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Simulation of the Novovoronezh recriticality experiment by the KARATE-440 system 
 

The possible return to power during the strong cooling down following a steam line break in the pressurized water 
reactors is a potential hazard. Among others, this transient can be characterized by the recriticality temperature 
which strongly depends on several three dimensional effects existing in the reactor core. This measure can be 
evaluated by a best estimate neutronic code but an appropriate conservatism must be assured. Due to the nature of 
this transient the recriticality temperature is practically non-measurable and its uncertainty is hard to predict. Even 
so, some Russian exceptional measurements and appropriate core data referred in the literature can be found. In this 
paper our common practice is outlined, the measurements are presented and a simulation made by the Hungarian 
VVER-440 specific code system called KARATE-440 is described on the basis of the available plant data. 
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The role of nuclear energy in the reduction of the emitted amount of carbon-dioxide from the usage of electric 
cars 
 

Significant amounts of carbon dioxide can also be released into the atmosphere during the manufacturing of electric 
cars and during the production of electricity required for operation. Based on our calculations, it can be stated that 
when charging the batteries of electric cars with electricity generated combusting coal or other fossil fuels, the 
emitted amount of carbon dioxide is considerable. Greenhouse gas emissions from transport can therefore only be 
reduced significantly if we generate electricity with nuclear power generation or with using renewable energy 
sources. In order to significantly reduce greenhouse gas emissions from transport, in several European countries, it 
is not enough to replace petrol or diesel cars with electric cars, but they must also be charged with electricity from 
adequate, low-carbon energy sources. 
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Boglárka Babcsány, Tamás Hajas, Péter Mészáros  
Diffusion-based finite element modelling of reactor physics transients 
 

Since 2014, the BME NTI conducts research on finite element algorithm- and program development aiming the 
modelling of steady-state and transient neutron transport processes. Within this work, a numerical algorithm and 
program were developed using finite element spatial and finite difference time discretization for coupled field 
modelling. The latter means that e.g. besides the time- and spatial neutron-flux distribution, simulation of the 
temperature field and thermal expansion is also possible. Verification of the developed code is in progress and 
preliminary results are hereby synthetized. Due to its flexibility, the developed method could also be applied for 
multiphysics simulations. 
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György Hegyi, Csaba Maráczy, Emese Temesvári 
Analysis of the startup physics tests of a VVER-1200 reactor with KARATE-1200 code system 
 
Physical start-up of the nuclear reactor is a series of meticulous measurements of the technical, technological and 
reactor physical parameters of the new zone. A successful test is a prerequisite for starting power generation. 
Particularly exciting is the first cycle of a new type of reactor, where all the elements of the new technique and 
technology need to be tested in detail, and the comparison of measured and calculated physical characteristics also 
requires greater care. 
In recent years, several new VVER-1000s and two VVER-1200s have been connected to the grid, and numerous 
articles have been published on physical start-up measurements on these units. Calculation tools related to this 
design also became verifiable on a larger database. This article first introduces an indigenous example, a start-up 
measurement on a VVER-440 NPP. Then, based on the Russian publications, the properties of the new reactor will 
be described briefly, followed by the measurements reported. In some cases our simulations for Russian as well as 
our own are going to be given. 

 

235 
Zsolt Elter, Erik Andersson Sudén 
Self-shielding effects of walls in computations of gamma dose rates following neutron activation 

 

In the near future a D-T neutron generator will be installed at Uppsala University. Assessing the dose rate due to 
delayed gammas following neutron activation of structural materials surrounding the generator (walls, collimator) 
is part of the licencing process. In this study the neutron field around the detector was calculated with MCNP6, then 
the gamma source term after neutron activation was determined with FISPACT-II. Finally, MCNP6 was used to 
estimate the dose rate due to the gamma source term. This methodology is rather simple, nevertheless the results are 
sensitive to the size of the cells in which the neutron activation is calculated.  
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A VVER-1200 reaktoron végzett indítási mérések szimulációja 
a KARATE-1200 programmal 

Hegyi György, Maráczy Csaba, Temesvári Emese 

Energiatudományi Kutatóközpont 
1525 Budapest, 114, Pf.: 49. 

 

A reaktor fizikai indítása nagy körültekintést igénylő mérési sorozat, melynek során az új zóna technikai, technológiai és 
reaktorfizikai paramétereit vizsgálják. A sikeres teszt szükséges feltétele az energiatermelés elindításának. Különösen izgalmas 
egy új típusú reaktor első kampánya, ahol az új technika, technológia minden elemét részletesen tesztelni kell, továbbá a mért és 
a számolt fizikai jellemzők összevetése is nagyobb körültekintést igényel. 
Az utóbbi években több új VVER-1000 és VVER-1200 típusú blokkot kapcsoltak a hálózatra, és az ezeken végzett fizikai indítási 
mérésekről számos cikk jelent meg. Figyelembe veendő, hogy ezeken a blokkokon az eddiginél hosszabb kampányokra alkalmas új 
típusú kazetták jelentek meg az induló töltetben. Ezzel a tervezéssel kapcsolatos számítási apparátusok is szélesebb adatbázison 
váltak ellenőrizhetővé.  

A cikkben először egy hazai példát, egy VVER-440 típusú blokkon végzett indítási mérést mutatunk be. Ezután a publikációk 
alapján először röviden ismertetjük az új reaktor tulajdonságait, majd a közölt méréseket. A kísérletek mellett néhány esetben az 
orosz, továbbá a saját szimulációink eredményeit is megadjuk. 

 

Bevezetés 
Az atomerőmű nem fizikai mérések végzésére tervezett 
kísérleti eszköz, feladata a biztonságos energiatermelés. 
Ehhez természetesen folyamatosan vizsgálni kell a 
technológiai paraméterek változását, de ezek inkább fizikai 
elveken alapuló technológia jellegű adatok gyűjtését és 
kontrolját jelentik. Amikor üzemanyag-berakás történik, az 
indítás során mérésekkel kell bizonyítani, hogy a 
reaktortöltet a megadott biztonsági korlátokat, tervezési 
paramétereket betartva a tervezett időtartam alatt a 
tervezett maximális energia megtermelésre képes a 
környezetre és az erőműre nézve is biztonságosan.  
A nyomottvizes reaktorok (ide tartoznak a VVER típusok is) 
esetében az indítási műveleteket általában három 
kategóriába sorolják: 

1.) A reaktor újraindítása normál üzem során. Időnként 
egy-egy reaktort átrakások között is le kell állítani. 
Ebben az esetben a reaktor indítása rutinfeladat, mivel 
az összes reaktivitásparaméter és a becsült kritikusság 
feltétele jól ismert. Az ilyen leállás (például egy turbina- 
kiesést követő újraindítás) nem igényli a reaktorzóna 

megbontását, és csak néhány órát vesz igénybe. 

