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A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag 
hasznosítási lehetőségei 

Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter  

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  
1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 

 

A Paksi Atomerőműben mostanáig keletkezett, valamint a jövőben keletkező kiégett üzemanyag újrahasznosításának 
potenciális előnyeit vizsgáltuk. Kétféle forgatókönyvet és kétféle reprocesszálási technológiát feltételeztünk: az eddig keletkezett 
és a jövőben keletkező kazetták egy időpontban, illetve külön időpontban történő reprocesszálása a PUREX, illetve egy 
továbbfejlesztett, valamennyi aktinoidát elválasztó eljárással. Referenciának a kiégett kazetták feldolgozás nélküli elhelyezését 
tekintettük. A végleges elhelyezés időskáláján a fejlett eljárás hulladékának a legkisebb az aktivitása, hőfejlődése és radiotoxikus 
leltára. A PUREX eljárással is számottevően csökkenthető a hulladék hőfejlődése, azonban a radiotoxikus leltárt nem csökkenti 
elegendő mértékben. A reprocesszálással kinyert uránnal és plutóniummal egy 1000 MW-os blokk több évtizedes működése 
biztosítható. 

 

Bevezetés 
Munkánk célkitűzése a Paksi Atomerőműben eddigi és 
jövőbeni működése során keletkezett, illetve keletkező kiégett 
üzemanyag különböző forgatókönyvek szerinti 
újrahasznosítási lehetőségeinek az értékelése volt. Első 
lépésként azon nuklidokat vettük számba, melyek járulékot 
adnak a kiégett kazetták hosszú távú jellemzőihez. Ezután 
kiszámítottuk a kiégett kazetták mennyiségét és kirakáskori 
nuklidleltárát, majd meghatároztuk a különféle 
újrafeldolgozási technológiák esetén kapott, végleges 
elhelyezésre kerülő hulladék aktivitását, hőfejlődését és 
radiotoxicitását a végleges elhelyezés időskáláján, valamint 
becslést adtunk az újrafeldolgozással kinyert, 
energiatermelésre alkalmas anyagfrakciók felhasználására. 
Munkánk nem részletes műszaki-technológiai elemzés, és 
nem tartalmaz gazdaságossági vizsgálatokat sem. 
Megközelítésünk inkább elvi, a lehetőségeket méri fel, és így 
alapját képezheti egy részletesebb, szélesebb körű 
elemzésnek. 

Alkalmazott módszerek, közelítések 
A figyelembe vett nuklidok 
Célunk az újrafeldolgozásból eredő hulladék aktivitásának, 
hőfejlődésének valamint radiotoxicitásának a meghatározása 
a végleges elhelyezés millió éves időskáláján. Első lépésként 
azon nuklidok körét határoztuk meg, melyek a fenti három 
mennyiséghez a kiégett kazetták átmeneti tárolása és 
végleges elhelyezése során jelentős járulékot adnak. 
Nyilvánvalóan azokat a nuklidokat kell figyelembe venni, 
melyek 50 éves átmeneti tárolás után is jelentős 
mennyiségben vannak jelen, ebből a felezési idő alsó 
korlátjára  5 év adódik.  

A hasadási termékeknél kiválasztási szempont még a nagy 
hasadási hozam. A hőfejlődéshez azon nuklidok járulnak 

hozzá, melyeknek bomlásakor nagy energia szabadul fel, a 
radiotoxicitáshoz pedig azok, melyeknek nagy a 
dóziskonverziós tényezője. A radiotoxicitás (R) definíciói 
közül dolgozatunkban az alábbit használjuk: 

, = )( DKA(t)tR                             (1) 

ahol t az időt, A a nuklid aktivitását, DK  pedig a nuklid 
dóziskonverziós tényezőjét jelöli Sv/Bq egységben.  
A dóziskonverziós tényezők [1] a lakosság 17 évesnél idősebb 
tagjaira vonatkoznak és 1 Bq aktivitású nuklid lenyelése által 
okozott, 50 évre számított lekötött effektív dózist adják meg.  
A radiotoxicitás mértékegysége Sv, azonban nem egy 
emberre, hanem egy csoportra értelmezett (kollektív dózis), 
azzal a feltételezéssel, hogy a radionuklidok inkorporációja 
olyan lassú, hogy az nem okoz determinisztikus hatást.  
Az egyes nuklidok radiotoxicitását összegezve a kiégett 
üzemanyag radiotoxikus leltárát kaphatjuk meg, szem előtt 
tartva a fenti értelmezést. 
A fenti szempontok alapján kiválasztott nuklidokon túl 
figyelembe vettük még a nuklidok bomlási sorában található, 
velük szekuláris egyensúlyban lévő, rövid felezési idejű 
leányelemeiket is úgy, hogy a leányelemek adatait az 
anyaelemek adataiba olvasztottuk. Így összesen az 
1. táblázatban megadott 34+6 nuklidot vettük figyelembe. 
 

1. táblázat A figyelembe vett nuklidok. (A nuklid neve után a 
rövid felezési idejű leánynuklidját adtuk meg.) 

Hasadási 
termékek 

79Se, 85Kr, 90Sr (90Y), 93Zr (93mNb), 94Nb, 
 99Tc, 107Pd, 113mCd, 121mSn (121Sn), 126Sn (126Sb), 

 129I, 135Cs, 137Cs (137mBa), 151Sm, 154Eu, 155Eu 

Aktinoidák 

234U, 235U, 236U, 238U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 
 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 242mAm (242Am), 243Am, 

 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm 



Nukleon 2013. március VI. évf. (2013) 128 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013  2 

A kirakáskori összetétel meghatározása 
A kazettánkénti nuklidleltárok meghatározásánál 
kazettafüggő hatáskeresztmetszetek helyett a kazetták főbb 
paramétereinek egy-egy jellemző értékéhez tartozó 
hatáskeresztmetszeteket használtunk. A kezdeti dúsítást, 
mint paramétert megtartottuk. A kiégésszámításhoz használt 
egycsoport adatkönyvtár 160 nuklid adatait tartalmazta.  
A könyvtár létrehozásához használt 70 csoportos, végtelen 
hígítású hatáskeresztmetszeteket az ENDF/B-VII.0 magadat- 
könyvtárból, az önárnyékoltakat pedig a KARATE 
programrendszerrel [2] végzett számításokból vettük.  
A kondenzáláshoz használt sokcsoport-spektrum is [2]-ből 
való. Az önárnyékolást az 235U, 238U, 239Pu nuklidok befogási, 
hasadási és abszorpciós magreakciónál epitermikus 
energiákon, a 240Pu befogási magreakciójánál termikus 
energiákon vettük figyelembe. A kazettánkénti teljesítmény 
meghatározásánál feltételeztük, hogy a kiégés növekedése 
kampányonként és kazettatípusonként állandó: 
12 MWd/kgU, a kampány hossza 330 effektív nap, a 
kazettánkénti kezdeti urántömeg 126 kg. A kiégés-
számításokat az MTA EK-ban fejlesztett TIBSO kóddal [3] 
végeztük. 
Különböző kezdeti dúsítású kazetták kirakáskori összetétele 
nyilvánvalóan eltérő. Kérdés, hogy a hosszú távú jellemzőkre 
(pl. radiotoxicitás) milyen hatással van a kazetta kezdeti 
dúsítása. Háromféle kezdeti dúsítású kazettának (2,4%, 3,82% 
és 4,2%) 40 MWd/kgU kiégéshez tartozó összetételét és a 
radiotoxicitásának az időfüggését megvizsgálva azt találtuk, 
hogy a referenciának vett 3,82%-os dúsítású kazettához 
képesti radiotoxicitások relatív eltérésének a maximuma 
bármely időpontban kisebb, mint 10%. Ezért a továbbiakban 
a kiégésszámításokban csak egy paraméter vettünk 
figyelembe: a kazetta kirakáskori kiégését. 

A kiégett kazetták csoportosítása 
A Paksi Atomerőműben eddig keletkezett és a jövőben 
keletkező kiégett kazettákat két nagy csoportra osztottuk, 
melyekre a továbbiakban „K”-val, illetve „T”-vel fogunk 
hivatkozni. 

 K-kazetták: Az erőmű indulásától 2012. április 1-ig kirakott 
kazetták. A csoportba nem tartozik bele a Szovjetunióba 
kiszállított 2331 darab kazetta. A csoport kazettái a 
pihentető medencében, illetve a KKÁT-ben találhatók, a 
kazettákról részletes adatszolgáltatást kaptunk az 
erőműtől. 

 T-kazetták: A 2012. április 1-je után kirakott kazetták.  
A csoportba beletartoznak a tervezett üzemidő-
hosszabbítás alatt, 2037. december 31-ig keletkezett 
kazetták. 

Az eddigi üzemidő alatt keletkezett kazetták 
A K-kazetták csoportjába 7782 munka- és 1055 követőkazetta 
tartozik, összesen 8837 darab, a kezdeti urán tömege a 
munkakazettákban 982,9 t, a követőkazettákban 126,9 t, 
összesen 1109,8 t. A munkakazetták kiégését az 1. ábra, a 
követőkazetták kiégését a 2. ábra mutatja a kirakás idejének 
függvényében. Láthatjuk, hogy az átlagos kiégés mindkét 
alcsoportnál növekszik és a munkakazetták átlagos kiégése 
minden időpontban nagyobb, mint a követőkazettáké. 
Mindkét ponthalmazra egyenest illesztettünk, ez az átlagos 
kiégés időbeli trendvonala, majd csoportosítottuk az egy 

kirakáshoz tartozó kazettákat kiégésüknek az adott 
időponthoz tartozó átlagos kiégéshez való viszonya alapján.  

 
1. ábra: A K-munkakazetták kiégése a kirakás időpontjának 

függvényében. 

 
2. ábra: A K-követőkazetták kiégése a kirakás időpontjának 

függvényében. 

A trendvonaltól való relatív eltérést 10%-os tartományokra 
osztottuk egészen 50%-ig. A kazettákat a kirakás időpontját 
figyelembe véve az egyes tartományokba soroltuk, majd 
ennek alapján meghatároztuk, hogy az egyes tartományokba 
az eddig keletkezett összes kazetta (munka és követő együtt) 
hány százaléka esik. Ezt az eloszlást mutatja a 2. táblázat. 

2. táblázat  A munka- és követőkazetták aránya az egyes kiégési 
tartományokban. 

Tartomány 
Munkakazetta Követőkazetta 

darab % darab % 

- 50 % 53 0,6 97 1,1 

- 40 % 301 3,3 184 2,0 

- 30 % 209 2,3 504 5,6 

- 20 % 582 6,5 371 4,1 

- 10 % 1387 15,4 952 10,6 

+ 10% 3102 34,5 2028 22,5 

+ 20 % 2563 28,5 2659 29,5 

+ 30 % 553 6,1 1396 15,5 

+ 40 % 48 0,5 446 5,0 

+ 50 % 0 0,0 24 0,3 

Összesen 8797 97,7 8661 96,2 

Láthatjuk, hogy a munkakazetták közel 85%-ának a kiégése 
az adott kirakáshoz tartozó átlagos kiégés 20%-os 
környezetébe esik. Ez az arány a követőkazettákra 66,7%, míg 
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a követőkazetták közel 88%-a esik a trendvonal 30%-os 
környezetébe. A trendvonal és a fenti eloszlások alapján mind 
a munka-, mind a követőkazettákra meghatároztuk, hogy az 
egyes kirakási időpontokhoz hány darab és milyen kiégésű 
kazetta tartozik. 

A jövőbeni üzemidő alatt keletkező kazetták 
A jövőben keletkező kiégett kazetták számának és kiégésének 
becslését az átlagos kirakáskori kiégés trendvonalának 
extrapolálásával és a 2. táblázatban bemutatott eloszlás 
felhasználásával végeztük. A kazetták számának 
meghatározásánál a megtermelt energiát vettük alapul. 
Feltételeztük, hogy az átlagos kiégés növekedési üteme a 
jövőben nem változik, a blokkok villamos teljesítménye 
500 MW, a kampány hossza 330 effektív nap, valamint a 
munka- és követőkazetták kezdeti urán tömege rendre 
126,3 kg és 120,3 kg. Figyelembe vettük még az egyes 
években kirakott munka- és követőkazetták számának 
arányát, mely az eddig kirakott kazettákra átlagosan 7,49 
volt. 
Mivel a kiégés növekszik, csökken az évenként kiégett 
kazetták száma. A feltételezések alapján a T-kazetták száma 
9116 darab, melyből 8040 munka- és 1076 követőkazetta.  
A kazetták kezdeti urán tömege rendre 1015,4 t illetve 129,4 t, 
összesen 1144,8 t. 

A kiégett üzemanyag újrahasznosítása 
Az előzőekben meghatároztuk, hogy mennyi és milyen 
kiégésű kazetta keletkezik az erőmű eddigi és jövőbeni 
üzeme során. A kazetták kirakáskori nuklidleltárának a 
meghatározásához a kazetták kiégését 5 MWd/kgU-os 
intervallumokra osztottuk, az egy intervallumba eső 
kazettákhoz az intervallum közepéhez tartozó kiégést és 
kirakáskori nuklidleltárt rendeltük. Az egyes kazetták 
kirakása óta eltelt időt is figyelembe véve határoztuk meg a 
K-kazetták összesített nuklidleltárát 2012. április 1-jére, a T-
kazettákét pedig 2037. december 31-ére vonatkozóan. 

