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A főszerk. megj.
Eltelt egy év, mióta megjelenik a Nukleon. Az idő képzete a
fejekben lehet egy hosszú, végtelenbe vesző egyenes, de
lehet egy önmagába visszatérő körvonal is (lásd bolygók
keringése az ekliptika síkjában, nehézionok száguldása a
gyorsítóban), sőt akár egy emelkedő spirál (ebben szerepet
kaphat még a fejlődés harmadik dimenziója is). Ha az elsőt
vesszük, azt mondhatom: egy jó nagyot léptünk előre. Ha a
másodikat: megtettük az első kört, körbeértünk. Ha a
harmadikat: egy szinttel magasabbra jutottunk. De
akármilyen alakúnak is gondoljuk folyóiratunk által az idő
mentén befutott pályát, azt lényeges kis csomagok
szegélyezik: ezek a cikkeink. Mivel internetes folyóiratunk
van – mert már van, akárki meglássa! –, nálunk csak a
papírlapozgatás bűvköréből nehezen szabadulók gondolkodnak igazán lapszámokban. Tegyük mégis most mi is: a
csomagjaink valóban négy sűrűsödést mutatnak, avagy az
év kerek tortáját négy szeletre vágtuk.
Statisztikákat felvázolni még korai, a tematikai klaszterezésnek sem jött még el az ideje. Már most merenghetünk, értekezhetünk viszont a cikkek szakmai minőségéről, külalakjáról, az összbenyomásról. Úgy ítélem meg,
egyelőre nem kell szégyenkezni. A mérce magas, de pár
kísérlet után azért rendszerint megugrottuk a szintjét.

Persze mindent lehet egy kicsit még jobban csinálni, így ezt
is: pl. rezgő léc nélkül, elsőre átvinni a magasságokat.
Az olvasó nem látja és nem feltétlenül tudja, milyen
állomásokon keresztül jutnak el a „nyers” cikkek a
honlapra, hogyan „processzáljuk” (szervezzük, könyveljük)
ezt a folyamatot, kik a szereplői. Az elmúlt év legnagyobb
vívmánya, hogy a háttérben folyó, de alapvető fontosságú
„folyóirat gyártó” tevékenység mára összerendezetten
működik. Ilyenkor szokás megköszönni azoknak, akik ezt
önzetlenül létrehozták, életben tartják. Különösen a
gondosaknak, lelkiismereteseknek, a számítógépnél görnyedő társuk háta mögött fizikai valójukban vagy
virtuálisan állóknak, akik kedves erőszakkal kiszekálják,
kivárják, amíg a társ el nem végzi a rászabott munkafázist.
Meg az ismeretlenségbe burkolt független bírálóknak. No és
a szerzőknek, természetesen.
Nem vagyunk egyedül. Mások is felismerték az internetes
megjelenés esélyeit, előnyeit. Az elmúlt hónapokban
néhány többé-kevésbé rokon új hazai szaklapra vagy
kiadvány kezdeményre is elvetődtem: ilyen a Sugárvédelem,
a Hadmérnök vagy az e-tudomány. Versenyzünk velük és
másokkal is, küzdünk a magunk szabta minőséggel és a
magunk állította határidőkkel. Tehát folyt. köv.
Cserháti András
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A magyar nukleáris közösség lehetséges jövőképe
A Magyar Nukleáris Társaság Közgyűlésén
a Szilárd Leó díj elnyerése alkalmából elhangzott előadás átirata
Dr. Gadó János
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Budapest, 1121, Konkoly Thege Miklós út 29-33, tel: +361 395 9159

A jelen a múltból a jövő felé vezető kapu. Amikor valaki
elnyeri egy társaság díját, akkor feltétlenül meg kell
emlékeznie a múltról, de ez csak annyiban lehet igazán
érdekes, ha az illető tulajdonképpen a jövőről beszél.
Ami a múltat illeti, a magyar nukleáris közösség immár
egészen komoly múltra tekint vissza. Ezen a ponton is meg
kell emlékezni arról, hogy három és fél hónap múlva fogjuk
ünnepelni a Budapesti Kutatóreaktor indításának ötvenedik
évfordulóját. 50 éve volt az első alkalom, amikor maghasadáson alapuló láncreakció Magyarországon létrejött, és
ma ez a magfizikai folyamat az ország villamosenergiatermelésének közel 40 %-át biztosítja.
A magyar nukleáris közösség igazi édesgyermeke a paksi
atomerőmű. Bár nem Magyarországon tervezték, berendezéseit jórészt nem itthon gyártották, mégis úgy érezzük,
hogy ez egy magyar erőmű. Tény persze, hogy iszonyatos
mennyiségű magyar munka és szaktudás fekszik az erőműben. A nukleáris közösség tagjai joggal érezhetik úgy, hogy
életük munkájának jelentős része nap mint nap hasznosul.
Mi lesz a helyzet akkor, ha új atomerőművi blokk építésére
kerül sor? Az észérveken túl is valószínűnek látszik, hogy
az ország a közeljövőben új blokkok építését fogja elhatározni. A nukleáris közösségen belül sokan úgy gondolhatják, hogy az új blokkok beruházása, üzemeltetése sok
szempontból hasonló lesz az eddigiekéhez, én ezt a várakozást nem osztom.
Kezdjük magával a döntési mechanizmussal. Az új blokkokra vonatkozó döntés elvileg a választott képviselők
dolga, akik – úgy tűnik legalábbis – ebben a kérdésben
nagyrészt egyetértenek. Lehet azonban, hogy a döntés közvetlenül, népszavazás formájában fog véglegesítődni. Nagy
kérdés, hogy milyen lakossági támogatásra számíthat az új
blokkok építése? Mindig azt hangsúlyozzuk, hogy a lakossági támogatás kulcsa az erőmű biztonsága, működésének
átláthatósága, a mutatott és tényleges biztonsági kultúra.
Talán nem vagyok rossz jós, ha azt vetítem előre, hogy a viták középpontjába mégis inkább az a kérdés kerülhet, hogy
az új blokkok kinek a tulajdonában lesznek. Igen lényeges
tapasztalatnak tartom ugyanis, hogy nem csak a magyar
nukleáris közösség tekinti sajátjának az erőművet, hanem a
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lakosság nagy része is, talán nem is csak azok, akik szimpatizálnak az atomenergia használatával. Ebben bizonyára az
is közrejátszik, hogy az erőmű nem került idegen kézbe, sőt
egyenesen úgy vélem, hogy a paksi erőmű nemzetközi
viszonylatban kiugróan jó hazai társadalmi elfogadásában
az erőmű eladásának elmaradása is nagy szerepet játszik.
Nyilvánvaló, hogy az új blokkok nem állami nagyberuházásként, nem KISZ-védnökséggel fognak felépülni.
Sokszor elhangzott már, hogy az állam amúgyis nagyon
rossz gazda lenne. A társadalmi elfogadás szempontjából
viszont abszolút lényegesnek tartom, hogy a parlamenti
határozatot követően, vagy annak kapcsán mielőbb váljék
világossá, hogy milyen jellegű tulajdonosi szerkezete lesz az
új blokkoknak. A jelentős magyar részvétel, mégpedig
lehetőség szerint az MVM irányításával, azaz a hazai
érdekek hosszútávú érvényesítése önmagában is, de a
számunkra mindenképpen indokoltnak látszó társadalmi
támogatás elnyerése céljából is nagyon fontos lenne.
Az új blokkok építése alapvetően befolyásolni fogja a
magyar nukleáris közösség jövőjét. Ha az építés elmarad,
vagy a meghatározatlan távoli jövőbe tolódik, akkor
feltehető, hogy Magyarországon is fokozódni fog a
kompetencia elvesztése. Ennek okát más országokban
elsősorban abban látják, hogy mivel maga a szakma nem
nyújt biztosnak tűnő perspektívát, már az egyetemen sem
választják szívesen az ezirányú képzést. A mérnöki szakma
amúgysem nagyon népszerű, a nukleáris ügyekkel szembeni bizonyos fokú ellenérzés ezt az alacsony népszerűséget
tovább csökkenti, és azt a jövőbeni kihívások elmaradása
végleg lerontaná. A szakmának a legkiválóbb fiatal mérnökökre, fizikusokra stb. van szüksége, az átlagos színvonal
ezen a területen nem elegendő.
Készüljünk azonban inkább a jóra: tegyük fel, hogy az
ország tényleg elindul az új blokkok létesítésének
irányában. Sajnos ez nem jelenti azt automatikusan, hogy a
magyar nukleáris közösség, és az ahhoz csatlakozó fiatalok
szakértelmére feltétlenül szükség lesz rövid távon.
Tudomásul kell venni, hogy a beruházónak és az
engedélyező hatóságnak óriási önbizalommal kell rendelkezniük, amikor egy ilyen hatalmas feladatba belefognak. A
nagy önbizalmat nyilván táplálja a szállító is, aki minél
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szűkebb közösséggel akarja elfogadtatni termékét
(függetlenül annak minőségétől). A szállító, bárki is legyen
az, meg fogja ígérni, hogy szinte kulcsrakészen fogja
leszállítani az erőművet, aminek a megrendelő – és
tulajdonképpen a hatóság is – csak örülhet. Hosszabb
időnek, több évnek kell eltelnie addig, amíg a beruházó és a
hatóság a saját kárán fogja belátni, hogy olyan széles és
mély szakértelemre van szükségük, amit csak az egész
nukleáris közösség tud számukra nyújtani. Ez nem a
beruházóval és a hatósággal szembeni valamiféle értékítélet,
egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy minden ember
és minden szervezet azt a szerepet játsza el, amit
ráosztottak, lényegében függetlenül belső indíttatásaitól. A
múltból példaként hozhatjuk fel a paksi beruházást is: igen
sokan úgy képzelték, hogy a szovjet elvtársak mindent
készen átadnak, minden problémát megoldanak. Nemcsak
azért képzelték ezt, mert akár komolyan így is gondolták,
hanem kifejezetten ez volt az érdekük is: ne legyen
konfliktus a szovjetekkel, plusz rájuk inkább áthárítható a
felelősség bármely hibáért, mint az esetleges magyar
cégekre. Voltak azonban jelentős kivételek is: két ember
nevét kell itt feltétlenül megemlíteni, Pónya Józsefét és
Gyimesi Zoltánét. Világosan átlátták az erőmű problémáit,
és bátran felvállalták a következtetéseikből adódó lépéseket.
Nélkülük bizony egy teljesen más minőségű erőmű jött
volna létre. Nem akarom ezzel kisebbíteni azok érdemeit,
akik a paksi blokkok létesítésében részt vettek, de a jövőre
nézve e két ember magatartását tartom példaértékűnek.
Nagyon szomorú lenne ugyanis, ha az új blokkok minősége
nem érné el az annyit szidott régi szovjet blokkok
minőségét. Ha elnézzük azt, ami körülöttünk a normál
életben zajlik, akkor ennek veszélyét reálisnak kell ítélnünk.
Ma a korrupció kedvezőtlen hatásai erősebbek, mint a
politikai elkötelezettség hatása volt a múlt század hetvenesnyolcvanas éveiben. A sikerre vágyó magyar nukleáris
közösség vezérelve csak az lehet, hogy az atomenergetikában csak a nagyon jó minőség lehet elfogadható –
mások termékeiben ugyanúgy, mint saját munkánkban.
Sajnos, még ha a beruházó és a hatóság fel is ismeri, hogy
széles és mély, azaz külső szakértelemre is szükségük van, a
magyar nukleáris közösségnek akkor is nagy problémát fog
okozni az, hogy jelentős európai konkurenciával is meg kell
majd küzdenie. Jól bejáratott cégek fogják folyamatosan
bombázni a beruházót és a hatóságot azzal, hogy
tanácsadóként szolgáltatásokat nyújtsanak nekik.
Mit tehetünk ebben a kétes gyönyörűségeket ígérő
helyzetben? Azt hiszem, ugyanazt, amit eddig is tettünk,
csak sokkal jobban: igyekezzünk jó szakemberek lenni. Mint
kutatók, nézzünk szembe önkritikusan saját eddigi
munkánkkal. Tényleg arra törekszünk, hogy teljes
mélységében megértsük és/vagy megoldjuk a felmerült
problémát, témát, vagy csak azt akarjuk elérni, hogy a szó
széles értelmében vett pozíciónkat fenntartsuk? Minden
alkalommal a maximális minőségre törekszünk mind
sajátmagunk alkotásaiban, mind a környezetünkben
dolgozók munkájában? Nem érjük be időnként azzal, hogy
munkáink eredményeit el tudjuk adni? Ha nem vagyunk
elég jók, akkor az új blokkok létesítésének éles helyzete
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remélhetőleg kirostál bennünket – igen, remélhetőleg, mert
az új blokkok minősége fontosabb még cégeink jövőjénél,
vagy sajátmagunk szakmai jövőjénél is. Az hogy elég jók
vagyunk, még nem jelent garanciát arra, hogy egyénileg
vagy cégesen boldogulni is fogunk, de legalább komoly
esélyt ad arra. A nukleáris közösség akkor lesz sikeresnek
nevezhető, ha el tudja érni azt, hogy minden olyan eleme,
amely tényleg legalább világszínvonalú, részt vehessen az
új blokkok létesítésében.
És mégis milyen területeken adhat számottevő hozzájárulást a magyar nukleáris közösség az új blokkok
építéséhez? A teljesség igénye nélkül szeretnék megnevezni
három ilyen területet. Mindegyik jellemzője, hogy a
szakmai igényesség mellett az abszolút hitelesség, becsületesség is szükséges hozzá.
− Az egyik terület biztosan a kiégett fűtőelemek hosszútávú
sorsa. Abszolút lényeges, hogy Magyarország számára
olyan megoldást találjunk, amely valóban elfogadható. Ez
nem azt jelenti, hogy azonnal hozzá kell kezdeni vitatható
értékű beruházásokhoz, hanem azt, hogy meg kell
találnunk Magyarország tényleges helyét a kialakulóban
lévő nemzetközi rendszerekben. A jövő perdöntő kérdése
a kiégett fűtőelemek reprocesszálása, akár az eltemetendő
hulladék mennyiségére és radiotoxicitására, akár az
uránkészletek végességére gondolunk. Ugyanakkor a
reprocesszálás végzése kiemelkedő kihívást jelent az
atomenergia katonai, vagy terror-célú felhasználásának
meggátlása szempontjából. Ezért a kérdéskört csak
nemzetközi keretekben lehet megoldani. Ebben azonban
Magyarország az eddiginél akár sokkal komolyabb
szerepet is játszhat, ha kutatásaink egy részét ebbe az
irányba tereljük. Megfelelő nemzetközi háttérrel jól
megalapozhatjuk a hazai stratégiát.
− Egy másik nyilvánvalóan fontos terület az atomenergetika és a többi energiatermelő módszer összevetése
sokféle szempontból. Ezek között a szempontok között
biztosan szerepelnek a környezeti és éghajlati hatások, az
előállítási költségek, az egészségügyi hatások. Ez a
kutatási terület is létezik az országban, de az erők
koncentrációja eddig egyáltalán nem valósult meg.
− Természetesen fontos terület az atomenergetika
biztonsága. Itt gondolni kell a már működő, a remények
szerint épülő és a majdani rendszerekre is, azaz az
erőművi reaktorok három nemzedékére. Bár e területen
viszonylag jól állunk, nagyon vigyázni kell majd arra,
hogy a meglévő paksi blokkokra, az épülő blokkokra és a
jövőbeni erőművekre vonatkozó tudásfejlesztés, tudásmegőrzés, a probémamegoldás milyen prioritásokat
kapjon, ugyanis nyilvánvalónak látszik, hogy egyik
erőmű-nemzedékkel való törődés sem mehet a másikkal
való törődés rovására. Ehhez pedig még ezen a jól
működő területen sincs elegendő szakember.
Végülis teljesen mindegy, hogy a múltról vagy a jövőről beszéltem. Konklúzióként azt tudom mondani, hogy a
múltban az volt jó és szép, amit a fenti elvek vezéreltek, és
az volt a rosszabb, a meghaladandó, ami ezekkel ellentétes
volt.
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Radonszármazékok légúti transzportjának, kiülepedésének
és egészségre gyakorolt hatásának számítógépes
modellezése
Dr. Farkas Árpád
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
Budapest, 1121, Konkoly Thege Miklós út 29-33, tel: +361 392 2222 / 3404

Több mint száz évvel a radioaktivitás felfedezése után a sugárzások biológiai hatására vonatkozó ismereteink még mindig
hiányosak. Az epidemiológia a közepes és nagy dózisok emberre gyakorolt hatásának tanulmányozásának kiváló eszköze, de a
kis dózisok tartományában elveszíti hatékonyságát. A kis dózisú sugárzások hatását a leginkább biológiai kísérletekkel és
modellezéssel tanulmányozhatjuk, mely módszerek egymás kiegészítői. E tanulmányban a kis dózisok problémájának a
modellek felőli megközelítését mutatom be, ismertetve és értelmezve modellszámításaim idevonatkozó eredményeit.