2.) A reaktor üzembe helyezése átrakás után. Mivel ilyen 
esetben az üzemanyag egy részét friss kazettákra 
cserélik, a többit pedig áthelyezik, megváltozik a 
teljesítményeloszlás. A kiégés és a teljesítményeloszlás 
megváltozása befolyásolja a zóna paramétereit. Ezért az 
átrakás után mindig szükség van annak 
meghatározására, hogy a zóna reaktorfizikai 
paraméterei összhangban állnak-e a tervezési számítá-
sokkal. 

3.) A reaktor első indítása. Ilyen esetben az indítás nem 
csak a zónára vonatkozó méréseket tartalmazza, 

számos egyéb tesztet is el kell végezni, például 
hidraulikus és nyomáspróbákat. Újszerű feladat a mért 
adatok hibájának megállapítása, a mérések és a 
számítások összevetése, és a realizált különbségek 
megvizsgálása a biztonsági kérdések vonatkozásában. 

Magyarországon majdnem 40 éve volt az első atomerőművi 
reaktor indítása, melyet több éves szakmai munka és a 
hasonló (csehszlovák, bolgár) blokkokon történt 
próbamérések előztek meg. Közismert, hogy Pakson volt az 
első alkalom a VVER-440-esek történetében, ahol a fizikai 
indítás méréseit elektronikusan folyamatosan rögzítették és 
kiértékelték, lehetőséget adva az esetleges újraértékelésre is 
[1]. A kísérletek technikája és a kiértékelési módszerek 
folyamatosan fejlődnek jelenleg is [2-3], és a Paksi 
Atomerőmű rendszeresen lehetőséget biztosít az MTA EK 
számára, hogy a KARATE kódrendszer – figyelembe véve 
például az újabb kazetta típusok megjelenését – ezeken a 
méréseken keresztül is validált legyen [4-10]. 

A cikkben először egy VVER-440-n végzett indítási mérést 
és annak szimulációját mutatjuk be. Ezután röviden 
ismertetjük a paksi telephelyen tervezett új típusú reaktor 
tulajdonságait, majd a közölt méréseket a publikációk 
alapján. A kísérletekre néhány esetben az orosz, továbbá a 
saját szimulációnkat is megadjuk. Bár a mérések nem 
minden részlete ismert, megállapítható hogy az 
intézetünkben az előző évek során kifejlesztett KARATE-
1200 program verifikációjára alkalmas adatokat sikerült 
találni. 

Egy példa VVER-440 esetére  
Az 1. ábrán egy paksi blokk fizikai indítása során mért 
rúdhelyzeteket és bórsav-koncentráció változásait láthatjuk. 
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A zóna adatait (kazettatípusok és kiégettségük) és a 
hiányzó, a mérés során állandó értéken tartott paramé-
tereket (forgalom, belépési hőmérséklet, a hiányzó 
szabályzó és biztonságvédelmi (SZBV) csoportok helyzete) 
a mérési jegyzőkönyvből ismertük. A mérés során az 
operátor lassan hígította a bórsavat, és a reaktivitásváltozást 
a 6. SZBV csoporttal kompenzálta. Az időben változó 
adatok, beleértve az ionizációs kamrák (Ionization 
Chamber) áramát is, rendelkezésünkre álltak. 

 
1. ábra: A fizikai indítás egy szakasza a Paksi Atomerőmű egyik 

zónáján. 

A bórsav-koncentráció változása a mérések alatt homogén 
módon érte el a zónát, és a kritikusságközeli állapotot az 
operátor a munkacsoport lassú, szakaszos mozgatásával 
tartotta fent. A KIKO3D program ([6], [9]) segítségével 
modelleztük a mérést. Az ionizációs kamrák jelét is 
kiértékeltük az MCNP programmal korábban számított 
magfüggvények segítségével [21], amelynek eredményét az 
1. ábrán tüntettük fel. A 2. ábrán a számított detektoráram 
és a számított amplitúdófüggvény összevetése látható. Az 
időfüggésben észrevehető különbség oka az alakfüggvény 
változása a mérési folyamat során. 

 
2. ábra: A KIKO3D kóddal számított detektoráram és 

amplitúdófüggvény a fizikai indítás során. 

Az időfüggő adatokból az inverz pontkinetika (IPK) 
segítségével határoztuk meg a reaktivitást (3. ábra). 
Megfigyelhető, hogy a kétfajta jelből számított reaktivitások 
mintegy 10 százalékos eltérést mutatnak azokban az 
időpontokban, amikor a rúdmozdítások után megváltozott 
alakfüggvény még nem stabilizálódott.  Illesztéses módszert 
dolgoztunk ki arra vonatkozóan, hogy a detektorjelek IPK 
transzformációját követően hogyan ne vegyük figyelembe a 
még nem stabilizálódott alakfüggvényű időinterval-
lumokat. Az illesztéses eljárást statikus és dinamikus 
reaktivitásszámításokkal verifikáltuk.  

A mért detektorjelekből a kiértékelési módszerünkkel 
származtatott reaktivitásgörbénk összehasonlítható volt a jó 

térbeli felbontású GLOBUSKA kvázistacionárius ([7], [10]) 
program segítségével számolt reaktivitásgörbével (4. ábra). 
A paksi blokkokon minden átrakás, fizikai indítás esetében 
egy sor hasonló összehasonlítás történik. 

 
3. ábra: Az IPK módszerrel számított reaktivitások a KIKO3D 

kóddal szimulált detektoráram és amplitúdófüggvény 
alapján a fizikai indítás során. 

 
4. ábra: A mért és a számolt differenciális reaktivitásérték a 

munkacsoportra. 

A novovoronyezsi 6. blokk   
2016 májusában, a novovoronyezsi 6. blokkon a minimálisan 
ellenőrizhető teljesítményen (MET) elért kritikussággal 
megkezdődött az első VVER-1200 típusú reaktor fizikai 
indítása. A vizsgált zóna – hasonlóan a VVER-1000 
zónákhoz – 163 darab hexagonális alakú, geometriailag 
azonos szerkezetű és hosszúságú kazettából áll, melyek 
rácsmérete 23,6 cm, magassága ~375 cm. A kazetták 235U 
dúsítása 1,3-4,9 % között változik, a legtöbb típus tartalmaz 
kiégő mérget (gadolínium) is. A zóna belső 121 kazettájában 
abszorbens pálcák mozoghatnak, melyeket 12 csoportba 
rendeztek. Az SZBV csoportok minden kazettájában 18 

abszorbens pálca mozog összecsatolt módon ([11] - [13]). 

