem sikerül teljesen stabil megoldást találni, 
a mérési pontokban pár tized fokos hőmérsékleti ingadozás 
megmaradt. Ezért mindegyik esetre tranziens szimulációt is 
végeztünk és annak eredményéből időbeli átlaghőmér-
sékleteket határoztunk meg. A tranziens számítások során 
csak a geometria felső részét vizsgáltuk, hogy a cellaszámot, 

ezáltal pedig a szükséges gépidőt jelentősen csökkentsük. 
Kezdetiérték-feltételnek és a belépő síkon (korábban a két 
részmodellt összekötő GGI interface) peremfeltételnek a 
stacionárius számítások eredménymezejét adtuk meg. A 
többi peremfeltétel megegyezett a stacionárius 
számításoknál alkalmazottakkal. Az időbeli diszkretizá-
cióhoz másodrendű pontosságú visszafelé mutató implicit 
(Second Order Backward Euler [5]) sémát használtunk. 1 s 
hosszú tranzienseket futtattunk 0,00125 s időlépéssel. 
Tapasztalataink szerint 1 s elegendő a mérési pontokban az 
időbeli átlaghőmérséklet 0,1 °C-nál kisebb bizonytalan-
sággal történő meghatározásához.  

A mérés feltételeinek megfelelően megadott 
peremfeltételeket az 1. ábra mutatja. A kazettafej modell 
alsó síkján INLET peremfeltételt írtunk elő. A belépő 
sebesség- és hőmérséklet-eloszlást a Paksi Atomerőmű Zrt. 
Reaktorfizikai Osztályának a munkatársai határozták meg a 
COBRA szubcsatornakóddal (4. ábra), illetve a VERONA 
zónafelügyeleti rendszer szubcsatorna-moduljával (5. ábra) 
[7]. A szubcsatornák szerinti eloszlásmezőket USER 
FORTAN rutin [5] segítségével adtuk meg a CFX modell 
számára. 

 

  
4. ábra: A COBRA kóddal és a VERONA rendszerrel meghatározott hőmérséklet-eloszlás 

 

  
5. ábra: A COBRA kóddal és a VERONA rendszerrel meghatározott sebességeloszlás 
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6. ábra: Mérési pontok a szubcsatornák kilépésénél 
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7. ábra: Eltérés a mérés és a szubcsatorna számítások 
eredményei között a 6. ábrán jelölt mérési pontokban 

Számítási eredmények 
A mérés és a szubcsatorna számítások eredményei, azaz a 
CFD számítások belépő peremfeltételei közötti eltéréseket a 
7. ábra mutatja a 6. ábrán látható mérési pontokban. Az 
ábrákon feltüntettük a mérés hibatartományát is. A 
VERONA és a COBRA kód pár mérési pont kivételével 
ugyanazt a hőmérsékletet adja, és az eredmények 
gyakorlatilag azonos szinten egyeznek a méréssel.  Az 
egyezés néhány szélső pont kivételével elfogadható 
mértékű. A szélső pontban kialakuló nagymértékű eltérések 
(3 - 4,5 °C) lehetséges okainak vizsgálata jelenleg 
folyamatban van. A hűtőközeg-keveredés pontatlan 
számítása önmagában nem okozhat ekkora hibát, így 
valószínűsíthető, hogy vagy mérési hiba, vagy valamilyen 
számítás során figyelembe nem vett körülmény felelős a 
periférián tapasztalható nagy eltérésekért. 

A CFD számítások közül csak a COBRA kóddal 
meghatározott peremfeltételek mellett végzett stacionárius 
számítás (CSCH_S) eredményeit ismertetjük részletesen, 
mivel a többi számítás eredménye lényegében ettől nem 
különbözik.  