Bevezetés
Az emberiség radioaktív sugárzások „özönében” él. Bárhol
is tartózkodunk, mindig ér bennünket több-kevesebb
természetes, esetleg mesterséges forrásból származó ionizáló sugárzás. A természetes források lehetnek külső(kozmikus és földkéregből jövő) és belső források (pl. 238U,
232Th leányelemei, 40K, de főleg belélegzett radon bomlástermékek). A mesterséges forrásokból származó radioaktív
terhelés globálisan közel 20%-kal nőtt az utóbbi száz évben.
Ez főként az orvosi diagnosztika vagy kezelés során használt radioizotópoknak, illetve ionizáló sugárzásnak
köszönhető. Egyéb jelentősebb mesterséges források, mint
atomrobbantások, atomerőművek vagy a pennsylvaniai és
csernobili balesetek kevesebb, mint 0,1 %-kal (amiből az
atomenergia részesedése 0,01 %-nál kisebb) járultak hozzá e
növekedéshez [1]. Mindezek ellenére a lakosság számottevő
hányada fél az atomerőművektől. Az atomenergiaellenességnek és a radiofóbiának több oka is van. Ezek közé
sorolható az a pszichológiai hatás, ami az emberiséget érte a
Nagaszakira és Hirosimára ledobott atombombák pusztítása révén, a hidegháború idejéből fennmaradt nukleáris
fegyverektől való félelem, az egyéb típusú erőművek lobbija
és sokszor a média félelemkeltése is. A megalapozatlan
félelmek csökkentését elősegítheti, többek között a
lakosságnak a szakmabeliek által történő helyes, tényszerű
és szakszerű informálása. Mindemellett a szakma kihívásai
közé tartozik a teljes dózisskálára vonatkozó biológiai
hatások megismerése.
Az egyszeri, egész testet érintő, nagy dózisú sugárzások
esetében az úgynevezett determinisztikus hatások dominálnak, amelyek egy küszöbdózis felett mindenkinél
fellépnek. Ez valószínűleg azért van így, mert egy adott
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terhelés fölött a szervezet védekezési mechanizmusai
kimerülnek, illetve a kijavítás „sebessége” sokkal kisebb a
károsításénál. Az erre a dózistartományra (1 Gy felett)
jellemző egészségügyi hatásokat (sugársérülés, sugárbetegség, esetleg halál) klinikai adatok is igazolják. Ezzel
ellentétben a sztochasztikus hatásoknál, amelyek a kiváltó
sugárterhelés elszenvedése után jóval később lépnek fel,
adott dózis esetén megmondható a sztochasztikus effektusok fellépésének valószínűsége vagy gyakorisága egy
nagyobb népességre, de soha nem mondható meg, hogy
konkrétan kinél lépett fel a sugárzás miatt az adott hatás.
Ezek a hatások a 0,2 – 1 Gy tartományra jellemzőek. E
dózistartományban elsősorban az epidemiológiai felmérések szolgáltatnak hasznos információkat a biológiai
hatásokra vonatkozóan. Mivel a legtöbb adat az atombombák túlélőiről és az egykori uránbányászokról áll
rendelkezésre, a sugárzások hatását kutató epidemiológiai
tanulmányok is elsősorban ezekre koncentrálnak [2-10].
Ezen tanulmányok egy adott érték felett ok-okozati
összefüggést mutattak ki a nagy dózis-, illetve aktivitáskoncentráció és a leukémia, valamint szöveti daganatok
előfordulási gyakorisága között. Ugyanakkor az epidemiológiai adatok statisztikai szórása a kis dózisok
tartományában (100 mGy alatt) annyira nagy, hogy érdemi
következtetést nem vonhatunk le belőlük. Tipikusan ebbe a
kategóriába sorolhatók a rezidenciális radon hatását
felmérni hivatott epidemiológiai felmérések. [11-15]. A kis
dózisok emberre gyakorolt hatásának terén a bizonytalanságot az is fokozza, hogy a világ számos laboratóriumában folyó in vitro sejt-besugárzásos kísérletek
eddigi eredményei alapján a nagyon kis terhelésekre nem
rajzolható fel egyértelmű dózis-hatás görbe. [16]. Mindezen
túl az is kérdéses, hogy az in vitro eredmények mennyire
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tekinthetők relevánsnak a magasabb szintű szerveződésű in
vivo környezetben. E bizonytalanságok közepette a hivatalos sugárvédelemi álláspont szerint bármilyen kis többletterhelésnek többletkockázata van. Ez utóbbi a lineáris
küszöbmentes (LNT) dózis-hatás hipotézis egyenes következménye. Ugyanakkor a kis dózisok biológiai hatásának
megértése és az LNT hipotézis megtartása vagy elvetése
jelenti a jelenkori sugárvédelem legnagyobb kihívását. Ezt
látszik alátámasztani az a tény is, hogy az utóbbi évek
sugárvédelmi és sugárbiológiai konferenciái többnyire a kis
dózisok és az LNT jegyében zajlanak. A kis dózisú
sugárzások emberi szervezetre gyakorolt hatásának pontos
ismerete azért is fontos lenne, mert a kis dózis problémában,
akarva-akaratlanul, a Föld minden lakója érintett.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kis dózisú sugárzásokra
adott biológiai válasz megértésében a molekulák, sejtek,
szervek és szervezet szintjén lejátszódó folyamatok alapos
megértése hozhat csak áttörést. Ehhez további célzott és jól
összehangolt kísérletek és ezeken alapuló modellek szükségesek. A kísérletekkel validált modellek segítségével olyan
szcenáriók is szimulálhatók, amelyek kísérletileg technikai,
etikai és egyéb okokból kifolyólag nem tanulmányozhatók.
A modellezésnek, mint eszköznek néhány további előnye,
hogy könnyen reprodukálható, tetszőleges paraméter
rögzíthető vagy változtatható, és nem utolsó sorban
költséghatékony. A sejtszintű modellek terén ígéretesnek
tűnik az ún. mechanisztikus modellezés. A mechanisztikus
modellek a tüdő (mint leginkább terhelt szerv) hámsejtje-

1. ábra:
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inek terhelése függvényében megadják a biológiai kár, speciálisan a rák valószínűségét. A mechanisztikus modelleknek azonban pontos mikrodozimetriai adatokra van szükségük. A jelenlegi tüdő-depozíciós és dozimetriai modellek
jelentősen leegyszerűsítik a valóságot azáltal, hogy
idealizált légúti geometriákon (hosszú, egyenes cső) egyenletes aktivitás-eloszlásokkal számolnak. Ezenkívül nagymértékben leegyszerűsítik a tüdőhám sejtszerkezetét, így
sejtdózis-eloszlás helyett csak átlagos sejtdózisokat tudnak
számítani, annak ellenére, hogy a valóságban az egyes
sejtek terhelése minden bizonnyal nem azonos. Ezzel
lehetnek összefüggésben azok a hisztológiai adatok is,
amelyek szerint a malignáns tumorok eredete néhány
sejtnyi lokális mikrokörnyezetre vezethető vissza. A légúti
depozíció inhomogenitását ugyanakkor kísérleti mérések is
igazolták [17-19]. A fentiekből egyértelműen következik,
hogy a mai modellek helyett szükség van a lokális radioaeroszol-kiülepedést leíró új tüdődepozíciós és a sejtszintű
terhelést kvantáló pontos mikrodozimetriai modellekre.
Jelen tanulmányban ilyen modellek fejlesztését és
alkalmazását mutatom be. A kifejlesztett modellekkel
kapott eredményeket egy ismert rákkeletkezési modellbe
táplálva dózisfüggő tüdőrák-kockázat értékeket is
megadok, valamint tárgyalom, hogy a nem célzott effektusok hogyan módosíthatják a direkt hatások figyelembe
vételével kapott kockázatot. Végezetül kijelölök néhány
modell-továbbfejlesztési irányt, amelyek megvalósítása a
jövő feladata.

Idealizált (bal oldal) és realisztikus (jobb oldal) centrális (fent) és felső légúti (lent) geometriák számítógépes modellje.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

2

Nukleon

2009. január

II. évf. (2009) 25

lokálisan (karina
régió) sűrű
rács
lokálisan
besűrített
rács

légútfalának
falának közelében
sűrű rács sűrű rács
légút
közelében
2. ábra:

Matematikai rács egy centrális légúti szegmensen.

Módszer
Az aeroszolok légúti kiülepedésének inhomogenitását CFD
(computational fluid dynamics, numerikus áramlástan)
alapú módszerekkel már több éve sikerült kimutatni [20,
21]. Mindemellett a mikrodozimetriában mindmáig nem
terjedt el a CFD alapú modellezés. A kockázati modell első
részeként egy ilyen numerikus modellt alkalmaztam a
lokális radioaeroszol-kiülepedés kvantálására. A számításokat a FLUENT CFD kereskedelmi áramlástan kóddal
végeztem [37], amihez saját rutinokat csatoltam, ahol az
szükséges volt. A CFD modellezés első lépését a háromdimenziós légúti geometriák megszerkesztése jelenti. A
szakirodalmi adatok szerint az ionizáló sugárzás okozta
tüdőrák elsősorban a centrális légutakban, leginkább a
légúti elágazások csúcsában alakult ki. Ezért e tanulmány
olyan centrális légúti szakaszokra koncentrál, amelyek
magukba foglalják a nagyobb hörgőket és bizonyos
esetekben a légcsövet is. Mivel a centrális légutakba csak
azon radonszármazékok jutnak le, amelyeket a felső légutak
nem szűrtek ki, szükség van a felső légúti kiülepedés
ismeretére is. A felső és centrális légutak előállításánál két
utat követtem. Az első morfometriai adatokra és
matematikai egyenletek által leírt felületekre támaszkodik,
míg a második a háromdimenziós légutaknak az
orvosdiagnosztikai eszközökkel (CT, MR) készített rétegfelvételekből történő rekonstrukcióját jelenti. Az 1. ábra a
két módszerrel készült extrathorakális és bronchiális
légutakat szemlélteti. A bal oldalon látható idealizált
geometriák CAD-es (computer aided design, számítógépvezérelt tervezés) környezetben készültek [38], míg a jobb
oldali légutak összerakásához speciális rekonstrukciós
szoftvert alkalmaztam [39].
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A levegő- és részecsketranszportot leíró numerikus (véges
térfogat) módszer feltételezi a légúti geometriák kis térfogatelemekre történő felosztását. A digitális geometriát egy
inhomogén, matematikai háló létrehozásával diszkretizáltam. Egy ilyen numerikus rácsot a 2. ábra mutat. Az
alkalmazott tetraéderes térháló főbb jellemzői a strukturálatlanság, az inhomogenitás és a peremadaptáltság.
A légzés során a légutak belsejében áramló levegő és a
levegővel együtt belélegzett radioaktív részecskék sorsát
Euler-Lagrange módszerrel szimuláltam. Ez azt jelenti,
hogy a levegőt kontinumnak tekintjük, a benne lévő
részecskéket pedig egyenként követjük a már kiszámított
levegősebesség és nyomás értékek alapján. A belélegzett
levegő áramlási tere meghatározható a transzportegyenleteknek a diszkrét térfogatelemekben történő numerikus
megoldásával. A légúti levegőáramok lehetnek laminárisak,
tranziensek vagy turbulensek, annak függvényében, hogy
milyen légzési paraméterekről és melyik légúti szegmensről
van szó. A felsőlégutakban a viszonylag nagy sebességek és
az összetett geometria miatt az áramlás szinte mindig
turbulens [41, 42]. A bronchiólusokban (milliméternél
kisebb átmérőjű hörgőcskék), a levegő nagyon lassú, ezért
az áramlás lamináris, míg a centrális légutak első néhány
generációjában nehéz fizikai munkának megfelelő légzésre
szintén turbulens, ülő vagy fekvő helyzetnek megfelelő
légzés mellett átmeneti vagy lamináris [43]. A felső
légutakban rendszerint turbulens, a centrális légutakban
lamináris áramlást modelleztem. Többféle turbulencia
modell kipróbálása után arra a következtetésre jutottam,
hogy a felső légutakban lejátszódó, viszonylag alacsony
turbulencia-intenzitású áramlást az LRN k-ω modell [37]
írja le. Az alkalmazott numerikus áramlástani modelleket
szakirodalmi mérési és más modellszámítási eredmények-
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kel validáltam [32-36]. Az áramlási számításokat minden
fizikai tevékenységre (alvás, pihenés, könnyű fizikai
munka, nehéz fizikai munka) jellemző térfogatáramra
elvégeztem [22]. A kiszámított sebesség- és nyomásértékekkel jellemzett áramlási térben követhetők a belélegzett
radionuklidok, amelyeket a makroszkopikus expozíciós
paramétereknek megfelelően sorsoltam a légutak bejáratánál. Az 1. táblázat lakásra és uránbányára jellemző
expozíciós adatokat tartalmaz a megfelelő forrás megjelölésével. Míg lakások esetében a világ több mint 2000
különböző helyén mért aktivitáskoncentráció-adatok átlagát
használtam, addig a bányáknál a viszonylag jól
dokumentált új-mexikói és cseh uránbányákat vettem alapul. A kitapadt és ki nem tapadt hányadokra vonatkozó
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érték a lakások esetében egy átlagérték, míg bányára a [30]
publikációból származtatott szám. A részecskék mérete a
légköri aeroszolok számszerinti méreteloszlása két csúcsának megfelelő érték volt. Mivel pontosabb lenne e két
érték helyett a teljes részecskeméret-eloszlásra végezni a
számításokat, a használt kódnak az ilyen irányú fejlesztése
folyamatban van. A lokális kiülepedés kvantálására
bevezettem a fokozott kiülepedési tényezőt (FKT), mint a
lokális és az átlag kiülepedési sűrűség arányát. Ehhez a
geometria teljes felületén végigpásztáztam egy felületelemmel. Mikrodozimetriai megfontolásból a felületelem
nagysága megegyezett egy nagyjából 1000 hámsejtből álló
klaszter területével.

Paraméter

Érték

Légzés típusa
Térfogatáram
Légzési frekvencia
Részecskeátmérő:

orrlégzés
50 l/perc
20 /perc
250 nm
1 nm
1%
0,6/0,29/0,2
5,7 WL
0,5 WL
orrlégzés
18 l/perc
12 /perc
200 nm
1,2 nm
6%
0,58/0,44/0,29
30 Bq/m3

- kitapadt
- ki nem tapadt

Ki nem tapadt hányad:
Izotóp aktivitás koncentráció arány (218Po/214Pb/214Bi)
Potenciális alfa-energia koncentráció (Új Mexikó)
Potenciális alfa-energia koncentráció (Csehország)
Légzés típusa
Térfogatáram
Légzési frekvencia
Részecskeátmérő:
- kitapadt
- ki nem tapadt
Ki nem tapadt hányad
Izotóp aktivitás koncentráció arány (218Po/214Pb/214Bi)
Radon aktivitás koncentráció

Forrás
[22]
[22]
[22]
[27]
[27]
[28]
[29]
[7]
[8]
[22]
[22]
[22]
[30]
[31]
[30]
[1]
[1]

Bazális membrán

mélység

nyák

gyakoriság

Lakás

Uránbánya

1. táblázat A modellszámítások során használt expozíciós és légzési adatok.

Bazális
sejtmagok

Kürtő
Csillószőrös
sejtmagok sejtmagok

3. ábra:

Egyéb
kiválasztó
sejtmagok

Számítási
cella

Éretlen
Be nem
csillószőrös azonosított
sejtmagok sejtmagok

A bronchiális légutak tüdőhám-szerkezetének számítógépes modellje.
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Eredmények, diszkusszió
Szövettani adatokra támaszkodva [23] rekonstruáltam a
bronchiális epitélium sejtmagszerkezetét (lásd 3. ábra), majd
a lokális kiülepedési képek ismeretében alfa-nyomokat
modelleztem. Az alfa-nyomok és a hámsejtmagok metszeteiből Monte Carlo módszerrel alfa-találati valószínűség- és
sejtmagdózis-eloszlásokat számítottam. Ezeket a rákkeletkezés inicializáció-promóció (IP) modelljébe táplálva rákkeletkezési kockázatot számítottam különböző terhelésekre.
Az előző fejezetben leírt eljárásokat alkalmazva felső és
centrális légúti levegőáramlást modelleztem. A légzés során
kialakuló áramlási tereket a 4. ábra szemlélteti. Az ábra
felső két panelje 18 l/perc térfogatáram (ülő helyzetnek
megfelelő légzés) esetén kialakuló sebességmezőket mutatja. A bal oldali panel egy száj-garat-gége geometriában
szemlélteti a sebesség szerint színezett áramvonalakat, míg

a jobb oldali panelen sebesség szintvonalakat láthatunk egy
ötgenerációs centrális légúti szegmens elágazásainak
fősíkjaiban. Ugyanitt láthatjuk a bifurkációk bemeneti
sebességprofiljait is. Látható, hogy a bonyolult légúti
geometria és a turbulencia (felső légút) miatt a kialakuló
áramlási terek igen komplexek. Ezért bizonyos jelenségek
csak időfüggő modellekkel foghatók meg. Az alsó panelen
könnyű fizikai munkának megfelelő légzési viszonyok
mellett egy aszimmetrikus centrális légúti elágazásban egy
légzési ciklus során kialakuló sebességterek láthatók az
elágazás fősíkjában. Az időfüggő számítások azért is
fontosak, mert megadják a kiülepedés és ezáltal a
dozimetria dinamikáját, továbbá a stacioner számításoknál
pontosabban írják le az áramlási teret és a belélegzett radioaeroszolok kiülepedését.