Egy új típusú reaktor első kampánya esetén a fizikai indítás 
különösen sokrétű feladat. Ilyenkor ugyan nem 
szükségszerű, hogy a mérési metodikákban nagy változás 
legyen, de az új típusú üzemanyag-kazetták, reflektor-
anyagok, valamint geometriai paraméterek miatt a tervezés 
során számolt mennyiségek bizonytalansága és a biztonsági 
korlátok teljesülése körültekintő, megfontolt kiértékelést 
igényel. A 2010-es évek óta megnőtt az új VVER-1000 
blokkokon végzett mérésekkel kapcsolatos cikkek száma, 
jelenleg pedig már rendelkezünk információkkal a VVER-
1200-as reaktor fizikai indításával kapcsolatban is ([14] - 
[16]).  

Mivel a megadott kampány nukleáris töltete 60 fokos 
szimmetriát mutat, a könnyebb átláthatóság kedvéért a 
kazetták elrendezését ebben a formában adjuk meg. A teljes 
zóna és a 60 fokos szektor számítási térképét mutatja az 5. 
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ábra. A berakott friss kazetták pozícióját a 6. ábra mutatja, 
az adott típus adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az 
első töltet zónában töltött ideje jóval rövidebb, mint a 
tervezett egyensúlyi kampánynál, amit a berakott kazetták 
átlagdúsítása is jelez. A szabályozó rúdcsoportok aszim-
metrikus elhelyezkedése miatt (lásd 7. ábra) a mérések 
szimulációjához szükséges a teljes zónára vonatkozó 

számítás.  

 
5. ábra: A kazetták számozása a 360 fokos számolásnál (a 

hatszög tetején) és a 60 fokos szimmetrikus esetben (a 
hatszög alján). A 60 fokos szimmetrikus számolási szektort 

vastag vonallal jelöltük ki. 

 
6. ábra: A kazetták elrendezése a zóna 60 fokos 

forgásszimmetrikus szektorában. A hatszögekben a felső 
szám a kazetta sorszámát jelenti, az alsó szám a típust jelöli 

az 1. táblázatnak megfelelően. 

Bár a zóna reaktorfizikai paraméterei a referenciák alapján 
jól ismertek, a termohidraulikai adatok, amelyek ugyancsak 
befolyással vannak a kritikusságra, nincsenek megadva. A 
MET állapot elérésekor a moderátor hőmérséklete és 
sűrűsége fontos paraméter. Az is igaz, hogy egy 
tudományos cikk nem feltétlenül a mérési jegyzőkönyv 
precizitásával adja meg a mérések összes paraméterét. A 
cikkek (lásd [16], [17]) alapján megállapítható, hogy a 
mérések nagy valószínűséggel a 15,0 MPa – 16,2 MPa 
nyomás- és a 260 °C - 285 °C hőmérséklettartományban 
történtek. 

1. táblázat Kazetta típusok a zónában és a darabszám a teljes 
zónára (minden kazettában 18 darab vezetőcső és 1 
darab mérő csatorna is található) 

Típus darab Üzemanyag típusa 

1 48 312 darab 1,3% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

2 42 312 darab 2,4% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

3 12 312 darab 4,0% dúsítású pálca, nincs Gd 
abszorbens 

5 13 300 darab 3,3% dúsítású pálca, 12 darab 2,4 % 
dúsítású pálca 8 % Gd abszorbenssel 

7 24 303 darab 3,3% dúsítású pálca, 9 darab 2,4 % 
dúsítású pálca 8 % Gd abszorbenssel 

10 24 300 darab 4,4% dúsítású pálca, 12 darab 3,6 % 
dúsítású pálca 5 % Gd abszorbenssel 

 
7. ábra: A szabályozó (9-12) és a biztonságvédelmi (1-8) 

rúdcsoportok elhelyezkedése a zónában. A kazetták 
számozása a hatszög tetején, az SZBV csoportok számozása 
alatta található. Az üzemvitel során leggyakrabban használt 

(11. és 12.) csoportok 60 fokban szimmetrikusak, de a 
legtöbb csoportra ez nem jellemző. 

A 8. ábrán feltüntettük a sűrűség hőmérsékletfüggését a 
mérés feltételezhető tartományában. Látható, hogy a 
feltételezhető nyomásparaméterek mellett a változás a 
sűrűség függvényben nem számottevő, ám szisztematikus. 
A közölt mérésekkel egy másik probléma az, hogy nem 
teljes körű az SZBV rudakkal kapcsolatos adatszolgáltatás. 
A 7. ábra alapján feltételezhető ugyanis, hogy azon SZBV 
csoportok, melyek egymáshoz közel helyezkednek el, 
befolyásolják egymás hatékonyságát.  

A mérések szimulációjához egy új kódrendszert 
használtunk, a KARATE-1200-at, amely a VVER-440 
reaktorokra évtizedek óta alkalmazott szoftvereszközeink 
továbbfejlesztett és az új szabályozási eszközökhöz alakított 
változata. A programrendszer az ENDF/B-VI nukleáris 
adatkönyvtárat használja. Magában foglalja az összes 
könyvtárat és számítógépes programot ([18], [19]), 
amelyekre szükség van a kampányszámítás és -tervezés 
során. 
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8. ábra: Vízsűrűség a hőmérséklet függvényében a reaktorban 

előforduló néhány nyomásnál. 

A fizikai indítás során mért kritikus 
bórsav értékek  
A fizikai indítás első mérése a reaktor kritikusságának 
elérése minimális teljesítmény szint mellett (Hot Zero Power 
állapot), miközben a reaktor többi paramétere (hőmérséklet, 
nyomás, forgalom, SZBV-k helyzete) változatlan. Ezt a 
feladatot különböző rúdhelyzetek és termohidraulikai 
paraméterek mellett megismétlik. A mérés hibája több 
forrásból adódik: az SZBV rudak pontos helyzete és annak 
hibája, a hőtechnikai adatok mérése és a bórsav 
meghatározása módszerének pontossága. A mérésről 
részleteket a [17] referenciában találunk, ahol csak a bórsav 

koncentrációjának bizonytalanságát adják meg: 0,1 g/kg. 