A megvizsgált forgatókönyvek 
A kiégett kazetták hasznosítására két forgatókönyvet 
tételeztünk fel. A „KmajdT” szerint külön időpontban 
dolgozzuk fel a K- és a T-kazettákat (most, illetve az 
üzemidő-hosszabbítás után), a „KésT” szerint pedig egy 
időpontban, az üzemidő-hosszabbítás után. 
A kiégett kazetták feldolgozására, kezelésére háromféle 
technológiát vettünk számba. Az első a kazetták 
újrafeldolgozás nélküli kondicionálása (például tokozás vagy 
üvegbe ágyazás). Ekkor a kiégett üzemanyagban lévő 
valamennyi nuklid – nem feltételezünk veszteséget – a 
végleges elhelyezésre szánt hulladékba kerül. A második 
technológia a PUREX eljárás (Plutonium Uranium Recovery 
by EXtraction), amely egy ipari méretekben megvalósított 
reprocesszálási eljárás. Az eljárás az uránt és a plutónium 
99,9%-os hatásfokkal választja el. A harmadik technológia a 
PUREX eljárás továbbfejlesztése – nevezzük fejlett 
eljárásnak – mely a neptúniumot, az ameríciumot és a 
kűriumot is 99,9%-os hatásfokkal választja el. Ez az eljárás 
ipari méretekben még nem működik. Az egyes kezelési 
technológiákat – a szeparált frakciókra való utalással – 
jelöljük rendre így: „sep_0”, „sep_U,Pu” és „sep_An”. 
Mindkét forgatókönyvben a feldolgozás előtt 10 évet várunk, 
azaz a KmajdT forgatókönyv szerint 2022-ben és 2047-ben 

történik reprocesszálás, a KésT szerint pedig 2047-ben.  
A kazettacsoportok reprocesszálása néhány évet vesz 
igénybe, az ez idő alatti bomlások figyelembevételétől 
eltekintettünk. Feltételezésünk szerint a feldolgozás során 
keletkezett hulladék 50 évnyi átmeneti tárolás után, 2097-ben 
kerül végleges elhelyezésre, azaz a KmajdT forgatókönyvben 
a K-kazetták reprocesszálási hulladékának végleges 
elhelyezésével megvárjuk a T-kazetták reprocesszálását.  
Az eredmények bemutatásánál az időtengely nulla pontjának 
a feldolgozás dátumát választottuk, a meghatározott fizikai 
mennyiségeket pedig az átmeneti tárolás végétől kezdődően 
adjuk meg. 

A KésT forgatókönyvben keletkezett hulladék 
jellemzőinek értékelése 
A KésT-sep_0 esete a forgatókönyv referencia esete. A KésT 
forgatókönyv valamennyi esetében keletkezett hulladék 
aktivitását, hőfejlődését és radioxikus leltárát rendre a 3., 4., 
5. ábra mutatja. A kiégett üzemanyagban lévő nuklidokat két 
nagy csoportra osztottuk: hasadási termékek és aktinoidák.  
A meghatározott három fizikai mennyiség esetében az 
eltemetett hulladék egészére vonatkozó görbe (SUM) mellett 
külön ábrázoltuk a hasadási termékekre (FP) vonatkozó 
görbét is. Mivel a hasadási termékeket nem választjuk el a 
kiégett üzemanyagból, ezért a rájuk vonatkozó görbék 
valamennyi kezelési technológiára megegyeznek. 

A referencia esetből látszik, hogy a kezelés utáni első párszáz 
évben mindhárom mennyiség esetében a hasadási termékek 
határozzák meg a hulladék jellemzőit, hosszú távon pedig az 
aktinoidák. A kondicionálás után 50 évvel a hulladék 
aktivitása 6,504∙106 TBq, melynek több mint a háromnegyedét 
a hasadási termékek adják, 400 év után pedig 4,088∙105 TBq, 
melynek kevesebb, mint egy százalékát adják a hasadási 
termékek. Az aktinoidák és a hasadási termékek aktivitása a 
kondicionálás után 80 ezer évvel egy nagyságrendbe kerül, 
majd félmillió év után a két görbe eltávolodik egymástól.  
A hőfejlődés és a radiotoxicitás görbék menete jóval 
egyszerűbb. A hasadási termékek hőfejlődése 240 évvel, a 
radiotoxicitása pedig 220 évvel a kondicionálás után lesz 1%-
a a teljes hulladék hőfejlődésének illetve radiotoxicitásának, 
majd részesedésük tovább csökken. A teljes hulladék 
hőfejlődése a kondicionálás után 50 évvel 1221 kW, ezer év 
után 155 kW, ugyanezen időpontokban a radiotoxicitás 
rendre 250 GSv és 39 GSv.  
A KésT-sep_U,Pu esetben a PUREX eljárással eltávolítjuk a 
kiégett üzemanyag tömegének jelentős részét kitevő 
aktinoidákból az aktinoidák tömegének zömét jelentő uránt 
és a plutóniumot. Ez magától értetődően csökkenti mind az 
aktinoidák, mind a hulladék egészének valamennyi 
jellemzőjét: a teljes hulladék aktivitása, hőfejlődése valamint 
radiotoxicitása a reprocesszálás után 50 évvel rendre 86, 63 és 
53%-a referencia esetbelinek. Az aktinoidák aktivitása a 
reprocesszálás után nem minden időpontban haladja meg a 
hasadási termékek aktivitását, ellentétben a sep_0 esettel: 
100 ezer év után az aktinoidák aktivitása kisebb, mint a 
hasadási termékeké, majd megnő és meghaladja a hasadási 
termékek aktivitását: az aktinoidák aktivitását leíró görbe 
nem monoton csökkenő. Ezért a 237Np, az 241Am és 
leányelemeik a felelősek. Habár ezen nuklidok jelen vannak a 
referencia esetbeli hulladékcsomagban is, de aktivitásukat a 
reprocesszálás után 100 ezer évvel egy nagyságrenddel 
meghaladja az urán, a plutónium és ezek leányelemeinek 
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összegzett aktivitása, így a referencia esetben nem látható ez 
a növekedés. 
A fejlett eljárással csökkenthető a legnagyobb mértékben a 
hulladék tömege, hiszen a végleges elhelyezésre kerülő 
hulladékból gyakorlatilag eltávolítjuk valamennyi aktinoida 
nuklidot, így a teljes hulladék aktivitása, hőfejlődése és 
radiotoxicitása a reprocesszálás után 50 évvel a referencia 
esetbeli értékeknek rendre a 79, 32 és 21%-a. A hulladék 
aktivitása nem csökken jelentősen a sep_U,Pu esethez képest, 
azonban a hőfejlődés és a radiotoxicitás igen. A hulladék 
jellemzői tovább már csak a jelentős járulékot adó hasadási 
termékek eltávolításával csökkenthetők. 1 millió év után a 
hulladék aktivitása a referencia eset aktivitásának 13%-a, a 
hőfejlődése 2-3 nagyságrenddel kisebb, mint a referencia 
esetben, a radiotoxicitása pedig bő 200 év után kevesebb, 
mint a referencia eset 1%-a. 

Az 5. ábra a hulladék fajlagos radiotoxicitásának a változását 
mutatja az idő függvényében. A fajlagos radiotoxicitás alatt a 
végleges elhelyezésre kerülő hulladék radiotoxicitásának és a 
friss üzemanyagban található urán tömegének a hányadosát 
értjük. A fajlagos radiotoxicitást összehasonlítottuk az 1 kg 
friss üzemanyag előállításához felhasznált uránérc 
radiotoxicitásával. Láthatjuk, hogy feldolgozás nélkül a 
kiégett üzemanyag toxicitása majdnem 8 millió év alatt éri el 
az üzemanyag gyártásához felhasznált uránérc 
radiotoxicitását. A PUREX eljárás hulladéka bő 1 millió év 
után csökken erre a szintre, míg a fejlett újrafeldolgozással 
kevesebb, mint 450 év után. 
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3. ábra: A KésT forgatókönyvbeli hulladék aktivitása a reprocesszálás (2047.) után. 
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4. ábra: A KésT forgatókönyvbeli hulladék hőfejlődése a reprocesszálás (2047.) után. 
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5. ábra:  A KésT forgatókönyvbeli hulladék fajlagos radiotoxikus leltára a reprocesszálás (2047.) után és az üzemanyag gyártásához 

felhasznált uránérc fajlagos radiotoxikus leltára. 
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A KmajdT forgatókönyvben keletkezett hulladék 
jellemzőinek értékelése 
A forgatókönyvnek csak a sep_U,Pu esete tér el a KésT 
forgatókönyv megfelelő esetétől. Ennek az a magyarázata, 
hogy a kondicionálásnál valamennyi kémiai elem a hulladék 
frakcióba kerül. A fejlett elválasztási eljárásnál sem számít a 
feldolgozás ideje, mivel valamennyi aktinoida elválasztása 
esetén nem szakadnak meg az aktinoidák bomlási láncai.  
A PUREX eljárásnál ez nem teljesül, mivel a 14,3 éves felezési 
idejű 241Pu-ot kivonjuk a hulladékból, azaz leányelemének 
(241Am) nem lesz „forrása” a végleges elhelyezésre kerülő 
hulladékban, emiatt nem mindegy, hogy a kiégett 
üzemanyagot mikor reprocesszáljuk. Így a KésT 
forgatókönyvbeli sep_U,Pu esethez képest ebben a 
forgatókönyvben 83%-kal kevesebb lesz a hulladékban az 
241Am mennyisége, ami csökkenést eredményez a hulladék 
valamennyi jellemzőjében rövid és hosszú távon egyaránt. 
Ennek a csökkenésnek a maximális értéke azonban 
mindhárom jellemzőt és a teljes időskálát tekintve kevesebb, 
mint 10%. 

A hasadóanyag visszaforgatása az üzemanyag-
ciklusba 
A PUREX eljárással elválasztott urán és plutónium frakciókat 
vissza lehet forgatni az üzemanyagciklusba. A reprocesszált 
uránból, mely a természetes uránban megtalálható 
nuklidokon túl a nagy befogási hatáskeresztmetszettel 
rendelkező 234U és 236U nuklidokat is tartalmazza, UO2 
üzemanyag gyártható, azonban az 235U dúsítását meg kell 
növelni. A visszaforgatható urán mennyisége mindkét 
forgatókönyv szerint 2092,9 t, mely 14,4 t 235U-t tartalmaz.  
A gyártott üzemanyag dúsításának és kiégésnek 5%-ot és 
60 MWd/kgU-t, az erőmű termikus hatásfokának és 
kihasználási tényezőjének 38%-t és 87%-ot feltételezve (EPR 
jellegű adatok) az elválasztott urán egy 1000 MW-os blokk 
21 évi működtetéséhez elegendő. 

A plutóniumból MOX üzemanyag gyártható. A két 
forgatókönyv eltérő mennyiségű plutóniumot szolgáltat. Míg 
a KésT forgatókönyvben a K-kazetták reprocesszálásával 
2047-ig várunk, addig a KmajdT forgatókönyv szerint már 

2022-ben reprocesszáljuk őket, azaz kivonjuk a rövid felezési 
idejű 241Pu-ot. Emiatt a KmajdT forgatókönyv szerint 
felhasználható plutónium mennyisége mintegy 2,9%-kal, 
azaz 620 kg-mal több. A KésT forgatókönyvben 21,27 t Pu 
forgatható vissza a KmajdT forgatókönyvben pedig 21,89 t, 
de két különböző időpontban: 2022-ben (10,24 t) és 2047-ben 
(11,65 t). 9%-os plutónium-tartalmú MOX üzemanyag és EPR 
jellegű adatok feltételezésével a KésT forgatókönyvbeli 
plutónium mennyiséggel egy 1000 MW-os blokkot 17 évig 
lehetne ellátni. 
A fejlett reprocesszálási eljárással kapott aktinoidafrakciókat 
gyorsreaktorokba lehet visszaforgatni. Az üzemanyag 
plutónium-tartalmának és kiégésnek 16%-ot és 
50 MWd/kgHM-t, az erőmű termikus hatásfokának és 
kihasználási tényezőjének 48%-ot és 85%-ot feltételezünk 
(GFR jellegű adatok). Ezzel az elválasztott 21,89 t 
plutóniumból és a másodlagos aktinoidákból 133 t 
üzemanyag gyártható, amely egy 1000 MW-os blokk 10 évi 
üzemeltetéséhez elegendő. Ennyi idő alatt a gyorsreaktor 
kiégett üzemanyaga reprocesszálható, azaz a reaktor a 
továbbiakban folyamatosan üzemeltethető. 

Összefoglalás, következtetések 
Összességében elmondható, hogy a hulladék jellemzőit 
tekintve legjobb eredményt a fejlett reprocesszálási eljárás 
adja. A PUREX eljárással a hulladék aktivitása egyes 
időpontokban közel kétharmada a referencia esetbelinek.  
A fejlett illetve a PUREX eljárással kapott hulladék 
hőfejlődése a reprocesszálás után 50 évvel 30%-a illetve 63%-a 
a kondicionált hulladék hőfejlődésének. A hulladék 
radiotoxikus leltárában a PUREX eljárás nem hoz átütő 
csökkenést: a reprocesszálás után 1 millió évvel, amikor a 
mélygeológiai tároló már inhermetikussá vált, a hulladék 
radiotoxicitása majdnem 40%-a a referencia esetbelinek.  
A fejlett eljárással a radiotoxikus leltár több, mint két 
nagyságrenddel csökkenthető. 
Az erőműben eddig keletkezett és a jövőben keletkező kiégett 
üzemanyagból reprocesszálással kinyert urán és plutónium 
elegendő lehet egy 1000 MW-os blokk több évtizedes 
működéséhez. 
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E110G jelű üzemanyag burkolat viselkedése LOCA 
körülmények között 
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A VVER típusú reaktorokban jelenleg E110 jelű cirkónium ötvözetet használnak fűtőelem-burkolatként. Az elektrolitikus 
eljárással gyártott E110 burkolat helyett azonban hamarosan más gyártási technológiával, fémszivacsból készült E110G típusú 
fűtőelem-burkolatok kerülnek felhasználásra. Az új burkolat összetétele ugyan nem különbözik az eddigitől, de a burkolatok 
baleseti körülmények közötti viselkedését számos egyéb tényező (pl. felület, gyártástechnológia) befolyásolja. Elvégeztük a 
fémszivacsból előállított E110G ötvözet széleskörű vizsgálatát és összehasonlítottuk a két ötvözet viselkedését magas 
hőmérsékleten, üzemzavarokra jellemző körülmények között. Cikkünkben áttekintést adunk az elvégzett vizsgálatokról és a 
kapott eredményekről. 