Lamináris modell

m/s
2.7

0

(m/s)
10.2

Időfüggő modell

t=0.5 s

t=2.5

t=1 s

t=3 s

t=1.5

t=2 s

t=3.5

t=4 s

0
4. ábra:

Felső (bal oldal fent) és centrális (jobb oldal fent) légutakban kialakuló stacionárius és időfüggő (lent) levegősebesség-mezők.
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Kitapadt radon leányelemek
( 218 Po, 214 Pb, 214 Bi)

Kit nem apadt radon leányelemek
( 218 Po)
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η = 17,9 %

η = 13 %

η = 12,2 %

η = 0,8 %

η = 0,9 %

η = 1,9 %

Radonszármazékok kitapadt és ki nem tapadt hányadának tracheobronchiális kiülepedése különböző légzési viszonyokra.
η - kiülepedési hatásfok.

218

432-468
396-432
360-396
324-360
288-324
252-288
216-252
180-216
144-180
108-144
72-108
36-72
0-36

Po +

214

Pb +

214

Pb +

FKT

214

Bi

(Új Mexikó, 5,7 W L)

Gyakoriság

Gyakoriság

Po +

Bi

Bánya

Lakás

30 Bq/m3
218

214

218

Po +

214

Pb +

214

Bi

FKT

6. ábra: Fokozott kiülepedési tényezők eloszlása. Az ábra felső részén az FKT értékek eloszlástérképe látható egy
4.-5. generációs centrális légúti elágazáson, míg lent a teljes FKT spektrum lakásra és bányára (Új Mexikó).
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eloszlása lakásnak és uránbányának megfelelő viszonyokra
a 6. ábrán látható. A felső panel tulajdonképpen a centrális
légutak egyik 4.-5. generációs elágazására vonatkozó
terheltségi térkép. Látható, hogy az elágazás csúcsában
egységnyi felületre az átlagosnál két nagyságrenddel több
radioaktív részecske jut. Ez egybecseng azon hisztológiai
adatokkal, amelyek szerint a sugárzás okozta tumorok
szinte mindig a légúti elágazások csúcsából nőttek ki [24,
25]. Az ábra alsó részén az is látható, hogy uránbánya
esetében a részecske-kiülepedés inhomogénebb, mint
lakásra. A lakásra megadott koncentráció értéket Rn EECben (ekvivalens egyensúlyi koncentráció) kell érteni, míg
bánya esetében a BEIR VI publikációban [7] is szisztematikusan használt WL (munkaszint) szerepel. A WL a
potenciális alfa-energia koncentrációegysége (azaz az
egységnyi levegőtérfogatban lévő összes atom, továbbá a
leányelemek teljes elbomlásakor kibocsátott alfa-részecskék
összenergiája) a radon rövid felezési idejű bomlástermékeinek jelenléte esetén, amely egyenlő 1 liter levegőben
kibocsátott, 1,3·105 MeV összes alfa-energiával (SI egységben 1 WL=2,1·10-5 J·m-3).

A radon leányelemei kitapadt és ki nem tapadt hányadának
centrális légúti kiülepedését az 5. ábra szemlélteti. Az ábrán
látható, lakásnak megfelelő expozíciós körülményekre
jellemző kiülepedési képek pihenésnek, könnyű fizikai
munkának és nehéz fizikai munkának megfelelő légzési
körülményekre vonatkoznak. Az ábrán 100000 légcsőbe jutó
részecskének a légutak falába csapódó hányada látható. Az
ütközés teljesen rugalmatlannak tekinthető, mivel a
centrális légutak falát egy viszkózus nyákréteg borítja,
amibe a részecskék beleragadnak. Látható, hogy a
radonszármazékok kiülepedése minden esetben inhomogén
eloszlású, az inhomogenitás mértéke viszont kisebb a ki
nem tapadt hányad esetében. Ez azért van így, mert míg a
nagyobb részecskék fő kiülepedési mechanizmusa az
inerciális impakció, addig a nanorészecskék kiülepedéséért
felelős Brown-diffúzió jobban szétszórja a részecskéket [3236]. A kiülepedés hatékonyságát a kiülepedési hatásfokok
(η) kiszámításával számszerűsítettem, melyeket egy adott
légúti szegmensben kiülepedett és az oda belépő részecskék
számaránya ad meg. A kiülepedés inhomogenitásának
mértékét jól mutatják a fokozott kiülepedési tényezők. Ezek
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Bal oldal: alfa-nyomok és hámsejtmagok kölcsönhatásának szemléltetése; jobb oldal fent: többszörös találatok gyakorisága 30 nap
alatt a terhelés függvényében bányára; jobb oldal lent: sejtmagdózis-eloszlások lakásra jellemző sugárterhelés esetén.
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8. ábra: Relatív rákkeletkezési kockázat a terhelés függvényében.
A terhelés a cseh uránbánya sugárexpozíciós szintjének felel meg.
A kiülepedett radon-leányelemek idővel elbomlanak és a
kibocsátott alfa-részecskék a szövetbe hatolnak (lásd 7. ábra,
baloldal). Az alfa-részecskék egyenes pályáját alfa-nyomoknak nevezzük. Számításaim során két típusú alfanyomot különböztettem meg: a bomlás után rögtön a
szövetbe hatoló nyomokat és a légutak belsejét átszelő, majd
a szövetbe jutó alfa-nyomokat. A nyom hossza az alfarészecske kezdeti energiájától függ (218Po bomlásakor 6
MeV, a 214Po bomlásakor 7,69 MeV), Megjegyzendő, hogy
mivel a 222Rn és leányelemeinek légúti terhelése jóval
nagyobb a 220Rn és bomlástermékei által okozottnál, a
modellezés során csak az előbbi izotópokkal számoltam,
továbbá, az aeroszol-részecskék anyagában bekövetkező
energiaveszteséget elhanyagoltam. A szövetben és levegőben leadott energiát a [44] szakirodalomból származtattam. Egy adott sejtmagot ért találatok számát az azt
metsző alfa-nyomok száma adja, míg a sejtmagdózist ezen
alfa-nyomok sejtmagon belüli húrhosszainak összegéből
számíthatjuk ki. A többszörös találatok kulcsszerepet
játszhatnak a biológiai hatás szempontjából. A 7. ábra jobb
felső részében a többszörös találatok valószínűségét
láthatjuk a jelenlegi modell alapján, illetve homogén felületi
aktivitást feltételezve (ahogyan a mai modellek számolnak).
A valószínűség értékek 30 napos expozícióra vannak
kiszámítva, mivel a szakirodalom szerint [7, 26] ennyi egy
hámsejt életciklusa. Látható, hogy a többszörös találatot
kapott sejtmagok száma lényegesen megnő, ha realisztikus
aktivitás-eloszlásokból indulunk ki. Ha a sejtmagok által
kapott dózist nézzük (7. ábra, jobb alsó panel), azt láthatjuk,
hogy viszonylag kis számú sejtmag az átlagosnál sokkal
nagyobb dózist kap. Ezen sejtek, sejtcsoportok esetében a
kis dózis probléma valójában nagy dózis problémává válik.
A számított sejtdózis értékek input adatként szolgálnak a
rákkeletkezés inicializáció-promóció (IP) modellje számára
[40]. Az IP modell úgy tekinti, hogy az alfa-találatot kapott
sejteknek két fontos fázison kell átmenniük, mielőtt rákosok
lennének. Az első lépés az inicializáció, ami ebben a
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9. ábra:

Az indukált apoptózis kockázatcsökkentő hatása a cseh
uránbányára jellemző expozícióra.

modellben nem más, mint a sejttranszformáció, a második
lépés pedig a promóció. A modell a dózison kívül több
paramétert is tartalmaz, amelyeket biológiai kísérletekből
veszünk. A saját mikrodozimetriai modell eredményeit
felhasználva az IP modellel számított rákkockázatot a 8.
ábra mutatja. Látható, hogy a modell jól adja vissza az
epidemiológia által meghatározott lineáris görbét. Az ábrán
szereplő epidemiológiai adatok és a munkaszint a cseh
uránbányára vonatkoznak [8]. Az ábra alsó vízszintes
tengelyén WLM, azaz munkaszint-hónap szerepel, ami a
radon rövid felezésű bomlástermékeitől származó sugárterhelés egysége – 1 munkaszintű koncentrációtól származó
170 órán át tartó expozíció: 1 WLM =170 WLh (Egy
munkaszint-hónap egyenlő 3,54 mJ·h·m-3-rel). Ha az időt 30
napra, azaz a hámsejtek átlagos élettartamára rögzítjük, és
emeljük a dózist, akkor nő a WLM, ami olyan mintha
rögzített munkaszint mellet növelnénk az expozíciós időt. A
felső vízszintes tengelyen a megfelelő időskála van
feltűntetve. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a modell nem
veszi figyelembe a nem célzott (non targeted) effektusokat,
amelyek jellegzetesen a kis dózisok tartományában
érvényesülnek, és amelyek feltárása az utóbbi évek egyik
legnagyobb sugárbiológiai eredményének tekinthető. Ezek
az effektusok valamilyen módon mind kapcsolatosak azzal,
hogy az egyes sejtek egymás közt kommunikálnak. Ilyen
hatások például a bystander effektus, adaptív válasz,
genom instabilitás, indukált apoptózis és mások. A cikkben
leírt saját modell alkalmas arra, hogy amennyiben elegendő
biológiai evidencia áll majd rendelkezésre ezen effektusokról, figyelembe vegye azokat is. A modell ilyen
irányú továbbfejlesztése elkezdődött, és a jövő tervei között
szerepel az összes ismert nem célzott effektus modellbe
történő iktatása. A 9. ábrán a modellbe már beépített első
ilyen effektusra, az indukált apoptózisra vonatkozó eredményeket foglaltam össze. Az apoptózis azt jelenti, hogy az
egészséges sejtek a közelükben lévő károsodott sejtet
elpusztítják. Sugárzás hatására e folyamat intenzívebbé
válik, vagyis indukált apoptózisról beszélünk. Amint az a 9.
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ábrán is látható, az indukált apoptózis csökkenti a
rákkockázatot. Azonban más hatások (pl. negatív bystander
hatás) növelhetik is azt, és a dózis-hatás görbét ezen hatások
eredője adja majd, mivel ezek rátevődnek a 8. ábrán
bemutatott direkt hatásra. Ma még nem mondható meg
pontosan, hogy összesen hány nem célzott hatás lehet,
minthogy az sem, hogy ezek relatív súlya mekkora. Ezek
eldöntéséhez további célzott biológiai kísérletekre van
szükség. Szükség van továbbá a modellek és a kísérletek
jobb összehangolására, valamint az orvostudomány, fizika,
biológia, kémia és más területen tevékenykedő szakemberek hatékonyabb együttműködésére is.
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Nagynyomású forralóvizes reaktor (HP-BWR) elve
jövőbeli alkalmazásra
Reisch Frigyes
Nuclear Power Safety, KTH, Royal Institute of Technology
Alba Nova University Centre, Roslagstullsbacken 21, S-10691 Stockholm, Svédország

A világon több mint négyszáz forralóvizes (Boiling Water Reactor – BWR) és nyomottvizes (Pressurized Water Reactor –
PWR) reaktor üzemel évtizedek óta. A nagynyomású forralóvizes reaktor (High Pressure Boiling Water Reactor, HP-BWR)
felhasználja a tradicionális forralóvizes és nyomottvizes reaktorok előnyeit, és kiküszöböli hátrányait, mivel figyelembe veszi
azok üzemeltetési tapasztalatait. A két hagyományos reaktortípus legjobban működő berendezéseit a HP-BWR terve
felhasználja, míg a gondot okozó alkatrészekkel nem számol. A HP-BWR fő előnyei:
1. Biztonság:
– A szabályzó és biztonságvédelmi (SZBV) rudakat a nehézségi erő működteti,
– Elegendő a távolság a kereszt formájú SZBV rudak és a fűtő elemeket tartalmazó kazetták között,
– A reaktor tartály alja sima, furatok nélküli, mivel az SZBV rudak nem ott kerülnek bevezetésre,
– Az összes csővezeték jóval az aktív zóna felett csatlakozik a reaktortartályhoz,
– Üzemzavari zóna befecskendezés nem szükséges,
– Reaktoron belül működő keringtető szivattyúk.
2. Környezetbarát:
– A termikus hatásfok nő, mivel a turbinát ~340 °C-os (15 MPa) és nem ~285 °C-os (7 MPa) gőzzel táplálják,
– Kevesebb meleg víz kibocsátás történik a környezetbe, és kevesebb a fajlagos uránfelhasználás, ezáltal kevesebb hulladék
keletkezik.
3. Gazdaságos, egyszerű:
– Közvetlen ciklus, nem szükséges komplikált gőzfejlesztő,
– További nedvesség leválasztót és gőzszárítót lehet alkalmazni a reaktor tartályon kívül a reaktor épületben,
– Egyszerű, száraz konténment.

Bevezetés
Eljött az ideje, hogy egy lépéssel tovább haladva a nukleáris
ipar egy új, jobb, nagy teljesítményű reaktor típust
fejlesszen ki. A józanész, a társadalom bizalma, a gazdasági
meggondolások megkövetelik, hogy ez az új konstrukció ne
térjen el túlságosan a jelenleg működőktől, mégis jóval
tökéletesebb legyen. Ezért fontos elhagyni a régi
konstrukciók azon elemeit, amelyek a múltban problémát
okoztak, például a PWR gőzfejlesztőjét, vagy a BWR
reaktortartály sok furatot tartalmazó alsó részét. Érdemes
inkább egy stabil konstrukcióban bízni, kipróbált
komponensekkel, amelyek jól szolgáltak a múltban. A
nagynyomású forralóvizes reaktor (1. ábra) megvalósítja
ezeket a célokat, felhasználva részben a PWR elvét – a
nagynyomású rektortartályt, az elektromágneses SZBV rúd
működtetést – és részben a BWR koncepciót – a reaktor
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belső berendezéseit, a reaktoron belüli keringtető
szivattyúkat, a cseppleválasztókat. Az alábbiakban a
meglévő BWR és PWR reaktorok CAD kódolású ábrái
láthatók. A tárgyi téma az Európai Nukleáris Társaság
(ENS) révén került bemutatásra, a részleteket a hivatkozott
referenciák tartalmazzák.

Biztonság
Az SZBV rudakat a nehézségi erő működteti egy összetett
hidraulikus rendszer helyett. A gravitáció révén
működtetett elnyelő rudak jól funkcionáltak a PWR
rendszerében. A rudak szára a reaktor tartály fedelén
keresztül van bevezetve (2. ábra). Az SZBV rudak kereszt
formájúak, mint a BWR esetében, ami elegendő távolságot
biztosít közöttük és a BWR típusú fűtő elemeket tartalmazó
kazetták között. Az in-core neutron detektorok érő kamrák
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is a reaktor tartály fedelén keresztül vannak bevezetve, mint
a BWR reaktoroknál.

hatóság ezt engedélyezte. Részletes tanulmányok erről a
témáról a Svéd Sugárvédelmi Hatóságnál (Swedish
Radiation Safety Authority) találhatóak.

Neutron detektorok
átvezetései

A belső keringtető szivattyú használata biztosítja a
hidrodinamikai stabilitást. Ezáltal a kazetták beömlő
nyílását úgy lehet kialakítani, hogy az egyfázisú
nyomásesés domináljon a kétfázisú nyomáseséshez képest,
így a hidrodinamikai lengéseket el lehet kerülni.
Természetes cirkulációt alkalmazva el lehetne hagyni a
keringtető szivattyúkat is, azonban ebben az esetben a
hidrodinamikai ingadozások elkerüléséhez szükséges
biztonsági tartalék csökkenne. Ezt a jelenséget több BWRnél tapasztalták, és különböző kutatóintézetekben,
gyártóművekben kialakított kísérleti termohidraulikai
modelleken tanulmányozták. A témáról bőven lehet
irodalmat találni az interneten.

Szabályozó
rudak

Gőz kiáramlás

Cseppleválasztó-túlhevítő

Tápvíz kollektor

Összehasonlítva a hagyományos forralóvizes reaktorral a
HP-BWR további előnyökkel rendelkezik, nevezetesen:
megnövekedett
termikus
hatásfok
a
magasabb
hőmérsékletből fakadóan, és a nagyobb inherens stabilitás a
megnövekedett negatív teljesítmény-visszacsatolási tényező
miatt (lásd 4. ábra). Az 1. táblázat egy RELAP programmal
számított BWR–HP-BWR összehasonlítást mutat be.
Jelenlegi PWR tartályt és jelenlegi BWR fűtőelemeket és
kazettákat felhasználva a reaktor teljesítménye körülbelül
1200 MWe lehetne.