A mérések adatait ugyancsak a [17] referenciából vettük (ott 
a 3. ábra), az onnan leolvasott értékek láthatók a 2. 
táblázatban és a 9. ábrán. A táblázat első öt oszlopa az 
általunk feltételezett rúdcsoport helyzeteket tartalmazza, a 
számításaink során ugyanis csak a 8-12 csoport mozgott. A 
táblázatban megtalálhatók még a zóna általunk feltételezett 
termohidraulikai paraméterei, a számolt és a mért bórsav -
koncentrációk. 

Annak oka, hogy a rudak vonatkozásában különböző 
feltevésekkel éltünk, a mérési adatok ismeretének a hiánya. 
Látható, hogy a feladat nincs egyértelműen megadva, az 
input adatokat sokféle módon meg lehet adni. Ez a mérés 
így verifikációs célokra alkalmatlan. Ugyanakkor 
megadtunk egy reális paraméterhalmazt, amelyen a 
reaktivitásmérés (lásd a következő pont) szimulálható. 
Érdekes megfigyelni, hogy a nagy bórsav-koncentráció 
esetében „beszűkül” az SZBV csoportokra vonatkozó 
mozgatási tartomány. 

Másik fontos észrevétel (ami minden nyomott vizes erőmű 
esetében fennáll): HZP esetben feltételezhető, hogy az 
izotermikus reaktivitás-együttható csak a bórsav-

koncentrációtól függ. 

 

2. táblázat Mért és számított kritikus bórsav-koncentráció a 
fizikai indítás alatt   

Eset 
H8  

[cm] 

H9  

[cm] 

H10  

[cm] 

H11  

[cm] 

H12  

[cm] 

Nyomás 

[MPa] 

Tbe 

[oC] 

Kritikus Cb 
[g/kg] 

Számolt Mért 

1 
375,0 375,0 375,0 375,0 187,5 15,0 260,0 7,99 

8,0 
375,0 375,0 375,0 375,0 187,5 16,2 280,0 7,90 

2 

375,0 375,0 375,0 162,5 25,0 15,0 260,0 7,68 

7,7 
375,0 375,0 337,5 112,5 337,5 15,0 260,0 7,69 

375,0 375,0 375,0 162,5 25,0 16,2 280,0 7,55 

375,0 375,0 337,5 112,5 337,5 16,2 280,0 7,59 

3 

375,0 375,0 375,0 75,0 37,5 15,0 260,0 7,43 

7,43 
375,0 300,0 137,5 100,0 337,5 15,0 260,0 7,44 

375,0 375,0 375,0 75,0 37,5 16,2 280,0 7,27 

375,0 300,0 137,5 100,0 337,5 16,2 280,0 7,32 

4 

375,0 62,5 75,0 75,0 350,0 15,0 260,0 6,72 

6,74 
75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 15,0 260,0 6,72 

375,0 62,5 75,0 75,0 350,0 16,2 280,0 6,54 

75,0 75,0 75,0 75,0 100,0 16,2 280,0 6,51 

5 

375,0 62,5 37,5 37,5 25,0 15,0 260,0 6,23 

6,24 
100,0 25,0 25,0 25,0 337,5 15,0 260,0 6,23 

375,0 62,5 37,5 37,5 25,0 16,2 280,0 5,96 

100,0 25,0 25,0 25,0 337,5 16,2 280,0 5,96 

Az izotermikus reaktivitás -
együttható mérése  
A reaktivitásmérések során technológiailag az a 
legegyszerűbb eljárás, hogy a reaktor paramétereit állandó 
értéken tartjuk, kivéve egyet, mely az időben lassan 
változik. Ilyen lehet pl. a zóna belépő hőmérséklete. Ekkor a 
reaktivitásváltozás egyetlen oka a zóna hőmérsékletének 
változása (nincs energiatermelés). Bár a szakirodalomban 
ezt az együtthatót MTC (Moderator Temperature 
Coefficient) néven használják, a folyamatra inkább a zóna 
egyenletes hőemelkedése jellemző, ezért használatos a 
belépő hőmérséklet szerinti reaktivitás-együttható 
elnevezés is. A mérés bizonytalansága a reaktivitásmérés 
mellett a hőmérsékletmérés bizonytalansága és a bórsav 

pontos értéke. 

A mérést könnyű számítással is megadni. A VVER-1200-ra 
a [17] referenciában találunk adatokat, de néhány további 
részlet a [14], [16] anyagokban található. A mért adatokat és 
a fent említett kritikus bórsav értékek mellett végzett 
számításaink eredményeit a 9. ábra szemlélteti. A 9. ábrán 
az orosz adatokra a legkisebb négyzetek módszerével 
illesztett másodrendű polinomot is ábrázolunk a [17] 
referencia alapján. A meglehetősen korlátozott számú 
mérési adat ellenére is némi tendencia megfigyelhető: 
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 Általában mi is és az orosz számítások is alábecsülik a 
kísérleteket (hasonló eredményeket találunk [16] és [15] 
hivatkozásban) mind az orosz zónaszámító program 
BIPR, mind a KARATE-1200 esetében. 

 Az ugyanazon SZBV csoportok mellett számított kritikus 
bórkoncentráció kissé kisebb a választott második 
termikus paraméterkészletben (16,2 MPa/280 °C), és 

hasonlóképpen a reaktivitás-együttható is kisebb. 
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9. ábra: Mért és a különböző kódokkal számolt izotermikus 

reaktivitás-együttható a bórsav függvényében. 

A differenciális rúdcsoport-
értékesség mérése  
A differenciális rúdcsoport-értékesség mérése ugyancsak a 
VVER-440-nél megszokott módon történhetett, a [17] 
referencia (lásd a 4. ábra) alapján. A mérés során a 
rúdhelyzet függő kritikus állapotok és a hozzájuk tartozó kis 
reaktivitásváltozások sorozatából indult a kiértékelés. Nincs 
pontos információnk a mérési sorozat kezdő állapotáról és 
irányáról (fentről lefele vagy fordítva). A mérés és a 

számítás összevetése szempontjából ez nem is lényeges.  
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10. ábra: Mért és a KARATE-1200-zal számított differenciális 

rúdcsoport-értékesség HZP állapotban. 

 

 

 

A mi számításunk a következő módon történt: 

 A kezdő állapotban a 9-12. SZBV rúdcsoportok be voltak 
tolva a zónába. 

 Az SZBV csoportokat az előírt módon csoportonként 
felfelé húztuk ki a 9. SZBV csoporttal kezdve. 

 Az SZBV csoportok mozgatása során – ugyancsak az 
előírt módon, – amikor a csoport a zóna feléhez ért, a 
mozgásba bekapcsolódott az eggyel magasabb csoport is. 