 A 8. ábra a kazettafejben kialakuló sebességeloszlást 
mutatja. Látható, hogy a pálcaköteg részen a távtartórács 
környékétől eltekintve a sebességeloszlás relatíve homogén. 
A pálcák mögött, a kazettapalást és a keverőrács által 
határolt sarkokban, a rács mögött a határréteg-leválás 
következtében számtalan nagyobb méretű örvény jön létre, 
amely erős hűtőközeg-keveredését okoz. A keverőrácstól 
távolodva a sebességeloszlás először egyenletesebbé válik, 
majd a keresztmetszet-csökkenésből adódóan a középső 
zónában megnő a sebesség, és a rózsa hatására a szélső 
régióban újabb örvények indukálódnak. Az áramkép 
alapján megállapítható, hogy a kazettafejben a konvektív 
hűtőközeg-keveredés lényegesen intenzívebb, mint a 
pálcakötegben.  

A kazettafejben kialakuló hőmérséklet-eloszlást a 9. ábra 
mutatja. A belépésnél a hőmérsékletmező viszonylag 
egyenlőtlen és ez a jelleg az áramlás irányában a pálcaköteg 
részen gyakorlatilag nem változik. A hőmérsékleti 
inhomogenitások a pálcák teteje és az üzemi termoelem 
közötti szakaszon az intenzív keveredés miatt sokat 
csökkennek, de a keveredés a termoelem szintjéig nem 
tökéletes. A TT-2-5 és a TT-3-5 jelű pontok közötti régióban 
a közeg hőmérséklete – megőrizve a belépéskori jelleget – 
magasabb, középen – főleg a központi csőből kilépő 
alacsonyabb hőmérsékletű közeg hatására – alacsonyabb 
marad. Az üzemi termoelem szintjén kialakuló hőmérsék-
let-eloszlás jól mutatja, hogy a központi csőből kilépő 
áramlás figyelembevétele fontos, mivel annak szignifikáns 
hatása van az in-core hőmérsékletmérésre. 

A kazettafejben kialakuló intenzív keveredést jól mutatják a 
tranziens szimulációval a mérési pontokban számított 
hőmérsékletfluktuációk (10. ábra). Látható, hogy néhány 
termoelemhez közeli pontban 0,8-1,4 °C és az in-core 
termoelem házán körülbelül 0,5-0,7 °C-os hőmérséklet-
ingadozást alakul ki. A blokkon ekkora hőmérséklet-
fluktuációt nem tapasztalnak. Ennek oka valószínűleg az, 

TB-4-7 

TB-1-7

TB-5-7 

TB-2-7

TB-3-7 

TB-6-7 
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hogy a termoelem házának hőtehetetlensége miatt 
„kisimul” az ingadozás.  

Az in-core termoelem szintjén a mért és a különböző 
peremfeltételek mellett számított hőmérsékletek eltérése a 
11. ábrán látható. A tranziens számítások esetén az időbeli 
átlaghőmérsékleteket tüntettük fel. Megállapítható, hogy a 
különböző feltételek mellett végzett számítások eredményei 
között nincs szignifikáns különbség. Valamennyi számítási 
eredmény viszonylag jól egyezik a méréssel. Az eltérések a 
mérés hibahatárán belül vannak, vagy ahhoz közel 
helyezkednek el. A maximális eltérés a mért és a számított 
érték között 1,2 °C. A szubcsatorna kilépéseknél a szélső 
pontokban tapasztalt nagy eltérések a számítás és az orosz 
mérések között az üzemi termoelem szintjén nem 
tapasztalhatók. 

A 2. táblázatban összefoglaltuk a számítások és a mérés fő 
eredményeit. Látható, hogy a kilépő átlaghőmérséklet 
mindegyik esetben jól egyezik a hőmérlegből számított 
értékkel és a méréssel. Az in-core termoelemnél számított 
hőmérsékletek között nincs lényegi különbség és 
elmondható, hogy azok jól egyeznek a mért értékkel. A 
számítási eredmények azt mutatják, hogy az in-core 
„hőmérsékletmérésre” a COBRA és a VERONA 
peremfeltételek mellett gyakorlatilag ugyanaz az eredmény 
adódik. Az azonos peremfeltételek mellett végzett 
stacionárius és a tranziens szimulációk eredménye jól 
egyezik, de a stacionárius szimulációban rejlő 
bizonytalanság (hőmérsékletingadozás) miatt tranziens 
szimuláció végzése és abból időbeli átlaghőmérséklet 
meghatározása a célszerű. 