 

Bevezetés  
A Paksi Atomerőmű üzemanyagát szállító orosz gyártó a 
fűtőelem-burkolatok gyártásában áttér a korábbi 
elektrolitikus eljárásról a fémszivacsos technológiára. Az így 
készült burkolat kémiai összetétele nem különbözik az 
eddigitől és a szállító szerint üzemi tulajdonságaiban sincs 
jelentős eltérés a két ötvözet között. Előzetes orosz mérések 
azonban azt mutatták, hogy üzemzavari (LOCA) 
körülmények között az új, E110G jelű burkolat kevésbé 
ridegedik el, mint a jelenleg használt ötvözet [1], [2], [3].  
A jelenleg használt E110 burkolat kb. 60-40% arányban 
jodidos-, ill. elektrolitikus eljárással gyártott fémből készül.  
A jodidos módszer lényege, hogy a gáz halmazállapotú 
cirkónium-tetrajodidot vékony, izzó W szálra 
kondenzáltatják, ahol termikusan bomlik és a Zr fém a 
volfrámra rakódik ("van Arkel-de Boer" eljárás).  
Az elektrolitikus eljárás során kálium-hexafluoro-cirkonátot 
(K2[ZrF6]) kevernek össze olvadt sókkal (pl. KCl, NaCl) és az 
olvadékból válik ki a cirkónium az elektród felületén. Az új 
E110G burkolat gyártásakor a nyugaton használatos, Kroll 
eljárással készült szivacsos szerkezetű fémet keverik a 
jodidos eljárásban kapottal (kb. 70-30%-ban). A Kroll eljárás 
lényege, hogy cirkónium-tetra-kloridot magnéziummal 
redukálnak, majd a magnéziumot vákuumos eljárással 
eltávolítják. 
Az új E110G burkolatot szisztematikus vizsgálatoknak 
vetettük alá, amelyek magas hőmérsékletű oxidációs 
teszteket, a burkolat hidrogénfelvételének vizsgálatát, 
mechanikai és felfúvódásos teszteket foglaltak magukba. 

E110G és E110 minták összetétele 
A vizsgálatokat új és régi gyártási technológiával előállított 
orosz fűtőelem burkolatból származó (D=9,1 mm) mintákkal 
végeztük. Az új ötvözet kémiai összetétele ugyanaz maradt, 

de bizonyos nyomelem összetevők koncentrációinak 
megengedett értéke megváltozott. Szikraionforrásos 
tömegspektrométerrel (MS-702R) meghatároztuk mindkét 
ötvözet kémiai összetételét. Az új ötvözet vas tartalma 
magasabb, hafnium tartalma viszont alacsonyabb volt a régi 
ötvözetéhez képest. A burkolatok tömegspektrometriás 
vizsgálatának eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat  E110 és E110G burkolatok tömegspektrometriás 
vizsgálatának eredményei 

Elem (ppm) E110 E110G 

Mg 0,5 1,5 

Al 0,5 10 

Si 1 35 

Cr 10 30 

Mn 0,1 5 

Fe 45 500 

Ni 15 15 

Cu 0,5 5 

Hf 100 10 

Nb (%) 1 1 

Zr (%) 99 99 

Magas hőmérsékletű oxidációs tesztek 
Oxidáció vízgőzben 
A tesztek végrehajtása vízgőz : argon (88 : 12 V/V%) 
atmoszférában, 600 – 1200 °C hőmérséklet tartományban, 
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izoterm körülmények között történt. Minden egyes 
hőmérsékleten több mérést végeztünk, különböző oxidációs 
időket alkalmazva. Azért, hogy teljesen azonos körülmények 
között összehasonlíthassuk a régi és a fémszivacsból 
előállított fűtőelem burkolatok LOCA körülmények közötti 
viselkedését, minden mérés alkalmával 2 db (1 db E110G és 1 
db E110) mintát juttattunk egyszerre a magas hőmérsékletű 
kemencébe.  

Az eredmények azt mutatták, hogy 600 °C és 800 °C között, 
ill. 1100 °C és 1200 °C-on az E110G minta oxidációja 
valamivel gyorsabb, mint az E110 mintáé, de a különbség 
nem számottevő. Ezzel szemben 900 °C-on és 1000 °C-on az 
E110 ötvözet intenzívebb oxidációját tapasztaltuk. Az 1. és 2. 
ábra a vízgőzben 900 °C-on és 1200 °C-on oxidált E110, ill. 
E110G minták oxidációját mutatja az idő függvényében.  
A cirkónium mintadarabok oxidációjának mértékét az ECR 
(Equivalent Cladding Reacted) mennyiséggel jellemeztük, 
ami megadja, hogy a fém eredeti tömegének hány százaléka 
oxidálódott. 

 
1. ábra: E110 és E110G burkolat oxidációja 900 °C-on, vízgőzben 

 
2. ábra: E110 és E110G burkolat oxidációja 1200 °C-on, vízgőzben 

A reakciósebességi állandókat ábrázolva a reciprok 
hőmérséklet függvényében látható (3. ábra), hogy az E110 
burkolat sebességi állandói 900 és 1000 °C-on kiugróan magas 
értékeket vesznek fel, ami az oxidációs folyamat gyorsulására 
utal és az oxidréteg felhasadásával járó ún. breakaway 
oxidációval magyarázható [4]. Az új E110G burkolat 
sebességi állandói azonban 800 °C - 1000 °C tartományban a 
vártnál alacsonyabbak. Az oxidált E110 és E110G mintákról 
készített fényképen (4. ábra) is jól látható, hogy a teljesen 
azonos körülmények között oxidált burkolatok különbözően 
viselkedtek. Az új E110G minta oxidrétege kompakt maradt, 
ezzel szemben az E110 minta oxidrétege felhasadt, 
lepattogzott. 

 
3. ábra:  A reakciósebességi állandók hőmérsékletfüggése az E110 

és E110G ötvözet vízgőzös oxidációjánál 

 
4. ábra: A 900°C hőmérsékleten, 5000 s ideig oxidált E110G (bal 

oldal) és E110 (jobb oldal) minták fényképe 

Hidrogénfelvétel oxidáció során 
Az oxidált burkolatminták abszorbeált hidrogéntartalmát 
magas hőmérsékletű deszorpciós (forró extrakció) módszerrel 
mértük. A régi technológiával előállított E110 esetén, a 
breakaway jelenség bekövetkezése miatt a hidrogén 
elnyelődés felgyorsult, ezáltal ebben az ötvözetben a 
hidrogén koncentrációja 1000 °C-on történő oxidáció után 
meghaladta a 3000 ppm-et. Az E110G mintán létrejött 
összefüggő oxid réteg azonban jelentősen gátolta a hidrogén 
abszopcióját (5. ábra). 

 
5. ábra: 1000 °C hőmérsékleten oxidált E110 és E110G burkolatok 

hidrogéntartalma 
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Oxidáció hidrogéndús vízgőzben 
Az E110G és E110 burkolat 65 V/V% hidrogéntartalmú, 
áramló vízgőz atmoszférában végzett oxidációját a tiszta 
vízgőzös oxidációhoz képest szűkebb (900 - 1100 °C) 
hőmérséklet tartományban végeztük el. A vizsgált 
tartományban a hidrogéndús atmoszféra csekély hatással volt 
az E110G burkolat oxidációjára. Korábbi vizsgálataink során 
a hidrogéndús atmoszféra kismértékű lassító hatását 
tapasztaltuk az elektrolitikus eljárással gyártott E110 burkolat 
oxidációjára [5], bár 1100 °C-on a hidrogén lassító hatása a 
korábbi méréseinknél sem volt kimutatható mértékű. 

Breakaway oxidáció 
800 °C és 1200 °C közötti hőmérséklet tartományban (100 °C-
onként) vizsgáltuk a breakaway oxidáció bekövetkezését, a 
cirkónium és a vízgőz magas hőmérsékletű reakciója során 
felszabaduló hidrogén on-line módon történő követésével.  
Az oxidáció elején képződő cirkónium-dioxid egybefüggő és 
védő [6]. Az oxidréteg repedéseinek kialakulásakor a gőz a 
repedésen keresztül gyorsabban eljut a friss fémfelülethez, 
ezáltal gyorsul az oxidáció, a hidrogénképződés intenzívebbé 
válik és nő a burkolat által abszorbeált hidrogén mennyisége 
is. Az eltávozó hidrogén koncentrációjának változásából 
megállapítható, hogy mikor következett be az oxidréteg 
felhasadása [7]. Az oxidáció során kilépő gáz 
hidrogéntartalmának időbeli változása (6. ábra) jól mutatja, 
hogy az új E110G burkolatnál a kezdeti intenzív 
hidrogénfejlődés után a kilépő hidrogén mennyisége 
fokozatosan csökken és az oxidréteg felhasadására utaló 
másodlagos maximumok nem jelentkeztek. Ezzel szemben az 
E110 burkolat oxidrétege egymás után többször is felhasadt. 

 
6. ábra: E110 és E110G ötvözet 1000 °C-on történő oxidációja 

során felszabaduló hidrogén 

Burkolat felfúvódásos tesztek 
Az E110G burkolat felfúvódásos vizsgálatait izoterm 
körülmények között, 700 °C - 1200 °C hőmérséklet 
tartományban, argon atmoszférában végeztük [8].  
A méréseket öt különböző nyomásnövekedési sebességgel 
(0,007 - 6 bar/s) hajtottuk végre. A különböző hőmérsékleten 
végzett mérések végén a felfúvódott burkolatok állapota 
jelentősen eltért egymástól. 700 °C-on jelentős deformáció 
előzte meg a sérülést. 900 °C-on jóval kisebb méretű 
felfúvódás keletkezett. Az 1200 °C-os hőkezelés hatására 
pedig a mintában anyagszerkezeti átalakulások léptek fel, 
ami a felület minőségét is szemmel láthatóan megváltoztatta 
(7. ábra). 

 
7. ábra: A 700 °C-on (bal oldali), 900 °C-on (középső) és 1200 °C-

on (jobb oldali) felfúvódott mintákról készített felvételek 
Meghatároztuk a felhasadási nyomást a hőmérséklet és a 
nyomásnövelés sebességének függvényében. A mérések jól 
mutatták, hogy a burkolat felhasadása magas hőmérsékleten 
alacsonyabb nyomásnál következik be, mint alacsony 
hőmérsékleten. A nyomásnövelés sebességének emelése 
magasabb felhasadási nyomásokhoz vezetett (8. ábra). 
Korábbi mérésekkel összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy az 
ugyanilyen körülmények között vizsgált E110 burkolathoz 
képest az E110G valamivel magasabb nyomáson hasadt fel (9. 
ábra). 

  
8. ábra:  Felhasadási nyomás a különböző nyomásnövelési 

sebességekkel végzett mérésekben 

 
9. ábra: E110G és E110 burkolattal végzett felfúvódásos kísérletek 

eredményeinek összehasonlítása 0,08 bar/s nyomásnövelési 
sebességnél 
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Mechanikai vizsgálatok 
A képlékeny-rideg átmenet értékelése céljából az oxidált E110 
és E110G mintákkal radiális gyűrűtörő vizsgálatokat 
végeztünk INSTRON szakítógéppel. A teszteket elsősorban 
szobahőmérsékleten hajtottuk végre. A mérések során 
rögzítettük az erő-elmozdulás görbéket. Jelentős különbséget 
tapasztaltunk a két ötvözet mechanikai viselkedésében [9].  
A tiszta vízgőzben 1000 °C-on egy óráig oxidált E110G 
burkolat még jelentős képlékenységgel rendelkezett és 500 N-
nál nagyobb terhelést is kibírt (10. ábra). A vele együtt oxidált 
E110 minta azonban már kb. 100 N erőnél eltört.  
A hidrogéndús vízgőzben azonos körülmények között 
oxidált E110 és E110G minták teherbíró képessége is 
nagymértékben különbözött. 

 
10. ábra: Vízgőzben, 1000 °C-on, 3600 s-ig oxidált E110 és E110G 

minták erő-elmozdulás görbéi szobahőmérsékleten végzett 
gyűrűtörés során 

Az erő-elmozdulás görbék alakja, illetve a belőlük 
származtatott paraméterek (pl. fajlagos sérülési energia) 
alapján a mintákat ridegnek vagy képlékenynek minősítettük. 
Az E110G ötvözettel tiszta vízgőzben végzett oxidáció után a 
mechanikai vizsgálatok szerint csak néhány minta bizonyult 
ridegnek, az összes többi képlékeny tulajdonságokkal is 
rendelkezett a vizsgált mérési tartományban. Az új 
burkolatnál a képlékeny-rideg átmenet a 17% oxidációs 
kritériumnál lép fel (11. ábra). Az E110 minták közül sokkal 
több bizonyult ridegnek, így a képlékeny-rideg átmenet is 
korábban jelentkezik (12. ábra). 