A 10. ábrán látható a szimuláció és a mért adatok 
összevetése. Meglehetősen jó egyezés figyelhető meg a 
mérés és a számolásunk között. Ugyanakkor néhány 
szignifikáns eltérés is látszik a szimuláció során az átfedő 
tartomány körül. Az, hogy a rendelkezésre álló irodalom 
szerint az SZBV csoportok végén bizonyos mechanikus 
vezérlőkapcsoló található, megfelelő magyarázat lehet 

ezekre a különbségekre. 

Néhány integrális rúdcsoport-
értékesség  
Információt találtunk néhány SZBV csoport integrális 
értékességének mérésére a [20] cikkben. A mérés 
konvencionális módszerrel történt: az adott SZBV csoportot 
időben lassan, lépésről lépésre betolták a zónába a felső 
helyzetből az alsó végállapotig. A bemutatott adatok alapján 
a tranziensek lassúak voltak; tehát lépésről lépésre a 
dinamikus reaktivitás jól megközelítette a statikus értéket. A 
referenciaanyagban a mérést kinetikai programmal 
szimulálták, de a mérést (a reaktivitásváltozást) jól 
jellemezhetjük a kiindulási és a végállapot sajátértékeivel is. 
Nincs más paraméterváltozás a mérés leírásánál. Az 
ionizációs kamra jeléből kiszámított SZBV csoport 
értékessége nagyon közel állt a statikus számítások 
értékeihez (lásd még [21]). Nincs pontos információ, hol állt 
a mérés alatt a többi SZBV csoport, ezért a mérést a 

következőképpen szimuláltuk: 

 a vizsgált SZBV csoport értékét a KARATE-1200 kóddal 
számítottuk ki a két reaktorállapot (az SZBV csoport kint 
illetve benyomva a zónába) alapján, feltételezve, hogy 
nincs más reaktorparaméter-változás, 

 a kezdeti állapot részletes leírása hiányában feltételeztük, 
hogy a vizsgált csoport kihúzott helyzetben, a reaktor 
HZP (termohidraulikai adatok, bórsav-koncentráció, 

további SZBV csoportok) kritikus állapotban van, 

 a rúdértékességet a KARATE-1200 kóddal számítottuk ki, 
feltételezve, hogy csak a vizsgált kontrollcsoport helyzete 
változik meg, 

 A további SZBV csoportra vonatkozóan négy (ad hoc) 
különböző kezdeti állapotot vizsgáltunk: 

 kezdetben minden más csoport fent, de 
H12=337,5 cm, 

 kezdetben minden más csoport fent, de H12= 87,5 cm, 

 kezdetben minden csoport fent, kivéve 
H7/H12=0,0/337,5 cm,  

 kezdetben minden csoport fent, kivéve 
H10/H12=0,0/337,5 cm  

Meglehetősen jó egyezés figyelhető meg a mért, a BIPR és az 
általunk végzett első számítás között. A különböző input 
adatokkal végzett szimuláció jól tükrözik a pontos adatok 



Nukleon 2020. július XIII. évf. (2020) 231 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2020  6 

szükségességét egy ilyen kísérletben. Tanulság az is, hogy a 
VVER-1200 zóna esetében az SZBV csoportok reaktivitás-
értékessége erősen befolyásolja egymást. Ezért vettük 
figyelembe a számításainkban a mért SZBV csoportokhoz 
közeli 7. és 10. csoportot. Látható, hogy a környezet hatása 
nem elhanyagolható. 
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11. ábra: A 2., 6. és 9. SZBV csoportok mért, valamint a BIPR és 

a KARATE kódokkal számított integrális rúdcsoport-
értékesség HZP állapotban. 

Összefoglaló  
A fizikai indítás pontos és körültekintő végrehajtása fontos 
feladat, ez jól látható a VVER-440 reaktornál szerzett 
tapasztalatok alapján, hiszen az elvégzett mérések a majdan 
alkalmazandó kódok validálásához fontos adatokat fognak 
szolgáltatni. 

A közelmúltban több orosz tanulmány foglalkozott egy 
VVER-1200 reaktor üzembe helyezése előtt szokásos 
mérésekkel. Ezekből az anyagokból egy sor értékes 
információ nyerhető a zóna részleteivel kapcsolatban, 
valamint a különböző bemeneti és mért adatok 
vonatkozásában. A kísérletek ezen nem teljes körű adatok 
mellett is vizsgálhatók voltak, és a KARATE-1200 kóddal 
viszonylag jó eredményeket kaptunk. 

A mérések szimulációjához számos paramétert kellett 
feltételezni, mégis kijelenthetjük, hogy a kapott információk 
hatékonyan felhasználhatók voltak az újonnan kifejlesztés 
alatt álló kódrendszer első ellenőrzéséhez, amit sikeresen 
elvégeztünk. 
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A nukleáris energiatermelés szerepe az elektromos autók 
használatából származó szén-dioxid mennyiségének 
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Az elektromos autók gyártásakor és a működésükhöz szükséges villamos energia előállításakor is jelentős mennyiségű szén-
dioxid kerülhet a légkörbe. Számításaink alapján kijelenthető, hogy szénből vagy más fosszilis energiahordozókból előállított 
villamos árammal töltve az elektromos autókat, azok használatából származó szén-dioxid mennyisége jelentős. A közlekedés 
üvegházgáz- kibocsátása tehát akkor csökkenthető számottevően, ha nukleáris energiatermeléssel vagy megújuló energiaforrások 
felhasználásával állítunk elő villamos energiát az elektromos meghajtású járművek működtetéséhez.       

A közlekedés által kibocsátott üvegházgázok mennyiségének számottevő mérsékléséhez több európai országban nem elegendő, 
ha a benzines vagy dízel autókat elektromos meghajtásúra cseréljük, azok töltéséhez biztosítani kell megfelelő, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiatermeléssel előállított villamos energiát is.   

 

Bevezetés 
Az ország útjain közlekedő járműveket vizsgálva ma még 
döntően a hagyományos, benzin- vagy dízelmotorral szerelt 
autókkal találkozunk. Azonban egyre több hibrid és 
elektromos autó jelenik meg az utakon. Ezek négy fő 
csoportra oszthatók, melyek: a Battery Electric Vehicle 
(BEV), a Plug in Hybride Electric Vehicle (PHEV), a 
hagyományos értelembe vett hibrid autók (ezek nem 
tölthetők külső áramforrásról), és az üzemanyagcellás 
elektromos autók (Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)) [1]. E 
tanulmány célja több különböző méretű és fogyasztású, 
tisztán elektromos (villamos), illetve benzines autó szén-
dioxid-kibocsátásának összehasonlítása. A hibrid gépjármű-
vek kibocsátását egy későbbi tanulmányban fogjuk 
vizsgálni. 