1. táblázat

Aktív zóna

A BWR és a HP-BWR RELAP programmal
végzett összehasonlítása
BWR

HP-BWR

486,6 K

486,6 K

Kilépő közeg
hőmérséklete

559 K

617,8 K

A frissgőz nyomása

7 MPa

15,5 MPa

550,29 K

582,3 K

Belépő zónaértékesség

-3,909 × 10-2

-2,54 × 10-1

Kilépő zónaértékesség

0,128

0,323

Teljes kilépő forgalom

13634 kg/s

5955 kg/s

Teljes forgalom a
gőzvezetékekben

1795 kg/s

2026 kg/s

Teljes forgalom a
szivattyúkon át

13634 kg/s

5955 kg/s

-1,64 × 10-4 ∆k/%

-4,4 × 10-4 ∆k/%

Tápvíz hőmérséklet

Zóna belépő
hőmérséklet

Keringtető szivattyú
1. ábra:

Nagynyomású forralóvizes reaktor (HP-BWR)

A reaktortartály alja sima, furatok nélküli, mivel az SZBV
rudak nem ott vannak bevezetve (3. ábra), ami nagy előny,
összehasonlítva a hagyományos BWR konstrukcióval.
Az összes csővezeték jóval az aktív zóna teteje fölött
csatlakozik a reaktortartályhoz. Ezáltal egy esetleges nagy
csőtörés esetén nem ürül le a reaktortartály. Ezért a
fűtőelemeket hűtő üzemzavari befecskendező rendszerre
sincs szükség. Például Svédországban az ilyen zónahűtő
rendszer az összes, belső keringtető szivattyúval működő
BWR-nél ki van kapcsolva, miután a svéd biztonsági
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Szabályozó
rudak

Reaktor fedél

Gőz szeparátor

2. ábra:

Gőz
kiáramlás

A reaktortartály fedele és a reaktor belső részei

Környezetbarát

Gazdaságos, egyszerű

A termikus hatásfok nő, mivel a turbinát ~285 °C (7 MPa)
helyett ~340 °C (15 MPa) paraméterű gőzzel táplálják. A
Carnot
körfolyamat
elméleti
hatásfoka
([Tmeleg –
Thideg] / Tmeleg) a BWR esetében ~46%, míg a HP-BWR
esetében ~51% ha Thideg = 300 K, ami 1,109-szeres
növekedést jelent. Hasonló javulást feltételezve a jelenlegi
~33% hatásfok ~37%-ra nőne. Ez jól demonstrálja a HPBWR előnyeit: kevesebb meleg vizet bocsát ki a
környezetbe, kevesebb uránt használ fel megtermelt
kilowattóránként, és ezáltal kevesebb hulladék keletkezik.
Több hagyományos hőerőműben üzemelnek 15,5 MPa
nyomású turbinák. Azonban a telített gőz használatához
további fejlesztési munkára lehet szükség.

A HP-BWR egykörös, nem szükséges összetett és drága
PWR gőzfejlesztő, továbbá a BWR reaktor tartály bonyolult
alsó része helyett sokkal egyszerűbb megoldást alkalmaz. A
fő gőzszeparátorok a reaktortartályon belül vannak, és
továbbiakat lehet elhelyezni a tartályon kívül a reaktor
épületen belül vagy kívül. A konténment (5. ábra) egy
egyszerű száraz épület, ami könnyű bejutást és ellenőrzést,
valamint kisebb javításokat is lehetővé tesz üzem közben.

3. ábra:

A reaktortartály alja és a belső keringető szivattyú
villamos motorja
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A reaktor áramlási sémája világos és egyszerű. Az egyszerű
folyamat 6. ábrán látható.

4. ábra: Hosszú idejű stabilitás automatikus szabályozó rendszer
használata nélkül – MATLAB programmal végzett számítás.
Inherensen stabil reaktor
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Szabályozó
rudak
Neutronfluxusmérő

Cseppleválasztó

Tápvíz

és
túlhevítő
Recirkulációs áramlás
Aktív zóna

5. ábra:

HP-BWR száraz reaktorépületben

Összefoglalás
Reaktor felügyelőként lehetőséget kaptam Svédországtól,
hogy részt vegyek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) OSART és ASSET misszióinak munkájában. A
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International
Electrotechnical Commission – IEC) munkatársaként jártam
atomerőművekben Európában, Ázsiában és Amerikában.
Ily módon betekintést nyertem a legtöbb reaktor típus
üzemi tapasztalataiba. Egy a gyártóktól független és egy
reaktor típus iránt sem elkötelezett szakértő optimális
reaktor konstrukciót javasolhat, amelyet remélhetőleg
részletesen
tovább
tanulmányoznak
a
gyártók,
áramszolgáltatók,
kutatóintézetek
és
egyetemek.
Svédországban már néhány intézet érdeklődést mutatott a
bemutatott, egyszerű, biztonságos és gazdaságos javaslat
továbbfejlesztésére.

Keringető
szivattyú
6. ábra:

A reaktor áramlási sémája

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Hernan Tinoco és Karl–Axel Bartholfnak,
(Forsmark Atomerőmű) a CAD tervezést, Joanna
Peltonennek (KTH) a RELAP számításokat, és Hadnagy
Lajosnak, aki lehetővé tette a cikk magyar nyelven való
megjelenését.

Irodalomjegyzék
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ENS News, October 2007 http://www.euronuclear.org/e-news/e-news-18/HP-BWR.htm Transactions of the European Nuclear Conference (ENC)
2007, Brussels

[2]

ENS, 18 March 2008, HP-BWR http://www.euronuclear.org/reflections/HP-BWR.htm
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Trícium – A nukleáris technika melléktermékének
vízföldtani alkalmazása
Deák József1, Horváthné Deák Emese2
1GWIS

Kft.
2120 Dunakeszi, Alkotmány u. 45. Telefon: 06-70-772-1956

2Pannon

Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet
8201 Veszprém, Pf. 158. Telefon: 06-88-624-923

Az 1953-63 között végzett magaslégköri fúziós-bomba kísérletek drasztikusan megemelték a felsőlégkör, így a csapadékvizek
trícium koncentrációját. Ezen változások egy világméretű, a hidrológiai kutatások során kiválóan felhasználható nyomjelzési
módszer alapjait tették lehetővé.
A rétegvizek védettségének bizonyítására a „trícium-mentesség” kimutatása kiváló módszer. A környezet nagyarányú ipari
és mezőgazdasági szennyezésének kezdete ugyanis egybeesett a légköri trícium szennyezés megjelenésével. Ennek alapján a
1,6 TU-nál kisebb trícium tartalmú felszín alatti vizeket védettnek tekintjük az antropogén szennyezőkkel szemben.
A cikkben bemutatásra kerül a magyarországi csapadékvíz rekonstruált trícium idősora, valamint - hazai példákon keresztül
- a felszín alatti vizek áramlásának és utánpótlódásának becslése trícium adatok alapján.

Bevezetés

A fenti módon történő trícium
0,12 ± 0,04 3H atom/cm2 sec.

A nukleáris technika jelentős elterjedése az elmúlt
évtizedekben környezetünk radionuklidokkal való elszennyezését okozta. Ez az elszennyeződés közel sem éri el
az egészségre káros szintet, de egyes tudományterületek
globális nyomjelzőként gyakorlatban is hasznosítják őket
megbízható és olcsó eljárásként. A trícium vízföldtani
kutatásokban való gyakorlati alkalmazása mára már
Magyarországon is elterjedt módszer, melyet cikkünkben
gyakorlati példákon keresztül szeretnénk bemutatni.

A litoszférában keletkező trícium mennyisége elhanyagolható.

A hidroszférában található trícium
keletkezése
A trícium, mely lágy béta-sugárzó hidrogén izotóp,
természetes illetve antropogén forrásokból kerülhet a
hidroszférába.
Természetes úton legnagyobb mennyiségben kozmikus
sugárzás hatására keletkezik 10-25 km magasságban, a
sztratoszférában. A kozmikus sugárzás hatására keletkezett
szekunder neutronok bombázzák a légkört, és a levegőben
lévő nitrogénnel reakcióba lépnek:

N + 01 n →126 C+ 31 H

(1)

N + 01 n →342 He+ 31 H

(2)

14
7

14
7
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termelési

sebesség

Mesterséges eredetű trícium környezetünkbe először 1945ben, az első atombombák robbantásakor került be. Ezen
atombombák maghasadáson alapultak és viszonylag csekély mennyiségű tríciumot juttattak be a Föld légkörébe.
Az első, termonukleáris magfúzión alapuló hidrogénbomba
kísérleti robbantására 1952-ben került sor, ezután környezetünk trícium koncentrációja nagyságrendekkel
megnőtt. A termonukleáris bombák robbantása során a
bomba minden TNT megatonna-egyenértékére 1-5 kg
trícium keletkezett, ahol 1 kg trícium aktivitása 3,5·1017 Bq.
Jóval kisebb mennyiségben, de mégsem elhanyagolható
mértékben bocsátanak ki tríciumot környezetünkbe az
atomerőművek (lásd (3) és (4) egyenlet).

Li + n →42 He+ 31 H

(3)

B + n →2 42 He+ 31 H

(4)

6
3

10
5

A digitális órák és egyéb műszerek folyékonykristály
kijelzőjének háttérvilágítására, ipari úton előállított trícium
is jelentkezik a környezeti trícium koncentrációban [1].

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. december 5.
2008. december 19.

Nukleon

2009. január

A csapadék trícium idősora
1952-ig csak természetes eredetű trícium fordult elő a
csapadékban. Az 1950-es évek elején vizsgált folyóvizek
3H/1H aránya 10-18 nagyságrendbe esett. Emiatt a 10-18arányt használják a trícium mértékegységének, melyet az
angol Tritium Unit rövidítéséből TU-val jelölünk. SI
rendszerben Bq/l a hivatalos mértékegység, de a szakmai
gyakorlatban még mindig elsősorban a TU-t használják.

1TU =

1 3H
= 0,12 Bq/l
1018 1 H

(5)

Mérési adatok hiányában az 1953. előtti csapadék trícium
koncentrációját palackozott borok mérésével állapították
meg, abból a helyes következtetésből kiindulva, hogy a
borok
azon
csapadékok
trícium
koncentrációját
reprezentálják, amelyek a bor alapjául szolgáló szőlő
tenyészidőszaka alatt hullottak. Ismert évjáratú borok
vizsgálata alapján megállapították, hogy az 1928-1953
közötti időszakban a csapadék trícium tartalma ÉszakAmerikában és Európában, így Magyarországon is közel
állandó, 3-7 TU volt [2].
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség csapadék
világhálózatának (GNIP) adatai alapján az északi féltekén
két nagyságrenddel nagyobb a szennyeződés mértéke, mint
a déli féltekén.
Magyarországon 1972-ben kezdődött a csapadék trícium
tartalmának rendszeres mérése [3]. A legszennyezettebb
időszak csapadékának trícium koncentrációját ismert
évjáratú, az 1960-as évekből származó palackozott borok
utólagos mérése alapján állapították meg [4]. Az ily módon
rekonstruált éves átlagos trícium tartalmat logaritmikusan
ábrázolva mutatja be az 1. ábra.

1. ábra:
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Látható, hogy a trícium tartalom 1963-ban érte el a
maximumát, több mint 2000 TU évi átlaggal. Az 1963-ban
életbe lépett részleges atomcsend egyezmény értelmében az
aláíró USA, Szovjetunió és Nagy-Britannia beszüntette a
légköri robbantásokat. A következő években a csapadék
trícium koncentrációja exponenciálisan csökkent, mintegy
1,2 éves felezési idővel, ami a légkörből történő trícium
kiürülés sebességét jelzi. A jelenlegi, 10-12 TU átlag érték
még mindig több mint kétszerese a kozmogén eredetű
trícium szintnek. Az utóbbi tíz év stagnáló értékei jelzik,
hogy beállt az új, az ipari eredetű trícium kibocsátás miatt
kissé magasabb trícium szint a csapadékban [1].
Az 1963-ban beszivárgott talajvíz még ma is nagy trícium
tartalmú, amely markáns nyomjelzési csúcsként jelentkezik,
ugyanakkor az 1952 előtti csapadékból beszivárgott talajvíz
trícium tartalma ma már kimutatási határ (0,5 TU) alatti.
Tehát megállapítható, hogy a 0,5 TU-nál kisebb trícium
tartalmú felszín alatti vizek védettek az utóbbi 55 év
szennyezéseivel szemben. Szerencsés egybeesés, hogy
Magyarországon az 1950-es években indult be az ipar és a
mezőgazdaság nagyarányú fejlődése, és az ezzel járó
környezetszennyezés.
Az egyik legegyszerűbb, de nagyon hatékony módszer a
felszín alatti vizek védettségének bizonyítására a „tríciummentesség” kimutatása. Ennek alapján a 21/2001. Miniszteri
rendelet védettnek fogadja el az 1,6 TU-nál kisebb trícium
tartalmú, felszín alatti vizeket, és ezeknél felmentést ad az
antropogén eredetű mikroszennyezők (igen költséges)
rendszeres vizsgálata alól.
Az eddig vizsgált hazai ásványvizekben sehol sem mutattak
ki tríciumot, ami bizonyítéka a magyarországi ásványvizek
védettségének az utóbbi 55 év antropogén szennyezéseivel
szemben.

A magyarországi csapadék évi átlagos trícium tartalmának idősora logaritmikusan ábrázolva
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A trícium legfontosabb hazai
alkalmazásai vízföldtani kutatásokra

vízmozgás sebessége. Szerencsés esetben a trícium
koncentráció nullára csökkenésének helyzete (h52, lásd 2.b,
ábra) is meghatározható.

Ezen fejezetben bemutatjuk - hazai példákon keresztül - a
felszín alatti vizek áramlásának és utánpótlódásának
becslését trícium adatok alapján.

A felvett profilok trícium mérleg szerinti értékelésének
alapja, hogy a talajvízben mért, összegzett trícium tartalom
azonos az évente a talajvízbe beszivárgott csapadék
jelenlegi értékre lebomlott trícium tartalmának összegével
(lásd (6) egyenlet).

A felszín alatti vizek áramlásuk során megőrzik a
beszivárgás kori csapadék trícium tartalmát, természetesen
a 12,4 éves felezési időnek megfelelően lebomlott
mennyiséggel korrigálva.
A 2.a, ábrán látható a magyarországi csapadék 2000. évre
lecsökkent trícium tartalmának idősora, melyet a talajvízbe
történő beszivárgásnak megfelelően ábrázoltunk, azaz
legfelül a jelenlegi csapadék trícium tartalma áll. A
beszivárgáskor jelentkező diffúzió illetve a diszperzió miatt
az éles csúcs ellaposodva jelentkezik, de az 1963. évi
csapadék jelenlegi mélységében lesz a maximális trícium
tartalom [1].
Amennyiben a felszín alatti áramlási pályán mérésekkel
nyomon tudjuk követni a trícium változását, az áramlási
sebesség és/vagy beszivárgás számolható egyrészt a
trícium csúcs, másrészt a trícium mérleg egyenlet alapján.
A trícium csúcs módszer esetében az 1963-ban beszivárgott
víz jelenlegi helyzetéből (h63, lásd 2.b, ábra) számítható a

∫ T( )w ( )dz = ∫ I( )TPe
z

z

I=

- λ∆τ

t

dt

∫ T( )w ( )dz
λ
∫ TP e dt
z

z

(6)

(7)

- ∆τ

T(z)

a talajnedvességben mért trícium tartalom

w(z)

a talaj nedvesség-tartalma (V%)

I(t)

effektív beszivárgás

TP(t)

a csapadék trícium idősora

λ

a trícium bomlási állandója

dt

a t év és a mintavétel éve közötti idő

1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
0

2. ábra:
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200
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évi átlagos trícium tartalom (TU)

trícium tartalom (TU)

a

b

a: A magyarországi csapadék korrigált trícium idősora, b: A trícium tartalom vertikális profilja a talajvízben
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Átrendezve, és elfogadva, hogy I(t) = const = I (vagyis az
évenkénti beszivárgás konstans a vizsgált időszakban), a (7)
egyenletet kapjuk.
A Duna-Tisza közi hátságon (Méntelek, Fischerbócsa,
Kéleshalom) végzett vizsgálatok alapján 150-250 mm/év
leáramlási sebességet kaptunk a talajvízben. A porozitást
(n0=0,2) is figyelembe véve a beszivárgás 42-63 mm/év
közötti (1. táblázat). A trícium csúcs és trícium mérleg
alapján számított beszivárgás hasonló értékeket adott és jól
egybevág a hidraulikai modellezés eredményeivel.
1. táblázat

Különböző módszerekkel számított beszivárgási
értékek összehasonlítása a Duna-Tisza közén
számított beszivárgás [mm/év]

módszer

Méntelek

Fischerbócsa

Kéleshalom

trícium csúcs

48

63

38

trícium
mérleg

42

44

44

Olyan területeken, ahol lassú a leszivárgás (pl. lösz vagy
iszap fedőrétegű talajoknál), a trícium csúcs még a talajvíz
feletti telítetlen, tehát levegőt is tartalmazó zónában
található. A talajnedvességből kinyert víz trícium tartalma
alapján a püspökszilágyi radioaktívhulladék-tároló [5]
valamint a bátaapáti-i radioaktívhulladék-tároló [6]
környezetében frissen ásott kutakban végzett trícium profil
felvételek lassú, 100 mm/év-nél kisebb függőleges irányú
leszivárgási sebességet és 5-10 mm/év beszivárgást adtak.
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A trícium-csúcs módszer rétegirányú (közel vízszintes)
áramlási sebesség számítására is alkalmas, olyan
területeken, ahol extrém nagy vízvezető képességű rétegek
találhatók. A Szigetköz több száz méter vastag kavicsrétegében 400-500 m/év rétegirányú sebesség számítható a
Dunából kiinduló fő áramlási szelvény mentén [7].
Az elbomlott trícium 3He ként mérhető a felszín alatti
vizekben. Ez alapján a víz kora a (8) képlettel számítható.

t=

12,43  3 He + 3 H 
ln

ln 2  3 H


(8)

A 3H/3He kormeghatározás eredményei a Szigetközben 480
m/év sebességű, vízszintes irányú, a Dunából származó
rétegvíz áramlást adtak – jó egyezésben a trícium és a 36Cl
vizsgálatokkal. 36Cl a tenger alatti hasadó-bomba kísérletek
során keletkezett, a 35Cl(n,γ)36Cl reakcióban. A csapadékvíz
36Cl csúcsa nyolc évvel korábban jelentkezett, mint a trícium
csúcs. A 3H és a 36Cl csúcsok ellaposodásából számított
α=250 m longitudinális diszperzió a kavicsrétegekre
jellemző érték és jól egyezik a 435 m/év áramlási
sebességnek megfelelő hidraulikai modell eredményével
[8].
Cikkünkben ízelítőt adtunk annak demonstrálására, hogyan
lehet a környezet nukleáris szennyezéseit globális
nyomjelzőként alkalmazni, amit a nukleáris méréstechnika
nagyarányú fejlődése tett lehetővé.