  

 

8. ábra: Sebességeloszlás a kazettafejben (CSCH_S számítás) 
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9. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a kazettafejben (CSCH_S számítás) 
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2. táblázat A számítás jellemző eredményei  

 TKI 

[°C] 
ETKI 

[°C] 
TST 

[°C] 
ETST 

[°C] 
∆TST 

[°C] 
δTST 

CSCH_S 253,74 0,04 252,11 -0,49 -1,6 -9,8% 

CSCH_TR 253,74 0,04 252,22 -0,38 -1,5 -9,1% 

VSVH_S 253,61 -0,09 252,10 -0,50 -1,6 -9,8% 

VSVH_TR 253,61 -0,09 252,20 -0,40 -1,5 -9,2% 

Mérés 253,8 0,10 252,6 - -1,1 -6,7% 

Hőmérleg 253,7 - - - - - 

TKI: a hűtőközeg kilépő átlaghőmérséklete 

ΕTKI: TKI-TBAL, ahol TBAL a hőmérlegből számított kilépő 
átlaghőmérséklet 

TST: a számított felületi átlaghőmérséklet a termoelemet 
határoló házrész külső falán (1. ábra, a termoelem-
foglalat pirossal színezett része), mérésnél az in-core 
termoelemmel mért hőmérséklet 

ETST: TST-TST,mért, ahol TST,mért az in-core termoelemmel 
mért hőmérséklet 

∆TST: TST-TBAL 

δTST: (TST-TBAL)/ ∆TBAL, ahol ∆TBAL a hűtőközeg 
hőmérlegből számított felmelegedése  

Összefoglalás 
A VVER-440 reaktor üzemanyag-kazettájában kialakuló 
keveredési folyatok vizsgálata céljából méréseket végeztek 
az oroszországi Kurcsatov Intézetben. A mérőberendezés 
tervezői dokumentációja alapján megépítettük a kazettafej 
CFD modelljét az ANSYS CFX kód segítségével. Egy 
kiválasztott mérésre stacionárius és tranziens számításokat 
végeztünk a COBRA kóddal, illetve a VERONA rendszerrel 
meghatározott belépő peremfeltételek használata mellett. 

A szubcsatornakódokkal meghatározott belépő perem-
feltételek a szélső mérési pontoktól eltekintve elfogadható 
mértékben egyeznek a méréssel. A szélső pontokban 
tapasztalt nagyobb eltérések okainak vizsgálata jelenleg 
folyamatban van.  

A kazettafej számítások a méréshez hasonlóan rámutattak 
arra, hogy a hűtőközeg-keveredés a pálcakötegből való 
kilépés és az in-core termoelem közötti úton nem tökéletes. 
A központi csőből kilépő közegnek fontos hatása van a 
zónán belüli üzemi hőmérsékletmérésre, így az nem 
hanyagolható el. A COBRA és a VERONA peremfeltételek 
mellett végzett stacionárius és tranziens számítások 
eredményei között nincs szignifikáns különbség, és azok 
viszonylag jól egyeznek a méréssel. A termoelemet határoló 
házrész külső falán meghatározott átlaghőmérséklet 
mindegyik számítás esetén a mért értékhez közel áll. 

A jövőben az orosz mérések alapján folytatjuk a modell 
validálását, és érzékenységvizsgálatokat végzünk a rács, a 
turbulenciamodell, a központi csőből a kazettafejbe belépő 

hűtőközeg tömegárama és hőmérséklete tekintetében. 
Továbbá CFD pálcaköteg modellt fejlesztünk a mérés 
dokumentációja alapján, amellyel pontosítani tudjuk a 
kazettafej modell belépő peremfeltételeit. A validált modell 
segítségével lehetőség nyílik az in-core termoelem jelére 
vonatkozó szubcsatorna súlyfaktorok meghatározására. 
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10. ábra: Hőmérséklet időbeli váltakozása néhány mérési pontban 

(CSCH_TR számítás) 
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11. ábra: A mért és a számított hőmérsékletek eltérése az in-core 

termoelem szintjén 
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