 Elektromos autón legtöbbször az angolul battery electric 
vehicle-nek (BEV) nevezett autókat értjük. Ezek kizárólag 
villamos árammal működtethetőek. Fő előnyük, hogy nincs 
helyi légszennyező-kibocsátásuk, nem igényelnek kőolajter-
mékeket üzemanyagként, továbbá a belső égésű motorral 
szerelt gépjárműveknél sokkal halkabban működnek. 
Hátrányuk, hogy hatótávolságuk általában rövid, illetve az 
áruk is magasabb a benzines és dízel autókénál.  

Az elektromos autók korlátozott hatótávolságát jól mutatja, 
hogy egy kisebb akkumulátorral (21,6 kWh) szerelt BMW i3 
például 130 EPA km megtételére képes egy feltöltéssel [2]. 
Itt az EPA a hatótávot minősítő eljárást jelöli. A három fő 
ilyen eljárás az EPA (Environment Protection Agency), a 
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Proce-
dure) és a NEDC (New Europen Driving Cycle)[3].    

Tehát a mai elektromos autók többsége sajnos még nem 
alkalmas hosszabb, két távoli város közötti út megtételére, 

csak ha út közben megállunk feltölteni az akkumulátort, 
mikor az lemerült. 

Hozzá kell tennünk, hogy léteznek nagy kapacitású (kb. 
100 kWh-s) akkumulátorral szerelt elektromos autók is, 
mint például a Tesla Model S [2]. Egy ilyen autó 
hatótávolsága már jelentős, hiszen 4-500 EPA km 
megtételére képes egyetlen töltéssel. 

További hátránya az elektromos autóknak, hogy akkumu-
látoruk gyártásakor számottevő mennyiségű üvegházgáz 
kerülhet a légkörbe, illetve az akkumulátor töltéséhez 
szükséges nagy mennyiségű villamos energia előállításakor 
is jelentős lehet az üvegházgáz-kibocsátás. 

Vitathatatlan tény azonban, hogy az elektromos autók 
elterjedése nagymértékben javítaná a levegőminőséget a 
nagy forgalmú helyeken, és ennek hatására csökkenhetne a 
légszennyezéshez köthető betegségek (pl. asztma, 
tüdőtágulat (emfizéma), krónikus obstruktív tüdőbetegség 
(COPD)) előfordulási valószínűsége a lakosság körében. 

Városi használatra tehát még valószínűleg akkor is 
támogatni kell a belső égésű motorral hajtott gépjárművek 
elektromos meghajtásúra cserélését, amennyiben azok 
esetlegesen nagyobb teljes életciklusra vonatkozó szén-
dioxid kibocsátással jellemezhetők, mint a hasonló benzines 

vagy dízel modellek. 

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, érdemes megvizsgálni, hogy 
mennyi is az elektromos autók használathoz szükséges 
elektromos áram előállításakor a szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kibocsátott 
üvegházgázok mennyisége egy hasonló benzines, illetve 
elektromos autó használata esetén. 

Ennek vizsgálatához jelen tanulmány összehasonlítja 
három, különböző fogyasztású benzines és három: egy kicsi, 
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egy közepes és egy nagy elektromos autó használatából 
származó üvegházgáz-kibocsátást. Vizsgálataink legfonto-
sabb kérdése, hogy hogyan befolyásolja az elektromos autók 
üzemeltetéséhez szükséges villamos energia előállításának 
módja a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét.              

A benzines és dízel autók üzemelése 
során kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége 
Az elemzés első lépéseként meg kell határozni, hogy mennyi 
szén-dioxid kerül a légkörbe egy hagyományos, benzin- 
vagy dízelüzemű autó használatakor. 

A benzin- és dízelmotorral meghajtott gépjárművek 
fogyasztása (és ez által a szén-dioxid-kibocsátásuk is) erősen 
függ az adott modell paramétereitől (pl. a motor 
lökettérfogata, az jármű tömege, kora, stb…), illetve attól is, 
hogy hol és hogyan vezetjük. E tanulmányban három 
benzinmotorral hajtott járművet, egy 100 km-es úthosszra 
vetített 6 l-es, egy 8 l-es és egy 10 l-es fogyasztású modellt 
vizsgálunk meg. Ezt követően az gépkocsik használata 
során kibocsátott szén-dioxid mennyiségét hasonlítjuk össze 
egy kicsi, egy közepes és egy nagy elektromos autó (BEV) 
működéséhez szükséges elektromos energia előállításakor a 

légkörbe kerülő szén-dioxid mennyiségével. 

A benzines és a dízel autók üvegházgáz-kibocsátása nem 
csak a lokális, az üzemanyag égetéséből származó 
kibocsátást jelenti, hiszen a kőolaj bányászatakor, 
finomításakor és szállításakor is kerül szén-dioxid a 
légkörbe. „Well to wheel”, azaz a kúttól a kerékig (WtW) 
történő kibocsátást kell tehát vizsgálni.     

A benzin WtW üvegházgáz- kibocsátása körülbelül 2778 
g/liter [4]. Ebből az egységnyi megtett úthosszra eső 
kibocsátások az 1. táblázatban láthatóak. 

1. táblázat Az egységnyi megtett úthosszra eső szén-dioxid 
kibocsátás egy 6 l-es, egy 8 l-es és egy 10 l-es 
fogyasztású benzines autó esetén  

 fogyasztás szén-dioxid kibocsátás (g/km) 

6 l/ 100 km 166,68 

8 l/ 100 km 222,24 

10 l/ 100 km 277,8 

A felhasznált energiaforrás hatása a 
villamosenergia-termelés során kibo-
csátott szén-dioxid mennyiségére 
Az energiatermelés módja jelentős mértékben befolyásolja 
az elektromos autók töltéséhez szükséges villamos energia 
előállításakor légkörbe kerülő szén-dioxid mennyiségét. 

A fosszilis energiahordozók, mivel felhasználásuk egyszerű 
és általában olcsó, már az ipari forradalom óta kulcsszerepet 
játszanak a világgazdaság működésében. Ezen energiafor-
rások felhasználásakor azonban a legtöbb esetben jelentős 
mennyiségű szén-dioxid kerül a légkörbe. 