▲

felszín alatti víz mért Cl-36
koncentrációja

○

Cl-36 modellezés eredménye

♦

felszín alatti víz mért trícium
tartalma

□

trícium modellezés eredménye

Távolság a Dunától az áramlási pálya mentén (km)

3. ábra:
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Merre tart az Európai Unió a nukleáris hulladékok kezelése
területén?
Dr. Ormai Péter, Dr. Hegyháti József
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
2040, Budaörs, Puskás T. 11., +36 23 445 995

Az elmúlt évtizedben jelentős műszaki haladás történt az Európai Unióban a kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése
terén. Az igazi kihívás továbbra is a nukleáris fűtőelemciklus lezárása. Néhány országban a geológiai tárolók építésre
vonatkozó döntés közelébe jutottak. Az EU legújabb kutatási keretprogramjának fő célkitűzése megvalósítás-célú programok
ösztönzése minden eddig még le nem zárt fontos kérdésben. Ennek célja, hogy egy masszív tudományos és műszaki alapot
lehessen teremteni a geológiai elhelyezés biztonsága és a technológiák demonstrálhatósága érdekében, ezzel kialakítva egy
közös európai álláspontot a fő kérdésekben. A geológiai tárolók kifejlesztése mellett az elemszeparáció és transzmutáció
(P&T) a másik fő fejlesztési irány.

Kis és közepes aktivitású hulladékok
elhelyezése

közvetlen végleges elhelyezése. Míg ez első ipari méretekben már évtizedek óta működik, addig közvetlen végleges elhelyezésre még nem került sor.

Az elmúlt évtizedben jelentős tudományos és műszaki
haladás történt az Európai Unióban a rövid életű kis és
közepes aktivitású hulladékok biztonságos végleges
elhelyezése területén a nemzeti programok keretében
végzett munkának köszönhetően. Az ilyen típusú
hulladékok elhelyezésére korszerű felszín közeli és felszín
alatti tárolók épültek. Európában az atomerőművel
rendelkező országok majd mindegyike üzemeltet
hulladéktárolót, vagy pedig folyamatban lévő programja
van a létesítésre. Kivételt képez Hollandia és Olaszország,
ahol a hosszú idejű tárolásra rendezkedtek be [1].

Figyelembe véve, hogy nagy aktivitású radioaktív hulladék
mély geológiai elhelyezése 2020 előtt egyetlen EU
tagállamban sem várható, ezért a következő években is
minden felhasználónak a kiégett fűtőelemek vagy az
üvegezett nagy aktivitású hulladékok hosszú idejű átmeneti
tárolására kell berendezkednie.

Az utóbbi években több ország vizsgálja a nagyon kis
aktivitású hulladékok elhelyezésének kérdését, mely a
közeljövőben egyre nagyobb számban leszerelésre kerülő
atomerőművek hulladékkezelési stratégiájának fontos
eleme lehet. Franciaország és Spanyolország már üzembe is
helyezett ilyen hulladéktárolót.
A hosszú életű kis és közepes aktivitású hulladékok
végleges elhelyezése még majdnem minden EU
tagországban megoldandó feladat.

A nukleáris fűtőelemciklus lezárása
Az igazi kihívás továbbra is a nukleáris fűtőelemciklus
lezárása. Jelenleg két jól kiforrott koncepció létezik a
fűtőelemciklus lezárására. Az egyik az elhasznált
fűtőelemek újrafeldolgozása (reprocesszálása) a hasznosítható anyagok kinyerésének igényével és a radioaktív
hulladékok üvegbe ágyazásával, illetve a kiégett fűtőelemek

Kontakt: peter.ormai@rhk.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

Geológiai elhelyezés
Ma már nemzetközi egyetértés van a szakemberek között a
tekintetben, hogy a nagy aktivitású és/vagy hosszú
élettartamú radioaktív hulladékok biztonságos végleges
elhelyezésének legjobb megoldása a stabil, mély geológiai
formációban történő elhelyezés. A legnagyobb kihívás,
hogy a geológiai elhelyezésbe vetett bizalmat közvetíteni
tudják a széles társadalomnak [2] [3].
A tároló fejlesztésben élenjáró országok többsége a mélybeli
kőzetkörnyezetet a helyszínen vagy a helyszínhez hasonló
körülmények között (in-situ) vizsgálja az erre a célra
kialakított földalatti kutató bázison, vagy elterjedtebb nevén
kutató laboratóriumban (angol rövidítéssel: URL). Mára
Európában Németország, Finnország, Franciaország,
Spanyolország, Svédország, Belgium és Svájc halmozta fel a
legtöbb tapasztalatot a földalatti kutatásokban. Ezek a
vizsgálatok minden esetben széleskörű nemzetközi együttműködésben folynak, messzemenően támaszkodva egymás eredményeire és tapasztalataira. Az Európai Unió is
támogatja ezt a fajta munkát, kiemelten a belga és a svéd
programot. Ez utóbbi indulásától fogva nemzetközi kutató
létesítményként funkcionál.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. december 5.
2009. január 12.
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A földalatti kutatólaboratóriumok nem csak műszaki,
tudományos szempontból nagyon fontosak. Külön ki kell
emelni, hogy ezek a radioaktív hulladékelhelyezéssel
összefüggő
lakossági
kapcsolatépítés
meghatározó
létesítményei is. A hulladéktároló projektek egyik
legérzékenyebb pontja szerte a világon a társadalmi
elfogadtatás.
Néhány országban mára már az építésre vonatkozó döntés
közelébe jutottak a kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású
hulladékok elhelyezésére szolgáló geológiai tárolók
projektjei, bár ezidáig ilyen tároló nem üzemel, a legtöbb
országban még évekre van a létesítéstől. (ld. 1. táblázat). A
felmerülő akadályok ellenére egyetlen országban sem
vetették el a geológiai tároló létesítésére vonatkozó döntést,
bár sok országban lelassult a telephely-kiválasztási
program, néhol pedig újragondolják a kiválasztás
folyamatát. Az újonnan csatlakozó országok mindegyike
még több évtizedre van a megoldástól.
1. táblázat A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolóinak
tervezett időpontjai az EU néhány országában
A tároló építésének
kezdete

Az üzembe helyezés
becsült időpontja

Svédország

2015

2020

Finnország

2015

2020

Franciaország

2015

2025

Belgium

2025

2040–2080

Németország

2025

2030

Csehország

2030–2050

2065

Magyarország

2020–2046

2047

Ország

A mély geológiai formációban történő elhelyezés
finanszírozása a „szennyező fizet” elv alapján biztosítható.
A 2. táblázat a tároló költségeire tartalmaz becsléseket. 1000
t uránt tartalmazó kiégett fűtőelem végleges elhelyezése
közelítőleg 0,5-1,0 milliárd euróba kerül [4]. A költségek
jelentős szórása abból is adódik, hogy az egyes országok
más-más költségelemeket vesznek figyelembe. Például nem
mindenki számolja bele a telephelykutatás, a K+F, az
engedélyezés vagy az átmeneti tárolás költségeit.
2. táblázat A mély geológiai tárolók becsült költségei
Kiégett fűtőelem
mennyiség [tU]

Költség
[millárd euró]

Finnország

5 500

3

Svédország

9 100

3,5

Ország

UK
Spanyolország

16 400

15

6 800

3
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Elemszeparáció és transzmutáció
Annak ellenére, hogy a nagy aktivitású hulladékok
mélygeológiai formációban történő végleges elhelyezésével
szinte minden nukleáris iparral rendelkező ország
foglalkozik, sok helyen kutatják azon alternatívák
lehetőségét, melyek segítségével csökkenthetők a jövő
generációk terhei. Az egyik ígéretesnek tartott lehetőség a
hulladékokban található hosszú élettartamú radionuklidok
átalakítása oly módon, hogy a maradékok elhelyezését
követően csak jóval rövidebb idejű intézményes
ellenőrzésre legyen szükség. Az eljárás – az ún.
transzmutáció, illetve P&T (Partition & Transmutation) –
olyan nukleáris folyamat, amellyel a hosszú élettartamú
radioizotópok nagy részét stabil, vagy rövid élettartamú
izotóppá lehet alakítani reaktorban, vagy az e célra
kialakított részecskegyorsítókban [5].
Mivel a mai technológiákkal a megkívánt szétválasztási
hatékonyság nem érhető el, továbbá a szükséges
reaktortechnika sem eléggé kiforrott, ezért a transzmutációs
programokat tovább kell fejleszteni, mielőtt dönteni lehetne
gyakorlati alkalmazásukról. Mai tudásunk szerint azonban
nincsen olyan technológia, melynek alkalmazásával teljesen
kiválthatók lennének a geológiai tárolók. Ezért a
transzmutáció nem is tekinthető önálló koncepciónak,
sokkal inkább a reprocesszálási változat finomításának. E
technológiánál a nagy aktivitású hulladékból leválasztják a
transzurán izotópokat (aktinidákat) és a hosszú felezési
idejű hasadási termékeket, majd megfelelő atomreaktorban
átalakítják azokat rövidebb élettartamú, illetve stabil
izotópokká. A 4. generációs reaktorok fejlesztésénél ezt a
feladatot már figyelembe veszik, és olyan reaktortípusok
kidolgozását és üzembe állítását is tervezik, amelyeknek
egyik fontos feladata — a villamosenergia-termelés mellett
— az említett transzmutáció. Ennek révén olyan hulladékot
kapunk, amelynek aktivitása kisebb lesz (bár továbbra is
nagy aktivitású marad) és megfelelő szintre történő
lebomlásához nincs szükség több százezer évre, elegendő
lesz esetleg néhány száz év is.
A fűtőelemciklus korszerűsítése és zárása során flexibilis
elemszeparációs eljárásokat terveznek kidolgozni, hogy az
uránt és a plutóniumot többször is fel lehessen használni.
Ehhez a gyorsreaktorok elterjedésére, az aktinida-kémia
fejlődésére, a szeparációs technológia fejlesztésére és az ún.
minor aktinidákat (Am, Cm, Np) is tartalmazó fűtőelemek
gyártási technológiájának kidolgozására van szükség. A mai
tudás szerint ipari üzemek 2040 előtt nem állnak üzembe.
A ma reálisnak nevezhető számítások szerint a kiégett
fűtőelemek radiotoxicitásának több mint két nagyságrendű
-csökkenése P&T alkalmazásával 500–3000 év után érhető
el, szemben a nyitott ciklussal, ahol ugyanez az érték
130 000 évre tehető. Ez azt is jelenti, hogy ezt az „új”,
kedvezőbb tulajdonságúvá tett hulladékot továbbra is mély
geológiai tárolóban kell elkülöníteni a bioszférától.
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Európai Uniós kutatások a nukleáris
hulladékok terén
Egyre hangsúlyosabban fogalmazódik meg az Európai
Bizottság Kutatási Igazgatósága részéről az integrált,
összehangolt kutatási programokra vonatkozó igény.
Fontos kérdés, hogy a radioaktív hulladékokkal foglalkozó
szakember gárda hogyan tudná jobban hasznosítani a
tudományos és technológiai tudásanyagot a legfontosabb
kutatási területeken, illetve az új kutatási hálózatokra
(networking) tett kezdeményezések segítésével miként
lehetne jobban strukturálni és hatékonyabbá tenni a
jövőbeni európai kutatási együttműködést.
Fontos lépések már eddig is történtek a hatékonyabb
együttműködés érdekében a korábbi Euratom Keretprogramokban, ahol is a partner szervezetek megosztották tapasztalataikat mind a stratégiai, mind pedig a tudományos
kérdésekben. Az olyan szervezeti keretek, mint az Összehangolt Programok (Concerted Actions), vagy a Tematikus
Hálózatok (Thematic Network) nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az alapvető kérdésekben közös irányvonalak és megközelítések alakuljanak ki. Ily módon megteremethető az a műszaki konszenzus, amit a nemzeti programok prioritásainak meghatározásában jelenthet segítséget.
Annak ellenére, hogy ezen összehangolt akciók korábban is
segítettek abban, hogy számos problematikus területen
sikerüljön közös megközelítést kialakítani, nem feltétlenül
biztosították a leghatékonyabb kutatási struktúrát és a
tudásanyag legjobb hasznosítását. Az Európai Bizottság úgy
véli, hogy a 6. és 7. Keretprogram új szervezeti formái, az
ún. az Integrált Projektek (Integrated Project) és a
Tudásközpontok (Network of Excellence) valóban szervezettebb és hatékonyabb kutatásokat fognak eredményezni.
Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a radioaktív
hulladékok kezelésében érintett szervezetek – kutatók,
programvégrehajtók, hatóságok – között még szorosabb
együttműködés valósuljon meg.
A 6. és 7. Keretprogram fő célkitűzése megvalósítás célú
kutatás és fejlesztés minden eddig még le nem zárt fontos
kérdésben annak érdekében, hogy egy masszív tudományos
és műszaki alapot lehessen teremteni a geológiai elhelyezés
biztonsága és a technológiák demonstrálhatósága érdekében, ezzel kialakítva egy közös európai álláspontot a fő
kérdésekben.
Jelenleg a vizsgálati irányok a következők:
− A befogadó kőzet in-situ jellemzése generikus és
telephelyspecifikus URL-ekben.
− A meghatározó folyamatok (geoszférától a bioszféráig)
vizsgálata, a tároló környezetének megértésére.
− Robosztus biztonsági elemzési módszertan kifejlesztése
(modellezési eszközök).
− Mérnöki tanulmányok és a tároló megvalósításának
demonstrálása.
− A lakossági elfogadást támogató társadalmi kérdések
vizsgálata.
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Az eddigi kutatásokkal kapcsolatos néhány fontos
megállapítás tehető. A nagy aktivitású hulladékok
elhelyezésére szolgáló geológiai tárolókkal kapcsolatos K&F
tevékenység időigényes, komplex multidiszciplináris terület. A programok lassan és óvatosan valósulnak meg
(évtizedek telhetnek el a koncepció kialakításától a
megvalósításig). Az Euratom keretprogramok végig jelen
voltak ezen összetett folyamat során, és továbbra is komoly
folytonosságot jelentenek. Mivel az alap koncepció kiforrott,
a további vizsgálatok az optimálást és a bizonytalanságok
csökkentését szolgálják.
A további Európai kutatási erőfeszítések elsősorban a
nagyobb mértékű integrációt célozzák.

Nemzetközi vagy nemzetek feletti
megoldások
Gyakorlatilag minden nemzeti radioaktív hulladékkezelési
program deklarálja, hogy nemzeti szintű megoldást kell
találni a saját hulladék elhelyezésének problémájára. Ez
leginkább a jelenlegi politikai realitások tükröződése,
mintsem alapelv. A témában megjelent nemzetközi
tanulmányok, valamint a különböző más fórumokon
lezajlott viták mind arra a következtetésre jutottak, hogy
nincsenek alapvető etikai vagy környezetvédelmi érvek a
nemzetközi hulladéktárolási projektekkel szemben. Újabban
az aggodalmak forrásai a terror fenyegetettség és
proliferáció.
Valóban nyilvánvaló, hogy erős gazdasági és műszaki érvek
szólnak az ilyen projektek mellett, különösen olyan
nemzetek
esetében,
amelyek
kis
atomenergetikai
kapacitással rendelkeznek. A költségek, a biztonság és a
safeguards szempontjából a nemzetközi együttműködés
ideális megoldás lehetne, hiszen így a nukleáris anyagok
még megbízhatóbb elzárása mellett a nukleáris technológiák alkalmazását még több ország számára tenné
lehetővé. A kérdés társadalmi és politikai érzékenysége
miatt a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésében
élenjáró országok (Svédország, Finnország) különösen
visszafogottak a regionális hulladéktárolás kérdésében.

Hazai helyzet
Magyarországon az atomerőművi kis és közepes aktivitású
hulladékok végleges elhelyezésének kérdése a jelenleg
Bátaapátiban épülő tárolóban hosszú távon megoldást
jelent.
A kiégett fűtőelemek átmeneti tárolására szolgáló
létesítmény 50 évre megoldja a kazetták biztonságos
tárolását. Ez idő alatt kell végleges megoldást találni.
1995-ben program indult a nagy aktivitású és hosszú
élettartamú hulladékok elhelyezésének megoldására. Középpontjában elsősorban azok a helyszíni vizsgálatok
voltak, amelyeket 1996 és 1998 során a Mecsek-hegységben
található (akkor még működő) uránbányából megközelíthető bodai agyagkő formáció (BAF) területén, 1100 m
mélységben végeztek el. A program három évre
korlátozódott a bánya 1998. évi bezárása miatt. 2004-től
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folytatódtak a BAF megismerését és alkalmas terület
kijelölését célzó vizsgálatok és kísérleti munkák. Az
újrainduló kutatások elsődleges célja egy földalatti
kutatólaboratórium helyszínének kijelölése.