 
11. ábra:  Az E110G burkolat képlékeny-rideg átmenete 

 
12. ábra: Az E110 burkolat képlékeny-rideg átmenete 

Összefoglalás  
Az E110G jelű, fémszivacsból előállított üzemanyag burkolat 
viselkedését vizsgáltuk baleseti körülmények között és 
összehasonlítottuk a Paksi Atomerőműben jelenleg használt 
E110 burkolat viselkedésével. Magas hőmérsékletű oxidációs 
teszteket, mechanikai és felfúvódásos vizsgálatokat 
végeztünk. Az oxidációs tesztek alapján megállapítottuk, 
hogy az új burkolat nem hajlamos az oxidréteg 
felhasadásával járó ún. breakaway oxidációra, ami 
összhangban van az orosz mérési eredményekkel. Az E110G 
burkolat vízgőzös és hidrogéndús vízgőzös oxidációjának 
mértéke alapvetően nem mutatott eltérést az E110 
burkolathoz képest, eltekintve azoktól a hőmérsékletektől, 
ahol az E110 ötvözet oxidrétege felhasad. A felfúvódásos 
mérések eredményei jól mutatták, hogy a burkolat 
felhasadása magas hőmérsékleten alacsonyabb nyomásnál 
következik be, mint alacsony hőmérsékleten.  
A nyomásnövelés sebességének emelése magasabb 
felhasadási nyomásokhoz vezetett. Ugyanolyan körülmények 
között az új E110G ötvözet valamivel magasabb nyomáson 
hasad fel, mint a régi. A mechanikai vizsgálatok eredményei 
egyértelműen jelezték, hogy az új E110G burkolat 
elridegedése vízgőzös oxidáció során jelentősen elmarad az 
E110 ötvözet gyors elridegedésétől. Ugyanazon a 
hőmérsékleten az E110G ötvözetet négyszer hosszabb ideig 
lehet oxidálni a képlékeny-rideg átmenet eléréséhez, mint az 
E110 ötvözetet. 
Megállapítottuk, hogy oxidálatlan minták esetén (pl. 
felfúvódásos kísérletek) az új és régi burkolat hasonlóan 
viselkedett. Az oxidált E110G ötvözet pedig sokkal jobb 
viselkedést mutatott (pl. breakaway oxidáció, hidrogén 
felvétel, teherbíró képesség) a jelenlegi E110 ötvözethez 
képest. 
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Fűtőelem konverzió a Budapesti Kutatóreaktorban 
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Az RERTR (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors) program keretén belül folyamatban van a Budapesti 
Kutatóreaktor magas dúsítású fűtőelemeinek lecserélése alacsony dúsításúakra. A cikkben bemutatjuk az átállás előzményeit, 
előkészítésének és folyamatának történetét, kezdve a megelőző számításoktól az első alacsony dúsítású zóna tervéig. 

 

Bevezető 
A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) könnyűvízzel moderált és 
hűtött, berilliummal (radiálisan) és könnyűvízzel (axiálisan) 
reflektált termikus reaktor. Feladata kettős, egyrészt a 
magyarországi neutronfizikai kutatásokhoz szolgáltat 
neutronokat, másrészt cél izotópok besugárzásával az 
orvostudományban és az iparban használt izotópok 
gyártásában vesz részt. 
A BKR építése egy a Szovjetunióval 1955-ben kötött 
segítségnyújtási megállapodás alapján kezdődött 1956-ban.  
A reaktort 1959-ben tették először kritikussá. Ezt követően 
1967-ben egy kisebb rekonstrukció eredményeként az eredeti 
2 MW-os termikus teljesítményt 5 MW-ra növelték.  
A következő fejlesztésre a 80-as években került sor, célja a 
teljesítmény 10 MW-ra való emelése és a termikus 
neutronfluxus növelése volt. A rekonstrukció 1990-ben 
fejeződött be, a felújított reaktor fizikai indítása 1992 
decemberében volt. Az első menetrend szerinti üzemi 
ciklusra 1993 szeptemberében került sor [3].  

A Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezést az USA 
Energiaügyi Minisztériuma javasolta, amely a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség és számos további ország 
támogatását élvezi. A kezdeményezéshez a BKR több 
programon keresztül is csatlakozott 1998-ban. Az első 
program a kutató- és tesztreaktorok nukleáris fűtőelemeinek 
dúsítás csökkentését célozza meg, amelynek keretén belül a 
BKR-ben használt magas dúsítású üzemanyagokat (friss 
üzemanyag U-235 dúsítása nagyobb 20%-nál) alacsony 
dúsításúra cserélik (friss üzemanyag 20% alatti U-235 
izotópot tartalmaz). A második program az orosz gyártású 
magas dúsítású fűtőelemek Oroszországba való 
visszaszállítását célozza meg, amelynek keretén belül a 
kiégett magas dúsítású fűtőelemek kiszállítását 2008 
szeptemberében részben megvalósították. Ezzel egy időben a 
kiszállítási program részeként megérkeztek a friss alacsony 
dúsítású fűtőelemek.    

A Budapesti Kutatóreaktorban használt fűtőelem 
típusok 
Az 1967-es átalakításáig a reaktorban 10%-os dúsítású EK-10-
es fűtőelemeket használtak. Az átalakított reaktor VVR-SzM 
fűtőelemeket tartalmazott, amelyek dúsítása 36%-os volt.  

A fűtőelemek geometriája ekkor változott négyszög 
keresztmetszetűről hatszög keresztmetszetűre, és az aktív 
zónát Be-reflektorral vették körül [3]. 1994-től VVR-M2 HEU 
(Highly-enriched Uranium) fűtőelemeket is helyeztek a 
zónába.  

Az új VVR-M2 LEU (Low enriched Uranium) fűtőelemek 
geometriája teljesen megegyezik a VVR M2 HEU 
fűtőelemekével. Az alacsony dúsítás ellenére a nagyobb urán 
sűrűség miatt a LEU fűtőelemek tartalmazzák a legtöbb U-
235 izotópot (1. táblázat). 

1. táblázat A fűtőelemek paraméterei 

Adat VVR-SzM VVR-M2 
HEU 

VVR-M2 
LEU 

Dúsítás [%] 36 36 19,7 

Borítás anyaga 
reaktor 

tisztaságú SzAV-
1 

reaktor 
tisztaságú 

SzAV-1 

reaktor 
tisztaságú 

SzAV-1 

Borítás vastagsága 
[mm] 0,9 0,75 0,75 

Elem vastagsága 
[mm] 2,5 2,5 2,5 

Hasadóanyag 
összetétel 

UAl4 eutektikum 
Al porral 

diszpergálva 

UO2+Al 
keverék 

UO2+Al 
keverék 

Hasadóanyag 
vastagsága az 
elemben [mm] 

0,7 1 0,98 

Elemek száma a 
kötegben 3 3 3 

Nominális aktív 
hossz [mm] 600 600 600 

Egy köteg átlagos 
235U tartalma {g] 38,9 44 50 
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A konverzió menetrendjének megala-
pozása 
Az alacsony dúsításra való átállásnak két módja lehetséges. 
Az első opció a teljes HEU zóna kirakása, és az új LEU zóna 
berakása. A fűtőelemek maximális kihasználtságának 
érdekében az előző megoldás nem lenne hatékony, továbbá új 
fizikai indítást igényelne, ezért a gyakorlatban egy másik 
lehetőséggel éltünk: vegyes zónakonfigurációkon keresztül 
valósítjuk meg az átállást.  

Zóna átrakási stratégiák 
A fűtőelemek dúsításától függetlenül az aktuális 
zónakonfigurációnak számos előírásnak és követelménynek 
kell egyszerre megfelelni. Ezek a következők: 

 Az induló reaktivitás tartalék legyen elégséges a kívánt 
kampányhossz teljesítéséhez, az izotóp-besugárzáshoz 
szükséges reaktivitás biztosításához. 

 Az abszorbens rudazatokra vonatkozó reaktivitás 
értékességek feleljenek meg az előírtaknak. 

 A fűtőelemek ne lépjék túl a zónában való megengedett 
tartózkodási időt (max. 5 év), valamint a maximálisan 
megengedett kiégetettséget, de az utóbbit minél jobban 
közelítsék meg. 

 A zónára vonatkozó teljesítmény egyenlőtlenségi korlátok 
ne sérüljenek. 

 A vízszintes és függőleges besugárzó csatornák neutron 
fluxusa feleljen meg a felhasználói igényeknek; 

 Törekedni kell az egyensúlyi zónára, hogy a zónaciklusok 
hasonlóak legyenek. 

A zónák átrakási stratégiájánál HEU, LEU és vegyes 
összetételű fűtőelemek esetén is közös elvet követünk [4]. A 
zónában töltött időtartam szerint a fűtőelemeket 
korcsoportokra osztjuk. Egy korcsoportban 38 zónapozíciót 
elfoglaló fűtőelem van. A fűtőelemek lehetnek egyes 
fűtőelemek (korcsoportonként 20 db), valamint hármas 
fűtőelem kötegek (korcsoportonként 6 db), az utóbbiakat a 
könnyebb zónán belüli mozgathatóság kedvéért három egyes 
fűtőelem egymáshoz kapcsolásával gyártják. Az egyensúlyi 
zónára való törekvés érdekében mindig ugyanannyi számú 
(egyes fűtőelemben számolva) fűtőelem kerül a zónába, 
ahány kikerült. A tiszta HEU zónában összesen 228 pozíció 
van fűtőelemekkel megtöltve (M-1. ábra) míg ez a szám a 
LEU zónára 190-re csökken (M-2. ábra), tehát az utolsó 
átmeneti zónában két korcsoport fűtőelem kerül ki a zónába 
és csak egy korcsoport fog bekerülni.   
Zónaátrakáskor a zónában legrégebben benn lévő 
fűtőelemeket rakják ki. Az új konfiguráció betöltése a 
következő szerint alakul: a zóna belső pozícióiba a K1 rúd 
(lásd M-1 és M-2 melléklet) köré helyezik el a második 
korcsoportos fűtőelemeket. A nagyobb korcsoport számú 
fűtőelemek rendre a fiatalabb fűtőelem kötegek köré 
kerülnek, amíg el nem érjük a zóna legszélső pozícióit, ahol a 
legöregebb és legfiatalabb fűtőelem kötegeket telepítjük.  
A friss fűtőelemek zóna szélére való helyezését, a függőleges 
besugárzó csatornákban történő izotópgyártás hatékonysága 
követeli meg. 

Az átmeneti zónákban a LEU kötegek nagyobb U-235 
tartalma miatt az egyenlőtlenségi tényezők limitsértéseire 
különös gondot kell fordítani. Ennek érdekében a zónában 

található, hármas besugárzó csatornákat (vízlyukakat) 
harmadik és negyedik korcsoportos fűtőelemekkel vesszük 
körbe, amely fűtőelemek kielégítik az egyenlőtlenségi 
tényezőkre kirótt megszorításokat. 

Megvalósíthatósági számítások 
Először a tisztán LEU zóna megvalósíthatóságának a 
számítására került sor. A számításokat a chicagói Argonne 
National Laboratory-val közösen készítette a KFKI AEKI.  
A munka során MCNP-t (Monte Carlo kód a részecske 
transzport számítására), DIF3D-t (véges differencia módszert 
használó 7 csoport diffúziós kód) és REBUS-DIF3D-t (a teljes 
zóna kiégés számítását végző kódot) használtak.  
Mivel az egyensúlyi HEU zónák 228 fűtőelemmel üzemeltek, 
ezért az előző fejezetben említett zónatervezési stratégia 
szerint a LEU egyensúlyi zónára is 228 fűtőelemmel végezték 
a számítást. Az eredmények szerint a három fűtőelem típus 
közül a LEU fűtőelemekkel működő egyensúlyi zóna képes a 
leghosszabb kampányok megvalósítására (VVR-SzM és VVR-
M2 HEU kötegeknél 85 és 99 nap, addig a VVR-M2 LEU 
kötegnél 128 nap [1]). Ez a nagyobb U-235-ös tartalommal 
magyarázható. A nagyobb urántartalom ugyanekkor a 10 
MW-os névleges teljesítményen a besugárzó csatornák 
termikus neutronfluxusának 10%-os csökkenésével jár [1]. 

Validációs számítások 
A validációs számítások során az AEKI által fejlesztett 
kódokat nemzetközileg elismert kódokkal hasonlították 
össze. Ebben a programban a MULTICELL (spektrumszámító 
és kevéscsoport állandó meghatározására alkalmas transzport 
kód) és KIKO3D kutatóreaktoros változatát (háromdimenziós 
nodális módszereket használó 2 csoport diffúziós kód) 
hasonlították össze rendre a WIMS-ANL és REBUS-DIF3D 
kódokkal. A számítások eredményeit az 1. ábra mutatja [2].  

Átállás alacsony dúsítású fűtőelemekre 
A validálás és az előzetes számítások elvégzése után, 2009-
ben az első vegyes zóna indulásával elkezdődött a négy 
kampányon keresztül tartó HEU-LEU zónakonverzió.  

2. táblázat Az átmeneti kampányok jellemző adatai 

Kampány NF HEU LEU Ciklus [óra] 
(terv) 

Üzemóra 

[óra] 
Indul Leáll 

N°28 

HEU-LEU 
1 

228 190 38 8x234 1873 2009. 
december 

2010. 
június 

N°29 

HEU-LEU 
2 

228 152 76 11x234 2576 2010. 
október 

2011. 
május 

N°30 

HEU-LEU 
3 

228 114 114 12x234 2809 2011. 
június 

2012. 
március 

N°31 

HEU-LEU 
4 

228 76 152 10x234 2340 2012. 
április 

2012. 
november* 

N°32 

LEU 1 
190 0 190 10x234 2340 2013. 

január*  

* Tervezett dátum és reaktor üzemóra 
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1. ábra: VVR-SzM fűtőelemre vonatkozó spektrális számítások összehasonlítása [1] 

2. ábra:  KIKO3D és REBUS programok összehasonlítása N°1 zónára.  
(132 db fűtőelemszám VVR-SzM kötegek, az 1993-ban induló friss zóna konfiguráció.) 