Az egyes energiaforrások felhasználásával egységnyi 
villamos energia (1 kWh) előállításakor a légkörbe kerülő 
szén-dioxid mennyisége a 2. táblázatban látható. 

2. táblázat Az egyes energiaforrások felhasználásával egységnyi 
villamos energia  előállításakor a légkörbe kerülő szén-
dioxid mennyisége [5]  

Energiahordozó g/kWh 

szén 820 

gáz 490 

biomassza 230 

nap 48 

víz 24 

szél 12 

atomenergia 12 

Mint az a 2. táblázatban látható, a szén és földgáz égetésével 
termelt villamos energia esetén jelentős az üvegházgáz-

kibocsátás.  

A szén-dioxid-kibocsátás szempontjából kedvezőnek 
mondható a megújuló energiaforrások (elsősorban a nap-, 
szél-, víz-, geotermikus energia) és a nukleáris energia 
felhasználása.   

A megújuló energiaforrások gyakorlatilag kimeríthetetle-
nek, ipari léptékű felhasználásukat azonban több tényező 
nehezíti. A legfőbb probléma, hogy a nap- és a szélenergia 
az időben meglehetősen változó mértékben áll csak 
rendelkezésre. A vízenergia ipari mértékű kihasználása 
pedig nem minden országban lehetséges. Emellett számos 
kedvezőtlen környezeti hatása van a nagy 
duzzasztógátaknak.      

Mivel a villamos energia ipari léptékben ma még 
gazdaságosan nem tárolható (kivéve a szivattyús-tározós 
erőműveket), az igények napi 24 órában történő ellátásához 
a megújuló energiaforrások mellett legtöbbször szükség van 
más energiaforrásokra is, például fosszilis erőművekre vagy 
atomerőművekre. 

Az atomerőművek segítségével csekély mennyiségű 
üzemanyag felhasználásával nagy mennyiségű, olcsó 
villamos energia termelhető igen jó rendelkezésre állással. 
Mivel az atomerőművek üzemeltetésük során nem 
bocsátanak ki szén-dioxidot, ezen energiatermelési mód 
jelentheti az egyik legígéretesebb eszközt a klímaváltozás 
kedvezőtlen környezeti és gazdasági hatásai elleni 
törekvésekben a közlekedésben (is).  

Az elektromos autók használatához 
szükséges elektromos energia terme-
lésekor kibocsátott szén-dioxid 
mennyiségének becslése 
Az elektromos autók használata során indirekt módon 
kibocsátott szén-dioxid mennyisége függ az adott gépjármű 
fogyasztásától (kWh/km) és az elektromos energia 
előállításának karbonintenzitásától (g/kWh)  

A különböző méretű elektromos autók fogyasztása 
természetesen eltérő, mely a hatótáv és az akkumulátorban 
tárolt felhasználható energiamennyiség hányadosaként 
számítható. A töltés során fellép azonban kb. 18% veszteség, 
mellyel szintén számolnunk kell [6].     
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3. táblázat Egy kicsi, egy közepes és egy nagy elektromos autó 
fogyasztása a töltés során fellépő veszteséggel és 
anélkül   

méret 
felhasználható  

kWh 

EPA 
hatótáv 

(km) 

fogyasztás 
(kWh/km) 

fogyasztás 
veszteséggel 
(kWh/km) 

kicsi 18,8 130 0,144615 0,170646 

közepes 57 346 0,16474 0,194393 

nagy 98,4 507 0,194083 0,229018 

Az elemzés következő lépéseként kiszámítottuk a 
modellezett három villanyautó akkumulátorának töltéséből 
származó kibocsátást (g/km) amennyiben e járművet 100%-
ban az adott energiaforrás felhasználásával termelt villamos 
árammal töltjük. 

4. táblázat Egy kicsi, egy közepes és egy nagy elektromos autó 
használatából származó szén-dioxid kibocsátás, 
amennyiben az akkumulátor töltéséhez szükséges 
villamos energiát adott energiaforrás felhasználásával 
termeljük  

Energiahordozó 
szén-dioxid 
kibocsátás 

(g/kWh) 

kicsi 
(g/km) 

közepes 
(g/km) 

nagy 
(g/km) 

szén 820 139,892 159,326 187,78 

gáz 490 83,594 95,207 112,21 

biomassza 230 39,238 44,689 52,67 

nap 48 8,1888 9,3264 10,992 

víz 24 4,0944 4,6632 5,496 

szél 12 2,0472 2,3316 2,748 

atomenergia 12 2,0472 2,3316 2,748 

Szén felhasználásával termelt villamos energia esetén tehát 
egy 6 l-es fogyasztású benzines autót és egy közepes 
elektromos autót vizsgálva hasonló szén-dioxid kibocsátást 

kapunk. 

Amennyiben megújuló vagy nukleáris energiaforrásokkal 
termelt villamos energiával töltjük a közepes elektromos 
autónkat, sokkal, akár hetvenegyszer kevesebb szén-dioxid 
kerül a légkörbe, mintha a 6l-es fogyasztású benzines autót 
használnánk.  

A nap- és szélerőművek nem mindig éppen akkor 
termelnek, mikor az autónkat tölteni szeretnénk. Nukleáris 
energiatermelés esetén akár a nap 24 órájában tölthetjük az 
elektromos autónkat. Az atomerőművek további előnye, 
hogy teljes életciklusukra vetített üvegházgáz-kibocsátásuk 
igen alacsony, ezért amennyiben az elektromos autónkat 
ilyen energiaforrás felhasználásával termelt árammal tölt-
jük, összességében jóval kisebb lesz a szén-dioxid 
kibocsátás, mintha benzines vagy dízel autót használnánk. 

Amennyiben nem az egy adott energiahordozóval termelt 
villamos energiát nézzük, hanem az egyes európai országok 
villamosenergia-termelésre vonatkozó karbonintenzitását 
vizsgáljuk, kijelenthető, hogy az 1 kWh villamos energia 
előállításakor kibocsátott szén-dioxid mennyisége erősen 
eltérő az egyes európai országokban. Az egyes európai 
országok villamosenergia-termelésre vonatkozó karbonin-
tenzitása az 1. ábrán látható 

 
1. ábra: Az európai országok villamosenergia-termelésre 

vonatkozó karbonintenzitása [7] (forrás: European 
Environmental Agency) 

Mint az az 1. ábrán jól látszik, legkisebb emisszióval 
Norvégia, Svájc, Svédország és Franciaország jellemezhető. 
Ezen országok közül Norvégia kivételével mindenhol 
jelentős az atomenergia részaránya az energiamixben. 
Fontos azonban kijelenteni, hogy Norvégia rendkívül jó 
adottságokkal rendelkezik a vízenergia terén. A legtöbb 
ország (mint például Magyarország) azonban nem 

hagyatkozhat ilyen mértékben a vízenergiára.  