Összefoglalás
A nukleáris energia jövőbeli alkalmazásai alapvetően
hatással lesznek a képződő nukleáris maradékanyagok
mennyiségére és minőségére.
A következő évtizedekben az atomenergia fenntarthatóságának elérése érdekében megtörténik az atomerőművek
negyedik generációjának kifejlesztése Az atomerőművek
ezen új generációja a természeti erőforrások javított
felhasználásával és a nagy aktivitású hulladék mennyiségének minimalizálásával döntően befolyásolja majd az
atomenergetika fenntartható alkalmazását. A fejlesztésekben nagy szerep jut a gyorsneutron-spektrumú reaktoroknak, amelyek lehetővé teszik a fűtőelemciklus zárását.
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A negyedik generációs rendszerek egyrészt minimalizálni
fogják a nukleáris maradék anyagok mennyiségét, másrészt
pedig jelentősen lecsökkentik a végleges elhelyezés nagyon
hosszú felügyeleti időszakát, ezáltal csökkentve a jövő
generáció terheit, valamint jelentősen a növelve a lakosság
egészségének és a környezet védelmét.
Nemzetközileg elfogadott elv, hogy minden országnak saját
magának kell gondoskodnia a területén keletkezett
radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről. Ez nem
feltétlenül az adott országon belüli elhelyezést jelenti. Az
utóbbi időben felélénkült az érdeklődés a nemzetközi
megoldás iránt. E nemzetközi hasznosítású tárolókra
vonatkozó elképzelések ma még nagyon kezdeti fázisban
vannak, s egyáltalán nem biztos, hogy — a befogadó
országok lakosságának ellenállása miatt — valósággá
válhatnak. Ezért minden, az atomenergiát alkalmazó
országnak folytatnia kell a saját területén történő
elhelyezésre alkalmas terület keresését, kutatását és a
telephely előkészítését.
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Fúziós erőmű komponenseinek szilárdsági méretezése és
termomechanikai szimulációja
Szabó Viktor, Porempovics Gábor, Kecskés Szabolcs, Dr. Kovács Ádám
BME Műszaki Mechanikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., +36 1 463 1369

Jelen cikk a BME Műszaki Mechanikai Tanszék magfúziós kutatásokban való részvételének néhány eredményét mutatja be.
A Magyar Euratom Fúziós Szövetség tagjaként lehetőségünk nyílt vezető külföldi magfúziós kutatóintézetek projektjeiben
részt venni mind tervezési, mind elemzési munkákban. A Karlsruhei Kutatóintézettel (FZK) közösen terveztük a HELOKA
(Helium Loop Karlsruhe) vákuumtartályt, mely – komplexitása és a benne üzemelő grafit hősugárzó miatt – többféle
szilárdságtani és hőtani végeselemes analízist igényelt. Ugyancsak részt vettünk az ITER teszt-köpenyelemének, a HCPBTBM (Helium Cooled Pebble Bed Test Blanket Module) termomechanikai ellenőrzésében, illetve a greifswaldi W7-X
sztellarátor videó diagnosztikai rendszerének tervezésében és hősugárzásos számításaiban.

HELOKA projekt
A projekt rövid ismertetése
A HELOKA projekt (Helium Loop Karlsruhe), az ITER-ben
használandó egyik köpenyelem modul (Test Blanket
Modul, TBM) hélium hűtési körének tesztelésére szolgáló
berendezés, amit a Karlsruhei Kutatóintézetben (FZK,
Németország) építenek.
A HELOKA kísérleti berendezés számos tartályt,
hőcserélőket, a hélium keringtetésére szolgáló berendezéseket, saját vízhűtési rendszert, vákuum rendszert,
nagy teljesítményű elektromos fűtést és diagnosztikai
eszközöket tartalmaz. A TBM teszteléséhez használandó

1. ábra:

vákuumtartály (1. ábra, piros tartály) konstrukciós munkáit,
szabvány szerinti méretezési számításait, valamint a
szükséges szerkezetanalízis- és termikus vizsgálatokat a
Műszaki Mechanikai Tanszéken végeztük.

A vákuumtartály
A HELOKA kísérlet során a 3 tonnás TBM-et grafit
hősugárzóval melegítik. A tartály sok csőcsatlakozással
rendelkezik, melyek az elektromos rendszerhez, a hélium és
vízhűtési rendszerhez, a diagnosztikai rendszerekhez,
illetve a biztonsági rendszerekhez csatlakoznak. A tartály
belső átmérője 3 m, hossza 5,5 m, falvastagsága 8 mm, üres
tömege kb. 6,2 tonna.

A HELOKA berendezés egy korai elrendezési terve és P&ID diagrammja

Kontakt: vszabo@mm.bme.hu
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a
2. ábra:

b

A vákuumtartály CAD modellje (a) és a hálózásra előkészített felületmodell (b)

A tartály geometriai/konstrukciós tervezését az ITER
projektben általánosan használt Catia tervezői rendszerben
végeztük,
kihasználva
a
modern
parametrikus
tervezőrendszer adta rugalmasságot (2a. ábra) A tartály fő
elemeit (hengerpalást, tartályfenék) az EN 13445-3 szabvány
előírásai szerint méreteztük belső nyomásra, illetve
horpadásra. A tartály csőcsatlakozásainak elrendezése nem
szokásos, így a csonkok méretezésekor nem tudtunk a
szabvány előírásai szerint számolni. A szabvány ajánlása
alapján kiválasztott szerkezeti kialakítást a végeselemes
módszer segítségével ellenőriztük.
A szerkezetanalízishez használt középfelület modell szintén
a Catia rendszerben készült, majd IGES formátumban
importáltuk az ANSYS Workbench DesignModeler
moduljába, ahol a hálózáshoz szükséges geometriai
módosításokat, felületdarabolásokat végeztük el (2b. ábra).

A HELOKA vákuumtartály hőtani számításai
A TBM tesztelésére előírt 300 kW/m2 hőfluxus előállítását
egy grafitszálakból álló hősugárzó rendszer végzi, melynek
felületi hőmérséklete akár a 2000 °C -ot is elérheti. Ezt a

a
3. ábra:
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rendszert – a TBM első falát is beleértve – egy vízhűtéses,
illetve passzív hőpajzsokból álló burok veszi körül. A
tervezésnél számolni kellett a hőpajzs esetleges tökéletlenségeivel, és meg kellett vizsgálni, hogy kisebb rések
jelenléte a hőpajzson hogyan befolyásolhatja a vákuumtartály falának hőmérsékletét. Ennek a követelményekben
maximált hőmérséklete 60 °C. A rendszer nagy
teljesítménye miatt fontos volt a hatásfok optimálása is,
mely esetünkben a TBM által elnyelt és a hősugárzó által
leadott hőteljesítmény hányadosa.

A vákuumtartály ellenőrzése hősugárzásra
A vákuumtartály ellenőrzése kétféle módszerrel történt. Az
első egy egyszerűsített modell, melynél egy 2 mm széles
izzó csík szimulálja a rést a pajzson, melyen át a hősugárzás
történik.
Többféle
emissziós
tényezővel
és
csíkhőmérséklettel teszteltük a rendszert. A 2000 °C
hőmérsékletű, 0,7 emissziós tényezőjű csík esetén kapott
hőmérsékleteket mutatja a 3b. ábra. Az eredmény alapján
azt állapítottuk meg, hogy sűrűbb hűtőcsatornákra van
szükség.

b

A vákuumtartály falának hőmérséklet eloszlása a teljes tartály külső peremén (a) és a veszélyes övezetben (b)

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009
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A javított tervek ellenőrzésénél a teljes vákuumtartály
modelljét teszteltük. Itt már megfelelő lett a fal
hőmérséklete. Biztonsági tartalékot jelent továbbá, hogy
konzervatív megközelítéssel a tartály külső felületén
elhanyagoltuk a konvektív hőátadást, mely jelentős hűtést
fog jelenteni a későbbiekben.

blokkolásával, illetve a grafit hősugárzó által kilökött
szénrészecskék felfogásával. A hőveszteség csökkenése
lehetővé teszi kisebb tápegység használatát, illetve több
napos vagy hetes kísérleteknél jelentős költségcsökkentést is
jelent.

A rendszer hatásfokának javítása

A vákuumtartályt ellenőriztük 5 bar belső nyomásra,
vákuumterhelésre, horpadásra, emelésre és a belső
szerkezetek súlyterhelésére. Az ellenőrzéshez használt
végeselem modell látható a 4a. ábrán, a számított
egyenértékű feszültség eloszlás pedig vákuumterhelés
esetén a 4b. ábrán. A feszültségszintek minden esetben kellő
biztonsággal alatta maradnak a megengedett értékeknek.

A rendszer hatásfokát mind analitikusan, mind végeselem
modellek segítségével vizsgáltuk. A modellekben passzív
molibdén hőpajzsok használatával jelentős hatásfoknövelést
(32 % volt az eredeti, 52% az új hatásfok) sikerült elérni. Ez
jelen esetben nagyjából 400 kW teljesítmény megtakarítást
eredményez az eredeti koncepcióhoz képest a hősugárzás

a
4. ábra:

b

A vákuumtartály végeselem hálója (a) és a feszültségeloszlás vákuumterhelés esetén (b)

a
5. ábra:

A HELOKA tartály végeselemes ellenőrzése

b

A tartály egy pontjának elmozdulása (a); A horpadt alak – nemlineáris horpadás (b)

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009
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merevítők és a fedelek között, majd az MF.3-ban ismét
eloszlik a szaporító kazettákba, végül az MF.4-ben ismét
összegyűlve egy gyűjtővezetéken keresztül távozik a
rendszerből (7.ábra) [1].

Purge gas MFs

MF.1
Back
plate

te MF
m pla
Botto

A HCPB TBM

.2

MF.2

plate
BU

A vákuumtartály horpadásvizsgálatát két lépcsőben
végeztük. Első közelítésben egy lineáris vizsgálatot
végeztünk, és az így kapott terhelési tényezőt használtuk a
nem lineáris vizsgálat futási paramétereinek meghatározására (5a-b. ábra). Lineáris horpadásvizsgálat esetén az
elfogadható terhelési tényező szokásosan a 4-es. Ez azt
jelenti, hogy a számítások szerint a stabilitásvesztés (horpadás) az üzemi terhelés négyszeresénél következne be. A
lineáris vizsgálat eredménye körülbelül 5-ös terhelési
tényező lett, a nem lineáris horpadásvizsgálat eredménye
4,6-os terhelési tényező. A két érték alapján kijelenthető,
hogy a tartály konstrukciója horpadás szempontjából is
megfelelő.
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A HCPB TBM (Helium Cooled Pebble Bed) berendezést az
FZK-ban tervezik. Befoglaló méretei a következők:
magasság 484 mm, szélesség 1660 mm, mélység 710 mm.
Szerkezeti anyaga csökkentett aktivitású EUROFER acél.
A TBM szerkezetileg egy tartószerkezetből (ún. HCPB box),
trícium szaporító kazettákból (Breeder Unit), a
nagynyomású (80 bar) héliumgáz elosztását végző
szendvics szerkezetű rendszerből (Manifold - MF) áll (6. és
7. ábra).
A HCPB box az első falból (First Wall - FW), az alsó és felső
fedelekből (Cap), a belső merevítő szerkezetekből (Horizontal and Vertical Stiffening Grid - SG), és a szerkezetet
lezáró hátlapból (Backplate) áll (6. ábra).
Toroidal dir., 484mm
First Wall
Li4SiO4
side
Plasma
m
ir., 1660m
Poloidal d

Be

Breeder Unit
Vertical SGs
Horizontal
SGs

r.,

i
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ia mm
d
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Ra 71
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6. ábra:

Függőleges HCPB TBM

A hélium az MF.1-en keresztül lép be a szerkezetbe 300 °Cos hőmérséklettel, 80 bar nyomáson, majd végighalad az
első falon, ahonnan az MF.2-be ömlik. Ebből a térrészből az
1,3 kg/s tömegáramú hűtőközeg egy részét elvezetik egy
bypass vezetéken keresztül, a többi pedig eloszlik a belső
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MF.3
7. ábra:

MF.4

Manifold rendszer HCPB TBM

A HCPB TBM termomechanikai szimulációja
A korábban említett fontos alkatrészek termikus ellenőrzése
is az ANSYS végeselem szoftverrel készült. Eddig az
alkomponenseket csak egymástól külön vizsgáltuk, ezen
felül még nem álltak rendelkezésre a függőleges TBM-n
végrehajtott neutron számítások eredményei. Ezért a
korábban a vízszintes elrendezésen kapott eredményekből
extrapolációval származtatott termikus peremfeltételek
szerepelnek a modellekben.

Az első fal termomechanikai szimulációja
Az első fal jelenlegi koncepciója 12 darab egymástól
független hűtőcsatornát tartalmaz. Konzervatív tervezési
kritériumokat alkalmazva a plazmából származó hőfluxus
500 kW/m2 volt, illetve a neutron becsapódásokból
származó hőfejlődést egy radiális irányban csökkenő
exponenciális függvény írja le. Az FW falán konvekcióval
a hűtőközegnek átadódó hő számítását 1D-s fluid elemekkel
oldottuk meg. A hélium és a hűtőcsatornák fala közti
konvekciós tényezők értékei korábbi CFD számítások
eredményeiből származnak.
Több végeselem modell is készült, melyekkel rámutattunk
arra, hogy a csatornák közti távolságot megfelelően (20 mm)
megválasztva az EUROFER acél megengedett maximális
hőmérséklete (550°C) alatt lehet tartani az első fal maximális
hőmérsékletét, konzervatív hőterheléseket figyelembe véve.
A TBM első falának hőmérséklet-eloszlásán látható (8. ábra),
hogy a csatornák elrendezéséből adódóan két „forró”
csatorna egymás mellett egy lokálisan magas hőmérsékletű
zónát eredményez, ahol a hőmérsékletek a tervezési
kritériumban megszabott maximális érték közelében
alakulnak [1],[2].
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FW He coolant flow scheme

Hot helium
Cold helium

8. ábra:

A TBM első falának (First Wall) hőmérséklet-eloszlása

Függőleges és vízszintes merevítők
termomechanikai szimulációja

becsülni tudjuk az egyes szubkomponensekből kilépő
hélium hőmérsékletét. Ennek a modellnek a fejlesztése
jelenleg is folyamatban van (lásd 11. ábra).

A függőleges és vízszintes merevítők bár nincsenek
közvetlen kapcsolatban a plazmával, a szaporító kazettákból mégis nagy hőterhelés éri őket a közvetlen érintkezés
miatt [3]. Az eredmények azt mutatták, hogy a kialakuló
maximális hőmérsékletek a megengedhető tervezési határ
(550 °C) alatt maradtak mindkét esetben. Függőleges
esetben 505 °C, vízszintes esetben 545 °C a maximális
kialakult hőmérséklet (ld. 9-10. ábra).

10. ábra: Hőmérséklet eloszlás a vízszintes merevítőben
(stiffening grid)

9. ábra:

Hőmérséklet eloszlás a függőleges merevítőben
(stiffening grid)

A negyed HCPB TBM összetett termomechaikai
modell
Egy komplexebb modellt felépítve vizsgálni tudjuk a HCPB
TBM komponenseinek egymásra gyakorolt hatását, így
például választ kaphatunk többek közt arra is, hogy a
vízszintes SG magas hőmérsékletű zónáját mennyire tudja
hűteni a hegesztési vállnál a függőleges SG széle, vagy
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11. ábra: A HCPB TBM összetett mechanikai modellje
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A Wendelstein-7X sztellarátor videodiagnosztikai komponense
A Wendelstein-7X sztellarátor Greifswaldban épül.
Fajtájának messze legnagyobbja lesz 13 méteres átmérőjével.
Tanszékünk aktív résztvevője volt a videó-diagnosztikai
rendszer fejlesztésének, melynek során tervezési és
szimulációs feladatokat végeztünk el. A sztellarátort az
építése során jelentkező nehézségek (bizonyos elemek
hűtésének átmeneti hiánya) miatt a jelenlegi terv szerint
csak csökkentett, impulzus üzemben fogják eleinte használni. Szükségessé vált a berendezés hősugárzásra való
ellenőrzése, melyet egy tranziens szimulációval végeztünk
el. Itt először egy hősugárzásos modellel számoltunk (ld. 12.
ábra), majd ezzel végeztünk tranziens szimulációt. A

II. évf. (2009) 29

szimuláció eredménye: 30 ciklus után sem éri el a szerkezet
legmelegebb pontjának hőmérséklete a 300 °C-ot.