 

 
 

A 2. táblázatban az átmeneti kampányok legfontosabb adatai 
találhatók. Mivel LEU kötegekkel hosszabb kampányok 
tervezhetők [1], a fűtőelemek számának csökkenésével 
igyekszünk elérni a kampány hosszának megtartását. Ez azt 
jelenti, hogy a negyedik vegyes zónát követő átrakáskor a két 
HEU korcsoportba tartozó 2x38 db egyes fűtőelemnek 
megfelelő kiégett üzemanyag helyett egy korosztálynyi (38 
db) friss LEU fűtőelem kerül. Az első tisztán alacsony 
dúsítású zóna besugárzó csatornáinak bemérésére 
értelemszerűen még nem került sor. A számítások viszont 
rámutatnak, hogy a 190 fűtőelemmel ugyanolyan termikus 
neutronfluxusok is elérhetőek a zónában lévő csatornákban. 
A vízszintes és a Be-palástba épített függőleges csatornákban 
feltehetőleg tudjuk tartani az eddigi neutronfluxus szinteket.  

 

Összegzés 
A Budapesti Kutatóreaktor zónakonverziója megfelelő 
ütemben halad, így 2013-ra a N°32 kampányban már csak 
alacsony dúsítású fűtőelemekkel fog üzemelni. Az előzetes 
zónaszámításokra alapozva a kisebb zónával is sikerült 
kielégíteni a kutatási és izotópgyártási igényeket. 
A GRTI kezdeményezés további programjához igazodva, a 
kiégett magas dúsítású VVR-SzM és VVR-M2 
üzemanyagokat valamint a 60-as években használt EK-10 
fűtőelemeket 2008-ban visszaszállították Oroszországba. 
Hátra van még a kiszállítást megelőző kampányokból a 
zónából kikerülő, valamint a zónakonverzióban elhasznált 
magas dúsítású fűtőelemek visszaszállítása Oroszországba, 
amelyekre a fűtőelemek megfelelő mennyiségű ellenőrzött 
tárolása után kerülhet sor, a 2010-es évek közepén.  
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Melléklet 

 
M-1. ábra: az első átmeneti zóna képe 

 
 



Nukleon 2013. március VI. évf. (2013) 130 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013  5 

 
M-2. ábra: Az alacsony dúsítású zóna térképe 
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Biztonsági elemzések a Budapesti Kutatóreaktor fűtőelem-
konverziójához 

Keresztúri András, Hegyi György, Maráczy Csaba, Pataki István, Trosztel István  

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 

 

A Budapesti Kutatóreaktor 36%-os dúsítású fűtőelemeinek cseréje alacsonyabb, 19,75%-os dúsítású fűtőelemekre, valamint 
ezzel kapcsolatban az aktív zóna méretének és átrakási sémáinak megváltozása szükségessé tették a biztonsággal kapcsolatos 
számítások egy jelentős részének megismétlését. A dúsításcsökkentés engedélyezési folyamata előtt a hatóság (Országos 
Atomenergia Hivatal) előírta az elemzési módszerek modernizálását, és elemzések párhuzamos elvégzését mind a régi, mind a 
csökkentett dúsítású zónák esetére. A biztonság értékelése két szinten történt. Egyrészt vizsgálni kellett a normál üzemi 
zónatervezési számítások reaktorfizikai keretparamétereit, másrészt a legkedvezőtlenebb esetekre meg kellett ismételni az 
üzemzavar elemzéseket. Tekintettel az aktív zóna változásaira a vizsgálatok során a reaktivitás üzemzavarok elemzései és az 
üzemzavari védelem nélküli események (ATWS:”Anticipated Transient Without Scram”) alapvető szerepet játszottak. A cikk 
ismerteti a biztonság igazolásának feltételeit, az elemzések céljára alkalmazott számítógépes modelleket, módszereket, valamint 
áttekintést ad az elvégzett üzemzavar-elemzésekről.  

 

Az engedélyezést megalapozó 
biztonsági feltételek 
A biztonság igazolása során az elfogadási kritériumok, 
azok teljesülésének bizonyítása alapvető szerepet 
játszanak.  
Az elfogadási kritériumok különböző fizikai és korróziós 
folyamatokhoz kapcsolódó, rendszerint számszerűsített 
feltételek, melyek az általános biztonsági célok (a fűtőelem 
inhermetikussá válásának elkerülése, hűthetőség, 
abszorbensek mozgathatósága) elérésének elégséges 
feltételei. Az elemzések során ezek egyrészt - a reaktor 
elhelyezkedésének megfelelően - az erőműveknél 
alkalmazottaknál szigorúbbak voltak, valamint a mélységi 
védelem alapelvei szerint különböztek a normál üzemre 
(NO: „Normal Operation”), a várható üzemi eseményekre 
(AOO: „Anticipated Operational Occurence”), valamint az 
üzemzavarokra (PA: „Postulated Accident”): 

 Normál üzem (NO) és várható üzemi események esetén 
szükséges a forrás (ONB: „Onset of Nucleate Boiling”) 
hosszabb idejű – perces nagyságrendű - fellépésének 
elkerülése a fűtőelem burkolatán a hermetikusság 
biztosítása céljából. 

 Üzemzavarok (PA) esetén szükséges az olvadáspont 
elérésének elkerülése. 

Ugyancsak a mélységi védelem alapelveinek megfelelően 
már a normál üzem során is olyan feltételeket biztosítunk, 
amelyek enyhítik a potenciális üzemzavarok 
következményeit, sőt ezek „teljessége” azt is lehetővé teszi, 
hogy az elemzéseket ne kelljen minden átrakás után 
megismételni. Az üzemzavar elemzések speciális, főleg 
reaktorfizikai jellegű normál üzemi kiindulási feltételei, 

azok burkoló értékei az alábbi keretparaméterek 
korlátozásával valósulnak meg.  

 Maximális reaktor- és fűtőelem teljesítmény  

 Maximális hő-fluxus 

 Moderátor sűrűség szerinti reaktivitástényező értéke 

 Fűtőelem hőmérséklet szerinti reaktivitás tényező értéke 

 Lezárási és tartalék reaktivitás 

 Abszorbens rudak maximális értékessége 
 A biztonságvédelmi rudak minimális értékessége 

 A későneutron hányad minimális értéke 

Az 1. és 2. ábrák az eddigi és a tervezett átmeneti, valamint 
az egyensúlyi kampányokra a fenti keretparaméterek közül 
a reaktivitás-tényezőket mutatják. Látható, hogy a 
fűtőelem-hőmérséklet szerinti reaktivitás-tényezők értékei 
a kisebb dúsítású zónákra való áttérés során („HEU” 
„LEU” átmenet) a biztonság szempontjából sokkal 
kedvezőbben alakulnak, valamint a moderátor-sűrűség 
szerinti reaktivitás-tényező legkedvezőtlenebb értékei a 
kétfajta zónára egybeesnek, vagyis a keretparamétereket 
nem kellett módosítani. 
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1. ábra: Fűtőelem hőmérséklet szerinti reaktivitástényezők az 

egymás utáni kampányok kezdetére („BOC”) és végére („EOC”) 

 
2. ábra: Moderátor sűrűség szerinti reaktivitás-tényezők az 

egymás utáni kampányok kezdetére („BOC”) és végére („EOC”)  

A vizsgált üzemzavarok és az 
alkalmazott modellek 
A kezdeti eseményeket és az azok elemzéseihez használt 
kódokat az 1. táblázat ismerteti. 

1. táblázat Kezdeti esemény csoportok, az elemzett limitáló 
kezdeti esemény 

Kezdeti esemény 
csoport 

A legkedvezőtlenebb 
eredményt adó 
“fedőesemény” 

Az elemzéshez 
használt 

számítógépes 
program 

Primerköri 
forgalomcsökkenés 

Teljes feszültségkiesés ATHLET 
A szekunderköri hő-

elvitel csökkenése 

Reaktivitás 
üzemzavarok 

(RIA) 

Minden lényeges eset 
elemezve lett (lásd 

alább) 

KIKO3D, ATHLET-
KIKO3D 

Csőtöréses 
üzemzavarok Az összes változat LOCASYM 

 

Az elemzett reaktivitás üzemzavarok (üzemzavari 
védelemmel és anélkül) a következők voltak: 

 Nem tervezett reaktivitás növekedés a xenon 
koncentráció erős csökkenésének fázisában történő 
felterhelés után 

 Hideg-víz betörés 

 Abszorbens rúd hirtelen nem tervezett kirántása 

 Besugárzó berendezés nem tervezett eltávolítása 

 Nem tervezett reaktivitás-bevitel átrakás alatt 

 Abszorbens csoport nem tervezett, hosszúidejű kihúzása 
normál üzemi sebességgel 

 Nem tervezett, aszimmetrikus teljesítmény-eloszláshoz 
vezető abszorbens pozíciók 

Az elemzések modelljei 
Tekintettel az aktív zóna megváltozására és ezzel 
kapcsolatban a reaktivitás üzemzavarok kiemelt szerepére 
az alábbiakban nagyobbrészt az erre a célra alkalmazott 
számítógépes programokat, modelleket ismertetjük. Mind 
a zónatervezés, mind a reaktivitás üzemzavarok elemzései 
során alapvető szerepet játszott a Budapesti Kutatóreaktor 
számításainak céljaira továbbfejlesztett KIKO3D program 
[1-4], amit összekapcsolva használtunk a primerköri termo-
hidraulikát modellező ATHLET kóddal [8]. A KIKO3D 
program részére a csoportállandókat a KARATE 
programrendszer [5-7] MULTICELL moduljával állítottuk 
elő. A KARATE programrendszer MULTICELL modulja 
spektrális transzport számításokat végez egy cellára és 
környezetére. A kódban az AEKI-ben kidolgozott egyedi 
megoldások találhatók a rezonancia-árnyékolás, valamint a 
nagyméretű heterogén tartományra kiterjedő, szintetikus 
magfüggvényen alapuló helyfüggő termalizáció 
problémájának gyors megoldására [5]. A program 
adatkönyvtára az ENDFB-VI nukleáris adatokból lett 
előállítva, és a MULTICELL technikával előállított első 
ütközési valószínűségből adódó egyenletek oldódnak meg 
70 energia-csoportban (MGCP modul). A kiégési modul 
lehetővé teszi minden egyes régióban 18 aktinoida és 160 
hasadási termék koncentrációjának nyomon követését. 
KIKO3D: A 3D reaktordinamikai program célja a reaktorok 
hely és időfüggő folyamatainak modellezése, feladata az 
időfüggő teljesítmény-eloszlás nódusonkénti 
meghatározása. A modell legfontosabb sajátosságai, 
feltételezései az alábbiak: 

 nodális módszer, a nódusok az axiálisan felosztott 
üzemanyag kazetták, 

 a nódusok határfelületein a neutronok repülési iránya 
szerinti lineáris anizotrópia feltételezése, 

 az egyenletek megoldásából kiszámítandó ismeretlenek 
a nódus határoló lapokon vett skalár-fluxus felületi 
integrálok, 

 a homogenizált nódusokon belül a két-csoport diffúziós 
egyenlet analitikus megoldásának alkalmazása, 

 a megoldandó egyenletek a nódus-határok két oldalán 
számított nettó áramok egyenlőségéből adódnak,  

 

Moderátor-sűrűség szerinti reaktiviástényező a reaktorállapotok (BOC, EOC) 
függvényében
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 az időfüggő problémára és az időfüggő nodális 
egyenleteknek megfelelő általánosított reszponz- 
mátrixok alkalmazása, 

 az általánosított reszponz-mátrixok származtatása két-
csoport hatáskeresztmetszetekből és diffúziós 
állandókból,   

 az általánosított reszponz mátrixok paraméterezése a 
fűtőelem hőmérséklete, a hőhordozó termohidraulikai 
jellemzői, a kiégés és a legfontosabb izotópkoncentrációk 
szerint, 

 az időfüggő nodális egyenletek faktorizálása; 
alakfüggvény-egyenlet és a „pont-kinetikai egyenletek” 
származtatása, a pont-kinetikai egyenletekben a 
visszacsatolás figyelembevétele, 

 az abszorbens és a reflektor nódusok előre számított 
albedó határfeltételek formájában való figyelembevétele, 

 az alakfüggvény esetén GMRES típusú iterációs eljárás 
(minimalizálás a Krilov bázisban) Gauss-Seidel 
prekondicionálással, 

 az amplitúdó függvény Runge-Kutta eljárással oldódik 
meg. 

Az ATHLET programcsaládot [8] a német GRS-nél 
(Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH) 
fejlesztették ki üzemi és üzemzavari tranziensek, kis-, 
közepes- és nagyátmérőjű csővezetékek törését követő 
termohidraulikai jelenségek vizsgálatára, könnyűvíz-
hűtésű reaktorok esetén. Az AEKI 1993-tól kezdve számos 
projektben alkalmazta az ATHLET kódot mind PMK 
mérések elő- és utószámítására, mind VVER-440 erőművi 
tranziensekre. A kód fontosabb jellemzői: 

 fejlett termohidraulikai modellek, 

 

 moduláris kódstruktúra, 

 a fizikai modellek és a numerikus megoldás 
szétválasztása, 

 elő- és utólagos eljárások a felhasználó-barát 
programkezelés érdekében, 

 a fejleszthetőség biztosítása. 

Validációs eredmények 
Bár a felhasznált kódok alapvetően validáltak, az „alap-
validáció” főleg erőmű-specifikus mérésekkel történt. Ezért 
a programokat az elemzések előtt a kutatóreaktoron 
végzett mérésekkel, vagy a kutatóreaktorra jellemző 
benchmark feladatok megoldásával validáltuk:  

 A fizikai indítás alatt végzett mérések [3]. A 3. ábra ezek 
közül a reaktivitás hőmérsékletfüggésének mért és a 
KIKO3D kóddal végzett számítási eredményeit mutatja. 

 Az ATHLET kód tesztelése a fizikai és az energetikai 
indítás termohidraulikai méréseivel [11]. 

 Rúdértékesség mérések kis teljesítményű kritikus 
állapotokban az egyes kampányok kezdetén és végén [3]. 

 Fólia aktivitás mérések az első kampány nominális 
teljesítményű állapotában [3]. 

 Az ATHLET kód tesztelése az Argonne Natonal 
Laboratoy PLTEMP/ANL V3.0 szubcsatorna termohid-
raulikai programjával [9]. 

 Összehasonlítások az első kampányra precíziós 
programokkal végzett referencia megoldásokkal, 
melyeket az MCNP, DIF3D és REBUS-3 programokkal 
kaptak [10]. 

 
3. ábra: A fizikai indítás számított és mért hőmérsékletfüggő reaktivitásai az alumínium burkolat hőtágulásával és anélkül, a K4 rúdcsoport 

különböző helyzetei esetén 

Elemzési eredmények 
Az elemzési eredmények szerint az 1. táblázat összes 
kezdeti eseménye során teljesülnek az elfogadási 
kritériumok, vagyis a zónakonverzió teljesíti a biztonsági 
követelményeket. Példaképpen 4. és az 5. ábrán bemutatjuk 
a maximális burkolathőmérsékleteket.  

 
 

A 4. ábra a teljes feszültségkiesés kezdeti eseményére 
vonatkozik üzemzavari védelem működése nélkül.  
A forgalomcsökkenés egyrészt a negatív visszacsatoláson 
keresztül csökkenti a teljesítményt, másrészt a leromlott 
hűtés miatt a burkolat felmelegszik. Erre az esetre az 

Reaktivitás változás az izotermikus hőmérséklet függvényében
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elfogadási kritérium a fűtőelem megolvadásának 
elkerülése, és sem a burkolat, sem az üzemanyag 
hőmérséklete nem éri el az olvadáspontot, ráadásul felületi 
forrás is csak rövid ideig alakul ki. 
Az 5. ábra az „abszorbens csoport nem tervezett, 
hosszúidejű kihúzása normál üzemi sebességgel” kezdeti 

esemény eredményét tartalmazza. Erre az esetre az 
elfogadási kritérium a hűtőközeg aláhűtött forrásának 
elkerülése. A burkolat hőmérséklete alatta marad a 
megfelelő termo-hidraulikai korreláció szerinti, adott 
nyomáshoz tartozó értéknek, így felületi forrás nem léphet 
fel. 

Maximális burkolat hőmérséklet
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4. ábra: A legterheltebb fűtőelem burkolat-hőmérséklete,  

 feszültség-kiesés során, különböző axiális szinteken
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5. ábra: A legterheltebb fűtőelem burkolat-hőmérséklete egy 
abszorbens csoport nem tervezett, hosszabb idejű kihúzása esetén 
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A HPLWR reaktor egyensúlyi kampányának finomhálós 
elemzése 

Temesvári Emese, Hegyi György, Hordósy Gábor, Maráczy Csaba  

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 

 

A szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR 
reaktornak (High Performance Light Water Reactor) olyan stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai 
programrendszerét hoztuk létre, amely alkalmas a reaktor pálcaszintű számítására is. Az új programrendszerrel - konzervatív 
feltételezéseket alkalmazva - megvizsgáltuk a lineáris hőteljesítmény és a maximális burkolathőmérséklet limitekhez való 
viszonyát a HPLWR reaktor egyensúlyi zónájára. 

 

Bevezetés 
A zónatervezési célunk a szuperkritikus nyomású vízhűtéses 
reaktor európai változatához, a HPLWR reaktorhoz [1] olyan 
stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai 
programrendszer létrehozása, amely alkalmas a legújabb, 
2008 szeptemberében kialakult zónakoncepció számítására. 
Az egykörös, a kritikusnál nagyobb nyomású SCWR 
reaktorokban a víz fázisátalakulás nélkül melegszik fel.  
A magas kilépő hőmérséklet közel 44%-os hatásfokot tesz 
lehetővé. Az erőmű várható előnyei a jó gazdasági mutatók 
az erőmű egyszerűsödése, méretcsökkenése és a magas 
termikus hatásfok miatt. A számítások kiterjedtek a HPLWR 
reaktor kazettáinak neutrontranszport számításaira, az egész 
zónára vonatkozó globális számításokra és a pálcaszintű 
számításokra is.  

A HPLWR reaktor felépítése 
A kazetták felépítését az 1. ábra mutatja be. Az alapegység a 
40 üzemanyagpálcából álló fallal rendelkező kazetta, 
melynek belsejében a moderátor cső foglal helyet. A zónában 
fűtőelem-klaszterek találhatóak közös fej és láb résszel, 
melyekben 3x3 fűtőelemkazettát fognak össze. 156 klaszterből 
épül fel a reaktor üzemanyagot tartalmazó része.  
Az üzemanyagot tartalmazó részt alul és felül az axiális 
reflektorok veszik körül, körben pedig a radiális reflektorok. 

 
1. ábra:  A 9 kazettából álló klaszter negyed része abszorbens-

rudakkal, Gd kiégő méreggel (zöld). A sarokpálcák (sötétkék) kisebb 
dúsításúak. 

A HPLWR reaktorra épülő erőmű elektromos teljesítménye 
1000 MW, az aktív zóna nyomása 25 MPa. A tápvíz forgalma 
1160 kg/s 280 °C belépő hőmérséklettel, a kilépő hőmérséklet 
500 °C a 4,2 m magas zónában. 

A HPLWR aktív zónája a szokásos könnyűvizes reaktoroktól 
a következő okok miatt tér el jelentősen: 

 A zónából kilépő víz sűrűsége egy nyolcada a belépő víz 
sűrűségének, így a megfelelő moderálás eléréséhez a 
vízforraló reaktorokhoz hasonlóan a kazettafalakon kívüli 
rés vize járul hozzá. Ezen kívül a kazetta közepén 
elhelyezkedő csatorna segíti a moderálást. 

 A hűtőközeg átlagos entalpia emelkedése közel 2000 kJ/kg, 
amely több mint tízszeresen meghaladja a nyomottvizes 
reaktorok értékét. Ez a nagy entalpiaemelkedés a 
forrócsatornákban olyan burkolathőmérsékletet 
eredményezne egy hagyományos zónaelrendezésnél, 
amely túl van minden ésszerű anyagtudományi 
határértéken. A HPLWR 3-utas zónaelrendezésében [2] a 
hűtővíz háromszor áramlik át a zónán, minden egyes 
áthaladás után a keverőterekben egyenlítődik ki a 
hőmérséklet, ami csökkenti a forró pontok kialakulásának 
lehetőségét (2. ábra).  

 
2. ábra: A 3-utas HPLWR zóna hűtővíz áramlási régiói 

(Karlsruhe Institute of Technology) 
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Egyensúlyi kampányszámítások 
finomhálós elemzése 
A maximális burkolathőmérsékletek csökkentése céljából a 
kilenc kazettából álló klaszterek bemenetén található 
szűkítőket használtuk a zóna forgalomeloszlásának 
hangolására. A kiégő mérgek alkalmazásának 
következményeképpen erős teljesítményátrendeződés jött 
létre a zónában, amely a forgalomeloszlás változásán 
keresztül is kihatott a burkolathőmérsékletekre. 2 300 MW 
termikus teljesítményen a HPLWR friss zónájától kezdve 
elértük az egyensúlyi kampányt. Az egyensúlyi 
számításokban alkalmazott klaszter-típusokban a maximális 
fűtőelempálca dúsítás 7% volt. Az elgőzölögtetőbeli erős 
axiális hűtővízsűrűség változás miatt axiális profilírozásra is 
szükség volt. Az egyensúlyi zónaszámításokban alkalmazott 
klasztertípusok főbb adatait [3]-ban közöltük.   
Átlagosan 3 évi zónában tartózkodás esetén a kirakott 
fűtőelemklaszterek 33,5 (MWnap/kgU) átlagkiégést értek el. 
A normál üzem biztonsága szempontjából a következő 
megfontolások voltak mérvadóak az egyensúlyi kampány 
kialakításánál: 

 a 390 W/cm lineáris teljesítmény limit betartása 

 a fűtőelem középponti hőmérsékletének jóval az 
olvadáspont alatti tartása  

 a maximális burkolathőmérséklet 630 C alatt tartása 

A fenti limitek fűtőelempálca-szakaszonkénti 
betarthatóságának ellenőrzésére a pálcaszintű teljesítmények 
meghatározására alkalmas DIF3D [4] finomhálós diffúziós 
programot használtuk fel. A DIF3D programnak a 
szuperkritikus nyomástartományban működő KARATE [5] 
programrendszerrel való kapcsolatát kiépítettük és a 
programrendszert alkalmaztuk az egyensúlyi kampányra. 
A számítás főbb lépései a következőek: 

 Best estimate kampányszámítások elvégzése a 
szuperkritikus KARATE nodális 3D csatolt neutronfizikai-
termohidraulikai kóddal, a nodális neutronfizikai-
termohidraulikai eredmények rögzítése a további 
lépésekhez. 

 A MULTICELL transzport kód számításai alapján a cella 
szintű 2-csoport diffúziós típusú hatáskeresztmetszetek 
kiértékelése és paraméterezése a következő paraméterek 
függvényében: 

 a fűtőelempálcák kiégése 

 az 235U koncentrációja 

 az 238U koncentrációja 

 a 239Pu koncentrációja 

 a 135Xe koncentrációja 

 a 149Sm koncentrációja 

 a fűtőelem hőmérséklete 

 az abszorbens pozíciója 

 a hűtővíz sűrűsége 

 a moderátorcső vizének sűrűsége 

 a kazettarés vizének sűrűsége 

 

A kazetta celláinak csoportállandói általában a kazetta 
minden paraméterétől függnek a kis kazettaméret és nagy 
migrációs terület miatt. (Pl. a moderátorcsatorna 
csoportállandói függnek a vízrés sűrűségétől is.) 

 A 2-csoport reflektor hatáskeresztmetszetek előállítása 
1 dimenziós COLA transzport számítás segítségével, 
amelyben modelleztük a reflektor mellett lévő 
fűtőelemeket és az acél reflektort a benne elhelyezkedő, a 
kazettarés vizét elvezető csatornákkal együtt.  

 A szuperkritikus KARATE nodális csatolt neutronfizikai-
termohidraulikai kóddal számított termohidraulikai 
adatokat és axiális görbületi tényezőket felhasználva 2 
dimenziós (x-y geometriájú), egész zónás finomhálós 
számítások elvégzése minden kiégési állapot mind a 39 
szintjére. A reaktor aktív zónáját 3 sor fűtőelemkazetta 
átmérőjű reflektoranyaggal vesszük körül. Kiégési lépés 
esetén a pálcaszintű izotópkoncentrációk követése.  
A kazettaátrakások kezelése. 

 A best estimate KARATE számítások eredményeit 
felhasználva konzervatív kazettánkénti termohidraulikai 
számítások elvégzése, melyben a kazetta teljesítményeket a 
kq radiális egyenlőtlenségi tényező bizonytalanságával 
emeljük, a bemeneti hőmérsékleteket a keverőterek nem 
tökéletes keveredését leíró entalpiabizonytalanságoknak 
megfelelő hőmérséklettel emeljük, valamint a forgalmakat 
a kq növelésének megfelelően az áramlási szektoronkénti 
kq-relatív forgalom görbének megfelelően csökkentjük (3. 
ábra). (A HPLWR reaktorban a kazettaszűkítők aránylag 
kicsi hidraulikai ellenállása és a hűtővíz jelentős 
felmelegedése miatt a kazetta forgalmak erősen függnek a 
kazetta teljesítményétől.) 

0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7

Kq

G
/G
át
la
g

Elgőzölögtető 1. túlhevítő 2. túlhevítő

 
3. ábra: A kazettánkénti relatív forgalmak a kq függvényében a 

különböző áramlási szektorokra 

 Konzervatív pálcaszintű számítás elvégzése: A DIF3D 
pálcaszakasz teljesítményekből számoljuk a kazettán belüli 
radiális teljesítményegyenlőtlenségeket, a maximális 
értéket (kk) a számítási bizonytalanságnak megfelelő 
mérnöki tényezővel szorozva konzervatív kazettán belüli 
értéket kapunk. Ezt használjuk fel a HPLWR projektben 
kifejlesztett korrelációban a forrócsatorna 
entalpiaemelkedés egyenlőtlenségi tényezőjének (kh) 
számításához. kh(kk) = 0.780+0.235kk [6]. A HPLWR reaktor 
kazettáira vonatkozó korreláció azt mutatja, hogy a 
helikális drót távtartók alkalmazása jó hűtőközeg-
keveredést biztosít a szubcsatornák között. A maximális 
burkolathőmérséklet és a fűtőanyag maximális 
hőmérsékletének számítása a Watt hőátadási korrelációt [7] 
alkalmazó fűtőelemmodellel történt. A pálcaszintű 
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forrócsatorna számításokat a legterheltebb pálcaszakasz 
pálcájára és a legterheltebb pálcára is elvégeztük.  
A számításokban használt kazettánkénti és pálcánkénti 
konzervatív mérnöki faktorokat az 1. táblázatban közöljük. 

1. táblázat Mérnöki faktorok a különböző áramlási szektorokra 

Áramlási szektor fkq fkk 

Elgőzölögtető 1.040 1.072 

1. túlhevítő 1.110 1.072 

2. túlhevítő 1.120 1.072 

A mérnöki faktorok meghatározásánál számos 
zónakonfigurációra elvégzett KARATE, DIF3D és referencia 
MCNP számítás eredményét használtuk fel. 

A pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi 
kampány elején, a legterheltebb időpontban  és a kampány 
végén,  a 4-6. ábrákon látható a legterheltebb rétegben.  
A középső elgőzölögtetőt, az első túlhevítőt és a zóna szélén 
lévő második túlhevítőt fekete vonal választja el. Jelentős 
axiális és radiális teljesítményeloszlás-átrendeződés 
figyelhető meg.  

 
4. ábra: Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi 

kampány 0. napján a legterheltebb 22. szinten [W/cm] 

 
5. ábra: Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi 

kampány 105. napján a legterheltebb 8. szinten [W/cm] 

 
6. ábra:  Pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás az egyensúlyi 

kampány 355. napján a legterheltebb 32. szinten [W/cm] 
A mérnöki tényezőkkel felszorzott lineáris 
teljesítményeloszlás maximuma az egyensúlyi kampány 
során a 7. ábrán látható. A maximumot az üzemeltetés 105. 
effektív napján kaptuk. A 390 W/cm-es limit éppen 
betartható. 

 
7. ábra: A pálcaszintű lineáris teljesítményeloszlás konzervatív 

maximuma az egyensúlyi kampányban 
A pálcaszintű fűtőelem-hőmérséklet konzervatív maximuma 
is hasonló viselkedést mutat, mint a lineáris teljesítmény, az 
urándioxid olvadáspontja alatt van a görbe (8. ábra). 

 
8. ábra: A pálcaszintű fűtőelem-hőmérséklet konzervatív 

maximuma az egyensúlyi kampányban 
A konzervatívan számított burkolathőmérséklet maximuma 
az egyensúlyi kampány során mindig meghaladja a célul 
kitűzött 903 K fokos értéket (9. ábra) 
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9. ábra: A pálcaszintű burkolathőmérséklet konzervatív 

maximuma az egyensúlyi kampányban 

Következtetések 
A pálcaszintű burkolathőmérséklet maximuma mindig az 1. 
túlhevítő olyan kazettájában található, amely szomszédos az 
elgőzölögtetővel. Mivel az elgőzölögtetőben a lineáris 
teljesítmény korlát még éppen tartható, a további 
optimalizálás iránya a teljesítmény részbeni áthelyezése az 1. 
túlhevítőből a 2. túlhevítőbe, ahol semmilyen korlát nincs 
veszélyben. Az átrakási sémával történő optimalizálásnak 
gátja a kazetták 3x3-as klaszterbe rendezése, továbbá a 
klaszterenkénti szűkítő alkalmazása. A kazettánkénti átrakás 
és szűkítők alkalmazásával a burkolathőmérséklet jelentős 
csökkenése volna elérhető.  
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Ausztrál kutatók a kilencvenes években kifejlesztett harmadik generációs SILEX (Separation of Isotopes by Laser Excitation) 
eljárásában pontosan hangolt hullámhosszú lézerrel csak az 235U izotópok egy elektronszintjéről „lökik ki” az oda kötött 
elektronokat és elektromágneses térrel választják el a keletkezett ionokat. Az ipari bevezetésre amerikaiakkal társultak. Az NRC 
2012 szeptemberében engedélyt adott a lézeres urándúsításra: a Global Laser Enrichment projektcég 6 millió SWU/év 
kapacitású urándúsítót építhet és üzemeltethet 8% dúsításig bezárólag. Az észak-karolinai Wilmingtonban 2014-ben kezdenék 
és 2020-ra futtatnák fel a termelést. A titkosított technológia olcsóbb, átrendezheti a piacot, csökkentheti az atomerőművek 
üzemanyagának árát. Azonban jelentős nukleáris fegyverzetkorlátozási kockázata is van, mert a kisebb üzemméret és 
energiaigény folytán nehezebben felderíthető és ellenőrizhető, ezért egyszerűbb vele az uránbomba alapanyag rejtett gyártása.  

 

Bevezetés 
2012. szeptember 25-én az amerikai nukleáris hatóság, a 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) előzetes civil 
tiltakozások ellenére engedélyt adott lézeres urándúsító 

létesítésére és üzemeltetésére az észak-karolinai 
Wilmingtonban. A hír nyomán felbolydult a gazdasági és 
nukleáris szaksajtó, és a vezető portálok. Néhány 
kiragadott tudósítás: 

1. ábra: Gazdasági és nukleáris hírportálok a lézeres urándúsító létesítésére kiadott engedélyről (forrás: saját gyűjtés) 
 

Alább látható lesz, hogy a felfokozott érdeklődés oka 
kettős: 
– az új generációs technológia minden bizonnyal áttörést 
hoz1, 

                                                   
1      „game changer” 

 

 hatékonyabb és olcsóbb az eddigieknél, valamint a 
bevezetése nukleáris fegyverzetkorlátozási problémákat 
vet fel.  
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Főbb urándúsítási elvek 
Először tekintsük át az eddig használt fontosabb urándúsítási módszereket: 

2. ábra: Főbb urándúsítási generációk működési elvei: a) diffúzió, b) centrifuga, c) lézer [1] 
 

Az ábrákhoz és az elvekhez részletes szöveges magyarázat 
talán nem szükséges. A diffúziós eljárás azon alapul, hogy 
a könnyebb molekulák valamivel gyorsabban diffundálnak 
át egy membránon. A centrifugákban a nehezebb 
molekulák a rotor szélén, a könnyebbek a közepén gyűlnek 
össze. E módszerek a ’40-es évek óta használatosak.  
A harmadik generációs lézeres technológia szelektíven 
ionizálja a könnyebb izotóp atomjait vagy disszociálja 
molekuláit. 

A lézeres dúsítás alapvető irányai 
Két fő irány alakult ki a fejlesztések során.[2] Alább ezek 
legfontosabb jegyei szerepelnek:  
AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope Separation) 

 Bemenet: elgőzölögtetett fém urán. 

 Lézerek: rendszerint két lézer; az első optikailag 
pumpálja (energiával tölti) a második, jól hangolható 
festéklézert, ami szelektíven gerjeszti és ionizálja az 235U 
atomokat. 

 Begyűjtés: az ionok összegyűjtése elektrosztatikusan     
/mágnessel. 

MLIS (Molecular Laser Isotope Separation) 

 Bemenet: urán-hexafluorid (UF6) gáz és hordozó gáz, az 
utóbbi rendszerint hidrogén vagy nemesgáz, a 
rezonancia csúcsok szétválasztására szuperszonikus 
fúvókán átáramoltatva hűtik le őket.  

 Lézerek: több lépcsőben alkalmazzák, az első infravörös 
lézer szelektíven gerjeszti a 235UF6 molekulákat, amelyek 
az infravörös vagy ultraibolya tartományban működő 
további lézer(ek) hatására disszociálnak urán-
pentafluoridra (UF5) és fluorra (F).  

 Egyéb: a F metán befogó gázzal lekötve, hogy ne 
rekombináljon, illetve az UF5 a következő fokozat előtt  
újra fluorozandó (ezek hátrányok, mert tovább 
bonyolítják a folyamatot). 

 További változatok: RIMLIS, CRISLA (kémiai reakció 
izotóp-szelektív lézer aktiválással) stb. 

 

 

Részletesebb ismeretek szerezhetők egyebek közt az NRC 
mintegy 60 oldalas számítógépes oktatási moduljából.[3] 

 

Eddigi próbálkozások 
A ’70-es évek óta intenzív K+F folyt a lézeres urándúsítás 
ipari léptékű megvalósítására. Több mint két tucat ország 
(sic!) próbálkozott már vele: Argentína, Ausztrália, Brazília, 
Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyesült Államok, Franciaország, 
Hollandia, India, Irak, Izrael, Japán, Jugoszlávia, Kína, 
Nagy Britannia, Németország, Olaszország, Oroszország, 
Pakisztán, Románia, Spanyolország, Svájc és Svédország. 
[5]  

Ismert az is, hogy a felsoroltak közül legalább Brazília, Dél-
Korea és Dél_Afrika titkos katonai nukleáris programot is 
indított, majd idővel nyilvánosan lemondott róla, aláírta az 
atomsorompó egyezményt, részben feladva a lézeres 
dúsítást is. A kutatások országonként az egyik, másik vagy 
mindkét alapvető irányban folytak, ahogy az alábbi 
táblázat a teljesség igénye nélkül mutatja: 

1. táblázat Példák a lézeres urándúsítás kutatására 

AVLIS MLIS 

Egyesült Államok (LLNL2), 

Franciaország, 

Japán, 

Oroszország  

Egyesült Államok (LANL3),  

 Franciaország,  

Japán,  

Nagy Britannia,  

Németország,  

Dél-Afrika 

Úgy tűnik, hogy a laboratóriumi szinten 2000-ig csak az 
Egyesült Államok, Franciaország és Nagy Britannia lépett 
több-kevesebb mértékben túl. Általában elmondható, hogy 
míg a laboratóriumban a legtöbben sikerrel jártak, addig 
ipari szinten már jóval kevesebben. Ennek magyarázatai 
lehetnek egyebek közt a szükséges bonyolult lézeroptikák, 
az extrém hőmérsékletek (forró: urángőz, hideg: 
cseppfolyós gázok), a kémiailag agresszív anyagok, a 
lézersugarat a gázokban szétszóró lökéshullámok, a 
költséges berendezések és néhány országban a beszerzési 
nehézségek.  

                                                   
2     Lawrence Livermore National Laboratory 
3     Los Alamos National Laboratory 
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Az ezredforduló körül a legtöbb helyen leállították az 
esetenként milliárdokat felemésztő munkákat, éppen 
akkor, amikor a fejlesztők már-már áttörés közelében 
érezték azokat. Az elsődleges ok a piac relatív uránbősége, 
így az alacsony uránár volt. Egyrészt még nem indult be a 
nukleáris reneszánsz, tehát a kereslet viszonylag nyomott 
volt, másrészt túlkínálat is fellépett az 1993-ban, a 
hidegháború után 20 évre megkötött amerikai-orosz 
„Megatonnából megawattot” egyezmény következtében. 
500 tonnányi, eredetileg katonai célokra felhalmozott, 
magasan dúsított szovjet uránt hígítottak vissza az 
energetikai reaktorok által igényelt szintre, majd eladták a 
szabadpiacon.[5],[2]  

A Közel-Keleten sem működik? 
Bár minden ország próbálkozása érdekes és tanulságos, 
mégis részletesebben csak egy párost emelek ki, 
természetesen nem véletlen kiválasztás eredményeként. 
Az USA on-line szabadalmi tárából kikereshető egy 1973-
ban beérkezett és 1981-ben 4302676 lajstromszámon 
megítélt szabadalom. Tárgya a lézeres izotóp-szétválasztás, 
szerzői izraeli mérnökök: Menahm Levin és Isaiah 
Nebenzahl. A leírás szerint naponta 7 g „60% tiszta” 235U 
nyerhető az eljárással (ez akkor még inkább csak ígéret 
lehetett).[6]  

1985-ben a világsajtót megrázta, a katonai analitikusoknak 
és a fegyverzetkorlátozási szakértőknek pedig bőséges 
beszédtémát adott az izraeli Mordechai Vanunu esete.  
A titkos sivatagi nukleáris telepen, Dimonában dolgozó 
technikus „kipakolt” a londoni Sunday Times-nak az ott 
folyó nukleáris fegyverkezésről. Egyebek közt azt állította, 
hogy az ún. 9-es üzem rendeltetése már akkor lézeres 
urándúsítás volt, bár a telepen más módszerekkel is 
dúsítottak.4 [7],[8] 
Iránban a Teheran Nuclear Research Centre már 1975-től 
folytatott AVLIS és MLIS irányú urándúsítási kutatásokat 
is. Laskarabadban 2000-től 2003 közepéig működött egy 
intézet, melyet AVLIS félüzemi urándúsítás kidolgozására 
hoztak létre. Rendelkeztek többféle típusú lézerrel 
(Nd: YAG, festék-, CO, CO2 lézerek stb.), kutatási, azon 
belül is optikai eszközgyártó kapacitással, illetve jól képzett 
lézerfizikusokkal és technikusokkal. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelzések nyomán 2003 
augusztusában és októberében ellenőrzéseket tartott a 
létesítményben. Az iráni fél az inspektorokkal szemben a 
tőlük megszokott módszert alkalmazta: eleinte mindent 
tagadtak, később apránként valamit elismertek. Állításuk 
szerint: 
– az intézet tervezett eszközbeszerzései négy külföldi   
    szállítótól is sikertelenek vagy csupán részlegesek voltak,  

 lézeres dúsítást csak labor méretben végeztek, azt sem 
folyamatos üzemben, 

 a mintegy 20 kg fém urán kiinduló anyagból pár 
mg/nap mennyiségben legfeljebb 13%-ban dúsított urán 
mintákat nyertek.  

A NAÜ vizsgálók érkezése előtt a berendezéseket sietve 
leszerelték, elszállították, azaz az ellenőrzés alól 

                                                   
4 Vanunut a Moszad csapdába csalta, elfogta, az izraeli    
       hadbíróság 18 évre ítélte. 

kivonták.[4],[9] Ma úgy tűnik, hogy egyelőre a 
biztosabbnak tűnő centrifugákat választották (Natanz, 
Fordow kísérleti, félüzemi és ipari léptékű üzemei), de 
tartalék módszerként a lézeres opciót sem vetették el 
teljesen.  