12. ábra: Hőfluxusok a szerkezet felületén
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Az atomenergia alkalmazásának nem műszaki szempontjai
Dr. Trampus Péter
Trampus Mérnökiroda
2060 Bicske, Zrínyi Miklós u. 20., +36 22 262 418

Az atomerőművek azon nyilvánvaló adottságuk eredményeként, hogy működésük közben nem bocsátanak ki üvegházhatású
gázt, hozzájárulnak a globális éghajlatváltozás ütemének lassításához. Ahhoz, hogy hozzájárulásuk a jelenleginél
határozottabb legyen, olyan akadályokat is le kell győznie az emberiségnek, amelyek elsősorban nem műszaki vagy
gazdasági, hanem egyéb (etikai, pszichológiai, szociális, kulturális) okokra vezethetők vissza. Az atomenergia
alkalmazásának ezek a szempontjai gyakran nem kapnak akkora figyelmet, mint a tisztán műszaki, gazdasági vagy éppen
proliferációs szempontok. A cikkben – elsősorban a nemzetközi fórumokon elhangzottak, valamint vezető folyóiratokban
publikáltak alapján – sorra vesszük és röviden elemezzük ezeket a szempontokat, majd következtetéseket vonunk le az
atomenergia jövőbeni alkalmazására nézve.

Bevezetés

Ma az emberiség energiaellátással kapcsolatos problémája
(divatos kifejezéssel élve: kihívása) kettős. Az egyik
problémát a világ népességének és a fejlődő országok
életszínvonalának folyamatos növekedésével együtt járó
energiaigény kielégítése jelenti. A másik probléma a
növekvő energiaigény kielégítésével egyidejűleg a globális
éghajlatváltozás kezelése. A cikk általánosságban az
energiaprobléma és kifejezetten az atomenergia alkalmazásának műszaki-gazdasági szempontjain túlmutató
aspektusait kísérli meg összefoglalni.

Az emberi társadalom működése – hasonlóan más,
dinamikus folyamatokból felépülő rendszerekhez – külső
energiát igényel. Egészen a XIX. század kezdetéig a külső
energia forrása közvetlen vagy közvetett formában a Nap
volt. A XIX. század kezdetén váltak tömegesen elérhetővé a
fosszilis primerenergia-hordozók, ami megváltoztatta az
életet, és jelentős mértékben hozzájárult – egyebek mellett a népesség exponenciális növekedésének elindulásához, 1.
ábra.

Népesség, milliárd
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Emberi fejlettségi index a villamosenergia-fogyasztás függvényében [4]

A népesség növekedésének kérdése
Az emberiségnek a Földre gyakorolt hosszú távú hatását a
népesség és az életmód határozza meg. Ha elfogadjuk azt,
hogy az „ökológiai lábnyom” jól definiálja azt a területet
(földet, vizet, keletkező hulladék elhelyezését, stb.), amely
egy ember életéhez szükséges, akkor kijelenthető, hogy
csaknem három Föld nagyságú bolygó kellene ahhoz, hogy
a 2050-re prognosztizált népesség a jelenlegi életmód és
fogyasztási szokások megtartásával folytathassa életét.
Abban az esetben, ha az emberiség alapvetően
megváltoztatná életmódját és fogyasztási szokásait, akkor
akár 10 milliárd ember is élhetne a Földön. Ennek az lenne a
feltétele, hogy lakásaik nem lennének nagyobbak, mint a
japán miniatűr hotelek (capsule hotels), rizs-alapú
vegetáriánus diétán élnének, nem vagy keveset utaznának,
a világhálón kommunikálnának, pihenési és szórakozási
szükségleteiket a virtuális valósággal elégítenék ki és így
tovább. A felvázolt tendencia egyébként illeszkedik a
jelenlegi környezetbarát fejlődési tendenciához (miniatürizálás, információs technológia), megvalósulása mégis
erősen kétséges [1]. Ezért az emberiségnek szembe kell
néznie a népesség növekedés problémájával. Amennyiben
feltételezzük, hogy a fejlett országok energia igénye nem
növekszik jelentős mértékben, ez akkor is a jelenlegi
energiaigény megkétszereződését-megháromszorozódását
jelentheti az évszázad közepére.
Annak ellenére, hogy az energiaprobléma egyik oka a
népesség növekedése (ami a világ különböző országaiban
egymástól jelentős mértékben eltérő tendenciát mutat), ritka
annak a következtetésnek a hangoztatása a tudósok
körében, hogy magát ezt az okot kellene kiküszöbölni. A
népesség stabilizálásának kérdéséről általában nem
beszélnek, aminek érthető politikai, humanitárius és egyéb
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okai lehetnek, de a hallgatás talán azzal is magyarázható,
hogy az érintett tudósok (fizikusok, mérnökök) nem
szívesen lépnek ki tudomány területük határain túlra. Nem
beszélni a kérdésről ebben a megközelítésben viszont annyit
jelent, mint amikor az orvos aszpirint ír fel rákbetegnek –
mondta Bartlett, egy amerikai fizikus, aki a jelenséget a
tudósok csendes hazugságának nevezte [2]. Bartlett
javaslata, hogy amennyiben elfogadjuk azt, hogy a
probléma gyökere valóban a népesség növekedése (amit
meggyőződéssel állít), akkor a legfontosabb megvitatandó
kérdés az, hogy mi ad jobb általános megoldást: a népesség
stabilizálásán dolgozni, vagy a folyamatosan szűkülő
forrásokat a folyamatosan növekvő népesség között
elosztani? Ebben a kérdésben felelőssége van a fizikus
társadalomnak. A kérdés ilyetén felvetése természetesen a
legszélsőségesebb reakciókat váltotta ki, lásd a Physics Today
2004. évfolyamának későbbi olvasói leveleit.

Az emberi fejlettség és a villamos
energia
Azt gondolhatnánk, hogy több energia felhasználása
nagyobb jóléttel párosul, ami azonban csak általánosságban
igaz. Ha egy ország lakossága növekszik, a többlet energiát
a nagyobb népesség azonos (vagy csökkenő) életszínvonalon tartására is fel lehet használni. Az életszínvonal
növelésére csak abban az esetben lehet esély, ha a többlet
energia előállítása és felhasználása hatékonyabb a
jelenleginél. Az ENSZ a tagországai statisztikai mutatóiból
létrehozta az „emberi fejlettségi” indexet (Human
Development Index, HDI) [3]. A HDI egy ország átlagos
eredményeit az emberi fejlődés következő területeinek
eredményeit szintetizálva fejezi ki: hosszú és egészséges
élet, tudás, és tisztességes életszínvonal. A 2. ábra a világ 60
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legnépesebb országának HDI értékét mutatja a villamos
energia felhasználásuk függvényében (az ábrán olyan
ország szerepelnek, amelyekre létezik HDI). Az ábrából
látható, hogy a HDI kb. 4000 kWh éves fogyasztás felett egy
állandósult, magas értéket mutat. Annak ellenére, hogy
minden ország helyzete egyedileg kezelendő, ez a
korreláció évtizedekre visszamenőleg érvényesnek tűnik.
Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a szegény
országok jólétének növelése jelentősen nagyobb energiafogyasztást fog igényelni a jelenlegi előrejelzéseknél [4].
Míg az éghajlatváltozás globális természete és hatása
megkérdőjelezhetetlen, addig a világ országai az ok
kiváltásában nem egyformán vettek részt. A gazdag
(OECD) országok bocsátották ki az üvegházhatású gázok
többségét. A szegény országok érintettsége viszont
fokozottabb, amit földrajzi helyzetük, a mezőgazdaságtól
való erősebb függésük és természeti erőforrásaik hiányában
sebezhetőségük magyaráz. Ez a helyzet kettős egyenlőtlenségre mutat rá: egyrészt a gazdag országok
felelősségére a jelenlegi helyzet miatt, másrészt, hogy a
következmények erősebben érintik a szegény országokat
[5]. Ennek az egyenlőtlenségnek a kezelése etikai
megközelítést is igényel.

Az energiaigények kielégítésének
hierarchiája

Szükségletek
hiánya

Kielégített szükségletek

Maslow amerikai pszichológus a múlt század közepén
alkotta meg elméletét az emberi igények motivációs
szerkezetéről. Az igényeket csoportokba rendezte, és
definiálta ezek hierarchiáját, amit vizuálisan a róla
elnevezett Maslow-piramis szemléltet [6]. Ennek lényege,
hogy az ember csak a fizikai és szellemi jóléttel kapcsolatos
alacsonyabb rendű igényei kielégítését követően törődik a

politikai
döntés
kérdése
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személyisége fejlődésének magasabb rendű igényeivel.
Visszatekintve a nemzeti energiapolitikák kialakulására és
fejlődésére megállapítható, hogy a piramis modell
alkalmazható rájuk is: csak miután az energiához való
hozzáférés biztosított volt, akkor került át a hangsúly az
ellátás biztonságára, majd csak ezt követően vették
figyelembe a költségek hatékonyságát. Az iparilag fejlett
országok az 1970-es évek végétől kezdtek figyelni a
természeti erőforrásaik hatékonyságának a kérdésére, és
csak ezután a társadalmi elfogadhatóságra. A 3. ábra az
energiapolitika
Maslow-piramisát
mutatja
be
[7].
Amennyiben érvényesnek tekintjük az emberi igények
hierarchiájával való analógiát, akkor nyilvánvaló, hogy az
egyes prioritások közötti egyensúly kialakítása politikailag
korlátozottan és kizárólag a magasabb rendű társadalmi
igények – mint a fenntarthatóság – biztosítása esetében
lehetséges.
Az
előzőekből
következik,
hogy
ameddig
az
ellátásbiztonság dominál (vagy jelen van) a nemzetközi
energiapolitika színpadán, addig erősen kétséges a
nemzetközi megegyezés a magasabb rendű igények
kérdésében (Kiotói Egyezmény). Tény, hogy világszerte még
mindig kb. másfél milliárd ember nem fér hozzá a villamos
energiához. Fontos kérdés az ellátásbiztonság fogalmának a
helyes értelmezése. A közvélemény ellátásbiztonsággal
kapcsolatos felfogása ugyanis nem csak tényeken
nyugodhat, hanem bizonyos mértékben érzelmi alapokon
is. Mindaddig, amíg az ellátásbiztonság megfelelő szintjéről
nincs egyetértés, addig a magasabb rendű igények tükrében
megkérdőjelezhető érdekcsoportok a „félelem taktikáját”
alkalmazva azt sugallhatják, hogy az ellátásbiztonság adott
szintje nem megfelelő, és a figyelmet a magasabb rendű
igényekről átterelhetik pusztán az ellátásbiztonság
kérdésére.

TÁRSADALMI
ELFOGADHATÓSÁG

TERMÉSZETI
ERŐFORRÁS
HATÉKONYSÁG

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
kényszerpálya

ELLÁTÁS BIZTONSÁG

HOZZÁFÉRÉS AZ ENERGIÁHOZ
3. ábra:
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Az energiapolitika Maslow-piramisa [7]
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Széndioxid-kibocsátás nélküli
technológiák
A világon évente 18.000 TWh villamos energiát állítanak
elő, ami gigatonnákban mérhető mennyiségű széndioxid
kibocsátásával jár. A széndioxid-kibocsátás nélküli
technológiák közül a vízerőművek, az atomerőművek és a
szélerőművek sorolhatók az érett technológiák közé. A
képet a biomassza, a geotermikus energia, továbbá a nap és
az óceán energiája teszi teljessé. Nyilvánvaló, hogy a
növekvő energiaigény kielégítésére és a globális
éghajlatváltozásra adandó „globális” válasznak ezekre a
technológiákra kell épülnie. A széndioxid-kibocsátás nélküli
technológiák értékelése több szempontból lehetséges és
szükséges. Ilyen szempontok például: a primerenergiahordozó, valamint a technológia rendelkezésre állása, a
létesítés és üzemeltetés költsége, az energiaátalakítás
hatásfoka, környezeti, biztonsági, elfogadási szempontok,
stb. Erről számtalan értékelést, rangsorolást lehet olvasni
akár magyar nyelven is, (például [8, 9]), amelyeket azonban
befolyásolhatnak a különböző érdekcsoportok (utalunk itt
az előző pontra). A közelmúlt egyik tárgyilagos elemzése
olvasható a [10] hivatkozásban. Meggyőződésünk, hogy az
atomenergia magában hordozza azt a lehetőséget, hogy
tartósan részt vállaljon az energiaprobléma alapvető
kérdéseinek a megoldásában.

Az atomenergia alkalmazásának
ellenzése
Az atomenergia békés alkalmazását kezdettől fogva árnyak
kísérik, ami kihat a technológia alkalmazása jövőjének a
megítélésére. Az alkalmazásra a legsötétebb árnyékot a
Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák vetik. Ennek
eredményeként az atomenergiát a világ kezdettől fogva
nem a tudomány egyedülálló vívmányának tekintette, mert
az emberekben az atomenergia fogalmával való találkozás
elsősorban az atomháborútól való félelmet asszociálta. Ezt
az asszociációt csak erősítette a múlt század közepén a
hidegháború atomfegyverkezési versenye, majd megkoronázta az atomenergia ellenes mozgalmak megjelenése a
nyugati demokráciákban. Ez utóbbiaknak sokkal inkább
társadalmi mozgatórugói voltak, mint az atomenergia békés
alkalmazásának tényleges elutasítása. A mozgalmak az
Amerikai Egyesült Államokban a kormány külpolitikáját
ellenző mozgalmakból nőttek ki, Nagy-Britanniában a
szociálpolitikai problémák adtak lendületet nekik, és szinte
mindenütt a pop-kultúra részeivé váltak. Mindezeket
kiegészítették a 90-es évek energiaipari liberalizálási és
privatizálási folyamatai, amelyeket úgy lehet röviden
jellemezni, hogy a közgazdász gondolkodás úrrá lett a
mérnöki gondolkodáson [11]. Az atomerőmű-építkezések
világméretű megtorpanásához tehát több különböző
tényező hozzájárulása kellett, amelyek együttes hatása
lényegesen jelentősebb volt, mint például a TMI atomerőmű
balesete, ami egyébként ugyanebben az időszakban történt.
Az atomenergia ellentmondásos megítéléshez az előző –
elsősorban érzelmileg és politikailag motivált – okokon túl
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több, a társadalom szemében irracionális elem is hozzájárul.
Ezek a tudománynak (elsősorban a fizikának) a XX. század
első felében lezajlott azon jelentős szemléletváltásával
hozhatók összefüggésbe, amely nélkül a nukleáris energia
sem katonai, sem polgári alkalmazást nem nyert volna. A
viszonylag egyszerűen befogadható newtoni mechanika
mellett megjelent a hétköznapi ember szemében misztikus
einsteini relativitáselmélet, és a kvantummechanika. Az
érthető determinisztikus szemlélet mellett megjelent a
jelenségek valószínűségi szemlélete és ennek a törvényszerűségeit leíró elmélet. Az ellentmondásos
megítéléshez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy a
nukleáris technológia olyan technológia, amelyhez
hozzátartozik a radioaktív sugárzás. Megjelent tehát egy
olyan veszélyforrás, amelyet az emberi érzékszervek nem
észlelnek. A példaként említett jelenségek a tudósok
számára érthetőek, de a hétköznapi emberek döntő
többsége számára felfoghatatlanok, ezért gondolkodásukban zűrzavart okoznak. A zűrzavar mesterségesen
fokozható, lásd az előző bekezdésben írottakat. Ennek a
zűrzavarnak a társadalmi gondolkodásban való tartós
uralkodása szorosan összefügg az ismeretek hiányával, ami
felhívja a figyelmet a (természettudományos) oktatás
mellett a korrekt és mindenki számára érthető tájékoztatás
szükségességére. Az előzőek alapján érthető, hogy egy ilyen
komplex kérdésben nehezen képzelhető el társadalmi
méretű egyetértés. A társadalmi egyetértés hiányát
pótolhatja politikai akarat, ami viszont megoszthatja a
társadalom eltérő módon gondolkodó csoportjait.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy a nyugati világban
megtorpant (jelenleg újraéledésének jeleit mutató)
atomenergia miért nem vesztette el hitelét Ázsiában.
Különösen érdekes a kérdés felvetése Japán esetében, aki
elszenvedte az egyetlen atomcsapást. Ugyan eltérő
berendezkedésű országokról van szó, ha Indiát, Kínát,
Korát vagy Japánt tekintjük, de nem hagyható figyelmen
kívül az a hatalmas kulturális örökség, amely ezen
országokra
jellemző.
Indiai
tudósok
szerint
az
energiaprobléma megoldásának záloga a keleti és nyugati
filozófia alappilléreinek együttes, előítéletektől mentes, és
kiegyensúlyozott figyelembe vétele lehet [12], ami
hozzájárulhat egy valódi paradigmaváltáshoz. Itt energia,
élelem, ivóvíz, föld, egészség komplex módon kezelendő,
ami az etikai, ökológiai, emberi jogi kérdések együttes
figyelembe vételével jár. A kérdés ilyen megközelítésének
igényét alátámasztja, hogy érzékelhetők a jelei annak, hogy
ahogyan a XX. század műszaki fejlődésének gyökerei
Európában voltak, úgy a XXI. század fejlődését Ázsiában
fogják írni.

Következtetések
Az energiaprobléma megoldása és ezen belül az
atomerőművek hosszú távú szerepének megerősítése
jelentős erőfeszítéseket igényel az emberiségtől. Az
erőfeszítéseket több síkon kell kifejteni. Egyrészt az
energiaprobléma nem kezelhető elszigetelten más globális
problémáktól, másrészt nem szűkíthető le egyszerű
műszaki vagy gazdasági kérdésekre. Egyre többször
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találjuk szembe magunkat a kérdés etikai vonatkozásaival,
amelyek kezelése nélkül a megnyugtató megoldás nehezen
képzelhető el. Úgyszintén megkerülhetetlenek azok a
filozófiai vonatkozások, amelyek a keleti és nyugati kultúra
egymástól eltérő gyökerein alapulnak. Előrelépés szükséges
az oktatásban és a tárgyilagos információszolgáltatásban az
atomenergiától való indokolatlan félelem eloszlatására. A
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probléma sikeres megoldásához, egyúttal az atomenergia
jövőjéhez
az
egész
világra
kiterjedő
(globális)
együttgondolkodásra van szükség. A globális együttgondolkodás feltétele egy „fejlett” civilizáció, és a
fejlett jelzőt itt nem gazdasági vagy ipari, hanem annál
lényegesen szélesebb értelemben használjuk.

Irodalomjegyzék
[1]

M. Rees: Our Final Century, William Heinemann, London, 2003.

[2]

A. A. Bartlett: Thougths on Long-Term Energy Supplies: Scientists and the Silent Lie, Physics Today, July 2004, p. 53-55.

[3]

http://hdr.undp.org/en/statistics/

[4]

S. G. Benka: The Energy Challenge, Physics Today, April 2002, p. 38-39.

[5]

The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge University Press, 2007.

[6]

A. Maslow: A theory of human motivation, Psychological Review, 1943, p. 370-396.

[7]

C. W. Frei: The Kyoto protpcol – a victim of supply security? or: if Maslow were in energy politics, Energy Policy, 32, 2004, p. 1253-1256.

[8]

Vajda Gy.: Kockázat és biztonság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

[9]

Fazekas A. I.: Villamosenergia-termelési technológiák jellemzői, Magyar Atomfórum Egyesület, Budapest, 2005.

[10]

Q. Schiermeier et al: Electricity without Carbon, Nature, 14 August 2008, p. 816-823.

[11]

W. J. Nuttall: Nuclear Renaissance: Technologies and Policies for the Future of Nuclear Power, Institute of Physics Publishing, London, 2005.

[12]

B. Raj: Ethics, Equity and Energy, Presentation to Academia NDT International, Shanghai, China, 26 October 2008.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

5

Nukleon

2009. január

II. évf. (2009) 31

A fizikatanítás helyzete és eredményessége
Dr. Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, +36 1 208 2927

2008-ban két reprezentatívnak minősíthető adatgyűjtést végeztünk a fizika oktatásával kapcsolatban. Jelen írásban ezekről
számolok be.
A nyár folyamán az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) ad hoc bizottságának helyzetelemző munkája részeként
kérdőíves felmérést végeztünk általános iskolai és középiskolai biológia, kémia és fizika szakos tanárok körében.
Másik vizsgálatunkban a műszaki felsőoktatásba beérkező hallgatók felkészültségének felmérését végeztük el, mivel egy ilyen
jellegű, több felsőoktatási intézményben is elvégzett, széleskörű vizsgálat alkalmas lehet arra, hogy az oktatási kormányzat
figyelmét felhívja a közoktatásban lezajlott negatív jelenségek kezelésének elodázhatatlanságára. Különösen fontos ez az
aktuális körülmények között, amikor a deklarált célok között szerepel a műszaki-természettudományos végzettségű
szakemberek képzésének kiemelt támogatása.

A fizikatanítás helyzete
A természettudomány szakos tanárok közt végzett
vizsgálatunk1 kérdései a következőkre irányultak: a tanárok
életkor szerinti eloszlása, a kísérletezés feltételei, az
óraszámok alakulása a különböző évfolyamokon, tanulói
létszámok, a differenciált fejlesztés lehetőségei (versenyek
és felzárkózatás), a tanárok közti kommunikációs
lehetőségek, oktatási módszerek.
Az adatfelvétel során 1050 kérdőívet töltöttek ki a kollégák,
közülük 490 fő fizikatanár.
A legfontosabb megállapítások a következők:

1 A tanári felmérés megszervezésében és kiértékelésében a
következő kollégák vettek részt:

Baranyai József és Bán Sándor, középiskolai vezetőtanárok
(biológia)
Hegyiné Farkas Éva, középiskolai tanár (korfák)
Dr. Király Béla, mérnök, kandidátus (kiértékelő program)
Dr. Radnóti Katalin, főiskolai tanár (kérdőív összeállítása,
kiértékelő program tesztelése, általános rész kiértékelése, fizika)
Rausch Péter,
megjelenítés)

egyetemi

hallgató

(programozás,

web-es

Dr. Szalay Luca, egyetemi adjunktus (kérdőív összeállítása, web-es
megjelenítés megszervezése)
Dr. Ujvári Sándor, középiskolai tanár (szerkesztés)

Varga Márta és Baranyi Ilona, középiskolai tanárok (kémia)

Kontakt: rad8012@helka.iif.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

− A természettudományokat oktató tanárok idősek, sokan
fognak rövid időn belül nyugdíjba vonulni, és néhány év
múlva alig lesz már olyan kolléga, aki képes tanítani
ezeket a tantárgyakat. Ez különösen aggasztó a fizika és a
kémia esetében. Az 1. ábrán az látható, hogy jóval több
kolléga fog 10 éven belül nyugdíjba menni – az 50 évnél
idősebbek, – mint ahány 35 évnél fiatalabb kolléga áll
majd az ő helyükre. Az általános iskolai tanároknál még
rosszabb a helyzet, mint a középiskolában.
− Nincsenek meg a kísérleti munkához szükséges feltételek,
eszközök laboráns segítő és órakedvezmény formájában.
Az adatok alapján az látható, hogy a tanárok
meglehetősen sokféle tevékenységért kapnak órakedvezményt, mint igazgatósági tagság, szakszervezeti
bizalmi funkció, osztályfőnökség, munkaközösség vezetése stb. Ellenben a fizika tanításához elengedhetetlen
kísérleti munka megfelelő színvonalú ellátásáért egyetlen
kolléga sem kap órakedvezményt.
− A tanárok nem tudnak korszerű munkaformákat
alkalmazni a nagy létszámú tanulócsoportokban. A
fizikatanárok jelentős része 25 főnél nagyobb létszámú
tanulócsoportokban tanít. A tanári átlagos óraterhelés
magasabb, mint a kötelezően előírt 22 óra. Továbbá a
fizika óraszámai a különböző évfolyamokon körülbelül a
kerettantervi ajánlásokkal egyeznek meg, mely általában
heti 1,5-2 óra. A tanárok sok, viszonylag nagy létszámú
osztályban tanítanak. Mindezek következtében egy
tanárra nagyon sok diák jut. Ezért nagyon nehéz ilyen
körülmények között a tanulók differenciált egyéni
fejlesztése. Ezt a tanárok csak a délutáni különórákon
tudják megtenni.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2008. december 5.
2009. január 7.
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A fizikatanítás eredményessége

A fizikatanárok koreloszlása

Az ELTE TTK-n már 3. éve írnak a belépő hallgatók egy
úgynevezett kritérium dolgozatot. Ezt a dolgozatot ebben
az évben több intézmény hallgatói2 is megírták. A dolgozat
segítségével kifejezetten a középiskolából hozott, ott
elsajátítandó ismereteket térképeztük fel.

75; 15%
169; 34%
50-nél idősebb
35 és 50 közt
35 fiatalabb

A körülmények különösen alkalmasak voltak erre, hiszen
az OKNT számára éppen ebben az időszakban folyt a
természettudományos tantárgyak helyzetelemzése, így jelen
felmérés ehhez a munkához is kapcsolódott.
1324 diák, elsősorban mérnökhallgatók, írták meg a
dolgozatot, melyről azt gondoljuk, hogy tekintélyes száma
miatt komoly jelzés értékűnek mondható. A cikk további
részében a részletes kiértékelésből mutatok be néhány
jellegzetes adatot.

246; 51%

1. ábra:
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A fizikatanárok koreloszlása

− A különböző, a tanítási órákon kívüli tevékenységek,
mint korrepetálás, tehetséggondozás, szakköri foglalkozás, illetve továbbképzéseken való részvétel anyagi fedezete esetleges, melyet a 2. ábra mutat.

A dolgozatot a hallgatók a regisztrációs hét folyamán írták,
tehát még abban az időben, amikor a felsőoktatási
intézmény még nem „avatkozott bele” a képzésbe.
A dolgozat felépítése a következő volt:

A kérdőív végén lehetőség volt szöveges megjegyzések
írására is, mellyel nagyon sok kolléga élt is. A legtöbben
kevésnek tartják a tananyag feldolgozására fordítható időt,
illetve a kísérletezés nehézségeit írták le. De megjelentek a
válaszokban az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányai, a
tankönyvek és példatárak minőségi kifogásai stb.

− mértékegységes táblázat

5 pont

− 5 darab tesztes kérdés

8 pont

− 3 kérdés + indoklások

6 pont

A tanári felmérés teljes anyaga, a kérdőív, a biológia, kémia
és fizika szakos tanárok válaszainak elemzése, az írásos
megjegyzések, a kiértékeléshez használt Excel táblázat és
annak használata megtalálható a következő weblapon:
http://oknt.blog.hu .

A dolgozatra maximálisan 50 pontot lehetett szerezni. Az
eredmények eloszlása a 3. ábrán látható.

Kapnak-e a tanárok anyagi juttatást a
külön tevékenységekért?

− 1 vizsgálati módszer
− 3 feladat

4 pont
(7+10+10) 27 pont

Amint az eloszlásból látható, a dolgozat kifejezetten
gyengén sikerült. A teljesítési átlag 30%. Ha megnézzük,
hogy a hallgatók hány százaléka nem érte el az 50%-os
szintet, akkor megdöbbentő adathoz jutunk, mivel ez 83%!
Vagyis a hallgatók jelentős részénél az várható, hogy nem
tudják teljesíteni az első félévet sem. És ez sajnos
megegyezik az utóbbi évek oktatói tapasztalataival.

125; 26%

206; 42%

szinte mindig
alkalmanként
szinte soha

159; 32%

2. ábra:

A tanítási órákon kívüli tanári munkavégzés anyagi
fedezete

3. ábra:

A felsőoktatásba belépő hallgatók fizikatudása

2 A hallgatói felmérés megszervezését és lebonyolítását Dr. Pipek
János, a BME TTK oktatási dékán-helyettese koordinálta.
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4. ábra:
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A hallgatók által hozott felvételi pontszámok és a dolgozatban elért pontok összefüggése

Elemzésünk során több háttérváltozó függvényében is
vizsgáltunk a tanulói teljesítményeket, többek közt azt is,
hogy a hallgatók milyen pontszámmal érkeznek a felsőoktatásba.
A felvételi pontok és a dolgozatban
összefüggései a 4. ábrán láthatók.

elért

pontok

Az ábrából az látható, hogy csak nagyon gyenge kapcsolat
van a két adatsor között! Annyi mindenesetre látszik, hogy
azok a tanulók, akik a dolgozatra magas pontszámot
kaptak, jó helyezést értek el a felvételi pontszámoknál is.
Fordítva viszont nem igaz az összefüggés, hiszen nagyon jó
felvételi pontszámokat elért tanulók is teljesítettek nagyon
rosszul. Vizsgálataink alapján sajnos elmondható az, hogy a
közoktatás során a diákok nem kapnak kellő mértékű
felkészítést arra, hogy felsőoktatási tanulmányaikat eredményesen elkezdhessék. A gyenge teljesítés egyik oka
valószínűleg az, hogy a modernizációs folyamatok során a
természettudományos tantárgyak, többek közt a fizika is,
jelentős óraszámbeli veszteségeket szenvedtek el. Ez egyben
azt is sugallja, hogy a természettudományos ismeretek
napjaink technikai eszközökkel felszerelt környezetében, a
mai társadalomban nem fontosak, és ennek következtében a
természettudományi, illetve a műszaki pályák nem vonzóak
a fiatalok számára, hiszen egyéb, például gazdasági pályák
anyagilag jóval gyorsabb előrehaladást ígérnek.
Az érettségizett diákok jelentős része bejut a felsőoktatásba,
mely hasonlóan a középiskolához „kezd tömegesedni”, így
ebből adódóan olyan hallgatók is bekerülnek, akiknek erre a
korábbi években nem lett volna lehetőségük. És ezek nem
feltétlenül a „legokosabb” diákok, mivel ők a fentiekben leírt társadalmi környezet miatt nem a természettudományok
tanulásába fektetik energiáikat. Az érettségi pontok kiszámítása, mely egyben belépő a felsőoktatásba, nem tükrözi
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megfelelően a hallgatók olyan jellegű tudását, mely szükséges lenne választott szakjuk eredményes tanulásához.
A felsőoktatás a jelenlegi formában egy adott helyzet elé
van állítva, melyet valamilyen formában kezelnie kell.
Felmérésünkből világosan látszik, hogy a beérkezett
hallgatók részéről nem számíthatunk azokra az előismeretekre, mint a korábbi években, ezért a tudásbeli
hiányosságokat pótolni kell. Az intézmények legtöbbjénél
azonban a BSc-s tantervek elkészítésénél ez a szempont nem
szerepelt. A fent bemutatott eredmények szerint viszont
erre szükség van, amire a forrásokat biztosítani kell.
Megnéztük a fizikából érettségizettek arányát is, mely –
mint az 5. ábrából látható, – nem éri el az 50%-ot, pedig a
mérnöki szakokon alapvető követelmény a fizika alkalmazás szintű, jó ismerete.

5. ábra:

A fizikából különböző szinten érettségizők és a nem
érettségizők aránya.
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Az érettségi vizsgákról készült statisztikák azt mutatják,
hogy mind a közép- mind az emelt szinten jól teljesítenek a
diákok. A mi eredményeink azonban nem egészen ezt
mutatják. A középszinten érettségizők átlagos teljesítménye
38%, az emelt szintűeké 58%, melyek ténylegesen jobbak az
átlaghoz lépest. (Akik nem érettségiztek, azok átlaga 20%.)
De ha figyelembe vesszük azt, hogy a felsőoktatásban
általában 50% feletti teljesítményért jár elégséges (2)
osztályzat, akkor azt mondhatjuk, hogy erre csak azoknak a
hallgatóknak van esélyük, akik emelt szinten érettségiztek.
Az emelt szintű érettségik esetében a 60% feletti
teljesítményért viszont már jeles (5) osztályzat jár!
Összesen 352 hallgató szerzett fizikából jeles osztályzatot.
Az ő átlagteljesítményük 52,5%. Közülük 169 fő érettségizett
emelt szinten. Az ő átlagos teljesítményük éppen 60%.
Közülük 37 fő szerepelt országos verseny döntőjében. Az ő
átlagos teljesítményük 78,2%. Érdekes, hogy náluk a
feladatok megoldása picit jobban sikerült, melyek eredménye 79,2% lett, míg az elméleti kérdéseké 77,1%.
A kérdések közül egyet bemutatok kicsit részletesebben:
Egy karácsonyfaizzó foglalatán a következő adatok találhatók: 14
V, és 3 W. Hogyan határozná meg, hogy helyes teljesítményt
írtak-e fel az izzóra? A válaszhoz készítsen ábrát! (4 pont)
A megoldáshoz tudni kellett az elektromos teljesítmény
kiszámításához szükséges P = U I összefüggést. Tudni
kellett, hogy az izzót 14 V feszültségre kell kapcsolni, majd
az áramerősséget kell megmérni. Ki kellett tudni számolni,
hogy a mérésnél az áramerősségre

I=

P
= 0,21A
U

körüli értéket kell kapni. Fel kellett tudni rajzolni az
áramkört, benne a sorosan bekötött áramerősség mérővel.
Ha ennyit leírtak a hallgatók, akkor 4 pontot kaptak!
Esetleg valamilyen módon jelezni lehetett, hogy az
áramerősség mérőnek kicsi az ellenállása, vagy pedig a
feszültséget is meg lehetett mérni, melynek 14 voltnak
kellett lennie. De ezt már nem kértük a 4 pontos válaszhoz.
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6. ábra:

A vizsgálati feladat megoldása

A kérdés valójában nagyon egyszerű volt, csak nem
példaként, hanem mérési módszer megalkotásaként tettük
fel, vagyis a tanultak alkalmazását kértük számon. A
nehézséget ez okozta. A feladat megoldásának százalékos
eloszlása a 6. ábrán látható.
Amint az ábrákból látható, sajnos sokan semmit sem tudtak
kezdeni a feladattal.
A feladat némileg összefüggésbe hozható a PISA
vizsgálatok során kapott magyar eredményekkel. A PISA
feladatokban elsősorban az alkalmazható tudást mérik, nem
csak egyszerűen bizonyos tudáselemek meglétét a mindennapi élet kontextusában, vagy olyan kérdéskör esetében,
melyről sokat lehet hallani (savas eső stb.). A feladatkitűzők
fontosnak tartják a természettudományos problémák
felismerésének képességét, mérések, vizsgálatok eredményeinek elemző értéklelését, vizsgálatok megtervezését.
Jelen feladat egy egyszerű mérés megtervezését várta el a
diákoktól, tanult ismereteik felhasználásával.
A dolgozatról és annak eredményeiről további részletek
olvashatók a következő honlapon:
http://members.iif.hu/rad8012/index_elemei/kriterium.htm

4