A SILEX története  
A megnevezés egy mozaikszó, a Separation of Isotopes by 
Laser Excitation (izotóp szétválasztás lézeres gerjesztéssel) 
szavak kezdőbetűiből állt össze. Az eljárás nem kizárólag 
urándúsításra irányul, más izotópok elválasztását is 
megcélozták. Így lehetőség nyílik homogén, szuper tiszta, 
kedvező termikus tulajdonságokkal bíró félvezető 
alapanyagok gyártására (pl. 28Si), illetve orvosi 
diagnosztikai izotópok (pl. 13C, illetve 18O) előállítására is, 
de felmerült még a nukleáris üzemanyagba keverhető, 
nagy termikus neutron befogási hatáskeresztmetszettel 
rendelkező kiégő méreg izotópok (a természetes 
gadolíniumból a 155Gd és 157Gd) elkülönítése is.  
A SILEX jelentős mértékben, de nem kizárólagosan 
ausztrál fejlesztés. Amellett, hogy integrálta a lézeres 
dúsítás ‘70-es évektől folyó különféle kutatásait (pl. 
eredményeket, eszközöket vett át Dél-Afrika leállított hadi 
nukleáris programjából), tovább is lépett azokon. 
Kidolgozói Michael Goldsworthy és Horst Struve. 
Munkájukat Sydney peremén, a Lucas Heights nevű ligetes 
külvárosban végezték, kezdetben a nemzeti nukleáris 
kutatóintézet, az Australian Nuclear Science and 
Technology Organisation (ANSTO) keretei között. 

A történet folytatása átfogóan, évszámokra lebontva a 
következő: 

1988 – Ausztrál innovációs cég alakul és tőzsdére megy 
Silex Systems Ltd. (SSL) néven. Az ANSTO addigi 
épületében maradnak magántársaságként is. 
1996 – Kizárólagos licensz- és fejlesztési megállapodást 
kötnek az United States Enrichment Corporation (USEC) 
céggel a technológia alkalmazására, és titkosítják az eljárás 
részleteit.  
2002 – Az USEC kiszáll az üzletből, de az SSL a maradék 
finanszírozásból (és a Greenpeace vádaskodásai szerint 
rejtett ausztrál kormányzati támogatással [10]) már képes 
maga befejezni a „közvetlen mérési programot”, ígéretes  
gazdasági paraméterekkel.  

2005 – Előkészítik a kísérleti hurkot.  
2007 – Kizárólagos értékesítési és engedélyezési 
megállapodást kötnek a General Electric (GE) céggel. GE 
idővel a japán Hitachival lép szövetségre, így már a GE-
Hitachi ír alá szándéknyilatkozatot az Exelon és Entergy 
nagy amerikai nukleáris közműveknek nyújtandó 
urándúsítási szolgáltatásokra. A kísérleti hurkot áttelepítik 
a GE wilmingtoni (É-Karolina) létesítményébe. 
2008 – GE-Hitachi a SILEX technológia kereskedelmi 
forgalomba hozására külön vállalatot hoz létre Global 
Laser Enrichment (GLE) néven, bejelenti az első potenciális 
SILEX kereskedelmi urándúsítót. Az amerikai nukleáris 
hatóság (NRC) jóváhagyja a kísérleti hurok működtetését. 
A GE és a Hitachi társaként üzletrészt vásárol a GLE-ben a 
kanadai Cameco, a világ legnagyobb urán szállítója; a 
tulajdoni hányadok rendre 51%, 25% és 24%. 
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2010 – Egyre több aggály fogalmazódik meg, miszerint az 
eljárás elősegíti az atomfegyver előállításához szükséges 
anyagok és technológiák elterjedését, mert jóval nehezebb 
ellenőrizni. 
2011 – GLE engedélykérelmet nyújt be NRC-hoz egy 
kereskedelmi célú SILEX urándúsító üzem létesítésére 
Wilmingtonban. A technológia részletei továbbra is 
titkosak. Civilek és tudósok petíciókat fogalmaznak meg és 
adnak be az engedélyezés ellen. 
2012 – NRC határozata nyomán a GLE 6 millió SWU/év 
kapacitású urándúsítót építhet és üzemeltethet 8% 
dúsításig.[2],[4] 

A technológia ismert elemei 
Az eljárás részletei ugyan titkosak, mégis elérhetők róla 
olyan ismertetések, amelyek nagy vonalakban felvázolják a 
lényegét.[11],[2],[4] A SILEX az AVLIS és MLIS 
kombinációjának is tekinthető. Az AVLIS-hoz hasonlóan 
foto-ionizációs módszer, de az MLIS-hez hasonlóan 
molekula szinten működik, ötvözve azok egyszerűbb 
elemeit. Lényeges sajátossága, hogy a szeparációs tartályba 
gáz formában bejuttatott 235UF6 gerjesztése és ionizálása 
egy lépcsőben történik. Egyetlen, elegendően nagy 
teljesítményű és kellően rövid impulzusokat megfelelő 
gyakorisággal szolgáltató CO2 lézer hajtja. Mivel e lézer a 
szelektív gerjesztéshez és ionizációhoz szükséges 16 μm 
helyett csak 10,8 μm hullámhosszú fotonokat szolgáltat, 
szükség van azok hullámhosszának előzetes eltolására. 
Erre egy ún. Raman5 konverziós cella szolgál. A cellában a 
konverzió a fotonok rugalmatlan szóródásaiként áll elő. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mekkora a tervezett GLE kapacitás? 
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a nemrég engedélyezett 
GLE lézeres dúsító, termelésének felfutása után is csak a 
világ urándúsítási teljesítményének mintegy 5%-át fogja 
biztosítani. Ezért, legyen bár a legkorszerűbb és 
leggazdaságosabb eljárás, rövidtávon nem biztos, hogy 
ilyen alacsony részesedési arány mellett alkalmas lesz a 
piac gyökeres átrendezésére. 

 
4. ábra: Meghatározó urándúsítási kapacitások [millió 

SWU6/év] módszer, cég, országok szerint. 2009-es előrejelzés. 
(forrás: [14]) 

                                                   
5    Az indiai Csandraszekar Venkata Raman (1888-1970) a fotonok 

rugalmatlan szóródásának felfedezéséért és az anyagok 
azonosítására alkalmas vonalak spektroszkópiájáért 1930-ban 
kapott fizikai Nobel-díjat.  

6      SWU = separation work unit, izotóp elválasztási munkaegység 

Itt közbevetőleg tekintsük át röviden a szóródási folyamatok 
jellegét. A fotonok a közegben majdnem mindig rugalmasan 
szóródnak (Rayleigh szóródás), és ilyenkor energiájuk nem, 
csak haladási irányuk változik.  
A szóródás kb. 10 000-ből 1 esetben rugalmatlan. Ekkor a 
foton energiája is csökkenhet, ha energiája egy részét az atom 
vagy a molekula átveszi (Stokes szóródás), de nőhet is, ha az 
atom vagy a molekula energiát ad át neki (anti-Stokes 
szóródás).[12]   

A foton energiaváltozása a szóró közeg anyagi jellemzője. 
Tehát olyan anyagot kellett találni, amelynek energiaszintjei 
támogatják a fotonok 10,8→16 μm hullámhossz eltolását. Egy 
ilyen anyag az ún. para-hidrogén. A H2 molekulában a két 
proton spinje lehet azonos irányú (orto-) vagy ellenkező 
irányú (para-).  
Az orto/para molekulák százalékos aránya függ a 
hőmérséklettől, 300 K fölött 75:25. Igen alacsony hőmér-
sékleten, azaz 20 K alatt már közelítőleg 0,1:99,9. Ezért a 
konverziós cellát cseppfolyós gázzal hűtött nagy nyomású 
para-hidrogén közeggel töltik ki.[13]  

A méternyi hosszúságú és félméternyi átmérőjű hengerben a 
fotonokat végfali tükrök között sokszor (~25) ide-oda járatják 
a kívánt rugalmatlan szóródás bekövetkezése érdekében, 
mielőtt átvezetik a szeparációs tartályba.[11]    

3. ábra: A SILEX elvi vázlata (forrás:[11]) 
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Gazdasági hatások mértéke 
Végezzünk közelítő számítást arra, hogy mekkora 
árváltozásokat hozhat a SILEX bevezetése. Tekintsük át 
1 kg ~4% dúsítású UO2 üzemanyag árának főbb összetevőit 
a következő kiindulási feltételekkel: 2011. márciusi 
árviszonyok, a dúsítás centrifugával történik, az 
atomerőművi villamos-energia önköltségének üzemanyag 
hányada ~10%. A SILEX dúsítási költsége a kifejlesztői 
szerint a centrifugálásénak 1/3 - 1/10 része, számítás-
unkban vegyünk most 1/5-öt: 

2. táblázat A lézeres dúsítás potenciális árcsökkentő hatása 
[USD] 

urán (sárga por) 146 x 8,9 kg U3O8 1300   

konverzió 13 x 7,5 kg U 98   

dúsítás, centrifuga 155 x 7,3 SWU 1132 dúsítás, lézer 226 

fűtőelem gyártás 1 kg-ra 240   

 
Összesen 2770  1864 

  100%  67% 

Mint látjuk, az üzemanyag így 33%-kal lehet olcsóbb, ami 
már elég komoly árcsökkenés lenne. Nagy kérdés persze, 
hogy a képződő extraprofitot a GLI milyen mértékben 
osztja meg majd a piaccal, netán teljesen lenyeli saját maga? 
[4],[15] A paksi atomerőmű termelői önköltségi ára 

2011-ben 11,7 Ft/kWh volt. Ha ebben megjelenítjük a 33%-
os üzemanyag árcsökkenés tizedét, akkor 11,3 Ft/kWh 
adódik.   

Legújabb fejlemények 
2012. novemberi hír szerint az amerikai Department of 
Energy (DOE) előzetes tárgyalásokba kezdett a GLE-vel a 
jövőre végleg leálló Paducah (Kentucky) állami 
gázdiffúziós telepen egy újabb lézeres dúsítómű 
létesítéséről.[16],[4] Az ott, illetve a már leállított 
Portsmuth-ban (Ohio) felgyülemlett 100 000 t dúsítási 
maradék további feldolgozása a tét.  
Hogy felfogjuk az ügylet jelentőségét, adjunk megint egy 
gyors becslést. A gázdiffúziós eredetű szegényített urán 
jellemző átlagos 235U tartalma a természetes urán 0,7%-ával 
szemben még mindig 0,3%.[17] Ha feltesszük, hogy a 
SILEX eljárás képes a 0,3%-ot lecsökkenteni mondjuk 
0,05%-ra, akkor fém uránban megadva összesen további 
kb. 250 t, termikus reaktorokban hasítható anyag nyerhető 
ki a maradékból. Ez átszámolva reaktor üzemanyagra (4% 
dúsítás, tehát szorzandó 25-tel; illetve U→UO2, tehát 
szorzandó 1,134-gyel) 7088 t. Ha figyelembe vesszük, hogy 
egy 1000 MW-os atomerőművi reaktor évente kb. 27 t ilyen 
üzemanyagot használ el, akkor ez a mennyiség 263 ilyen 
reaktort lenne képes ellátni egy esztendőn keresztül.  
Ez meglehetősen nagy szám, tehát az üzlet mérete eléggé 
számottevő. Paducah-ban ráadásul a dúsítási 
segédtechnológia több eleme (pl. a teljes UF6 
infrastruktúra) adott, ki sem kell építeni, ami az árat is 
érezhetően mérsékli.   

 
5. ábra: Üzemméret csökkenése a technológiák fejlődésével (forrás:[18])   

Fegyverzetkorlátozás 
A fegyverzetkorlátozással kapcsolatos aggodalmakat az 
váltja ki, hogy az új technológia akár 75%-kal kevesebb 
helyet és energiát igényel, mint a jelenlegi dúsítási 
technológiák, és műholdas módszerekkel gyakorlatilag 
nem felderíthető.  

A New York Times tavalyi infografikáján [18] azonos 
léptékben megadták a hatalmas méretű amerikai Paducah 
gázdiffúziós telep, az iráni Natanz centrifugás dúsító mű 
műholdképét, és ennek kontrasztjaként felvázolták a 
Wilmingtonba tervezett lézeres dúsítót is. A telepméret 
csökkenése valóban szembeötlő. 
A következő grafikon pedig azt mutatja be, hogy 
ugyanannyi villamos energiával mennyi 235U-t lehet 
elválasztani. A ’40-es évek elektromágnes alapú dúsítójával 
előállított mennyiséget egységnek tekintve a gázdiffúziós 
módszer kb. 2, a korai centrifugák 3-4, az ezredforduló  

 
 

centrifugái 18, a leghatékonyabb centrifugák 22 egységet 
képesek termelni. Ezt jóval meghaladja a lézerek becsült 
hatékonysága a 25-50 tartományban: 

 

 
6. ábra: A relatív hatékonyság növekedése, ugyanannyi 

villamos energia felhasználásával (forrás:[18]) 
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Ellenérvként az hozható fel, hogy a SILEX legtöbb eleme 
nagy műszaki kihívás. Nehéz jól kollimált gázáramot 
létrehozni, stabilan tartani a hordozó gáz paramétereit, az 
igen fejlett lézeres technikát beszabályozni. A szükséges 
számú és felkészült személyzet és a finanszírozás 
biztosítása sem könnyű.[5] 

Paradox módon a lézeres dúsítás berendezéseiről magyar 
nyelven részletes, helyenként magyarázatokkal is ellátott 
listát egy magyar jogrendbe is beemelt, a kereskedelmüket 
korlátozó jogszabály mellékletében lehet fellelni.[16]  
Az Atomsorompó Egyezményhez fűzött, nálunk 1999-ben 
kihirdetett bécsi Kiegészítő Jegyzőkönyv tartalmazza. 
Ugyan nincs benne közvetlen utalás a SILEX technológiára, 
de az AVLIS és MLIS berendezések legtöbbje lefedi azt is. 
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