Az adott ország villamosenergia-termelésre vonatkoztatott 
karbonintenzitásából és az elektromos autók fogyasztásából 
(kWh/km) kiszámítható az egységnyi megtett út során 
kibocsátott szén-dioxid mennyisége. Ezek az értékek az 5. 
táblázatban láthatóak egy kicsi, egy közepes és egy nagy 
elektromos autóra.   

Mint azt az 5. táblázatban láthatjuk, az elektromos autók 
használata esetén az európai országok nagy részében 
kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe, mint a hasonló 
benzines autó használatakor. Azokban az országokban, ahol 
az energiatermelést döntően fosszilis energiahordozók 
(főleg szén) égetéséből fedezik, olyan nagy az elektromos 
energia termelésének karbonintenzitása, hogy az 
elektromos autók töltéséhez szükséges elektromos energia 
előállítása során hasonló mennyiségű, vagy akár több szén-
dioxid kerül a légkörbe, mint a hasonló benzines autók 
használatakor. 

 Fontos emellett megjegyezni, hogy az elektromos autók 
akkumulátorának gyártása során sajnos általában igen sok 
szén-dioxid kerül a légkörbe. A teljes életciklust vizsgálva 
tehát csak akkor „klímabarátok” az elektromos autók, ha 
alacsony karbonintenzitású energiaforrással, tehát nukleáris 
energiatermeléssel vagy megújuló energiaforrások 
felhasználásával termeljük meg a működésükhöz szükséges 

elektromos energiát.  

Amennyiben csökkenteni szeretnénk a közlekedésből 
származó szén-dioxid kibocsátását, számos országban nem 
elegendő csupán elektromos meghajtásúra cserélni a belső 
égésű motorral szerelt járműveket. Jelentősen csökkenteni 
kellene az egységnyi megtermelt villamos energiára 
vonatkozó üvegházgáz-kibocsátást is. E cél eléréséhez igen 
hatékony segítséget nyújthat a szénnel és más fosszilis 
energiahordozókkal működtetett erőművek atomerőmű-
vekkel való kiváltása. 



Nukleon 2020. szeptember XIII. évf. (2020) 232 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2020  4 

5. táblázat Egy kicsi, egy közepes és egy nagy elektromos autó használatából származó szén-dioxid kibocsátás, amennyiben a villamos energiát 
adott ország karbonintenzitásával termeljük  

 kicsi 
(g/km) 

közepes 
(g/km) 

nagy 
(g/km) 

 kicsi 
(g/km) 

közepes 
(g/km) 

nagy 
(g/km) 

Norvégia 0,774917 0,882772 1,039944 Spanyolország 73,31181 83,51548 98,38493 

Svájc 6,297135 7,173582 8,450796 Hollandia 73,86267 84,14301 99,12418 

Svédország 7,440602 8,476199 9,985337 Törökország 75,26454 85,74001 101,0055 

Franciaország 15,76786 17,96246 21,16057 Bulgária 78,12403 88,99748 104,843 

Lettország 25,62654 29,1933 34,39099 Nagy-Britannia 84,68481 96,4714 113,6476 

Ausztria 27,50123 31,3289 36,90683 Németország 85,90279 97,8589 115,2821 

Litvánia 28,61785 32,60093 38,40534 Portugália 86,29879 98,31002 115,8135 

Finnország 30,33865 34,56124 40,71467 Írország 97,79204 111,4029 131,2376 

Belgium 43,27529 49,29843 58,07573 Románia 99,67773 113,5511 133,7682 

Szlovákia 49,91126 56,85801 66,98124 Csehország 107,4925 122,4536 144,2557 

Dánia 56,11341 63,92338 75,30457 Ciprus 114,8799 130,8691 154,1695 

Luxemburg 56,99101 64,92313 76,48231 Lengyelország 138,2898 157,5372 185,5858 

Szlovénia 58,80428 66,98878 78,91574 Görögország 154,2888 175,763 207,0566 

Magyarország 60,97157 69,4577 81,82424 Málta 154,4396 175,9348 207,259 

Európai Unió 67,58591 76,99265 90,70074 Észtország 168,8881 192,3942 226,6489 

Olaszország 69,04977 78,66024 92,66524     

Összefoglalás 
A belső égésű, benzines vagy dízel motorral szerelt autók 
működése során jelentős a szén-dioxid kibocsátás. Az 
elektromos autók számos előnnyel rendelkeznek a belső 
égésű motorral hajtott gépjárművekhez képest [8], például 
lokális üvegházgáz kibocsátásuk zéró, ám az akkumulátor 
gyártásakor általában nagy mennyiségű üvegházgáz kerül a 
légkörbe. Egy 6 l/100 km-es, egy 8 l/100 km-es és egy 10 
l/100 km-es fogyasztású benzines autó „well to wheel” 
szén-dioxid kibocsátása körülbelül 166, 222 és 277 g/km. Az 
elektromos autók működéséhez szükséges elektromos 
energia előállításakor kibocsátott szén-dioxid mennyisége 
természetesen erősen függ az alkalmazott energiaforrástól 
és technológiától. Egy közepes elektromos autó használata 
során kb. 159 g/km a szén-dioxid-kibocsátás, amennyiben 
szenet, 95 g/km ha földgázt, de csak 9,32 g/km, ha 
napenergiát és mindössze 2,3 g/km amennyiben nukleáris 
energiatermelést használunk a működéshez szükséges 
energia előállításakor.    

Ezen eredmények alapján kijelenthető, hogy amennyiben a 
benzines és dízel autók elektromosra cserélésével 
csökkenteni szeretnénk a járművek használatából származó 
üvegházgázok kibocsátását, az elektromos autóknak 
klímabarát, alacsony üvegházgáz-kibocsátású 
áramtermeléssel kell biztosítani az akkumulátorok 
töltéséhez szükséges villamos energiát.  

A jövő elektromos járművek dominálta közlekedésének 
villamosenergia-ellátásában kulcskérdés kell, hogy legyen a 
klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése is. Ennek 
érdekében feltétlenül szükséges a közlekedésben felhasznált 
villamosenergia termelése karbonintenzitásának csökken-
tése a nukleáris és a megújuló energiaforrások terjedésének 
elősegítésével. Fontos továbbá, hogy minél kisebb 
fogyasztású, és lehetőleg kis kapacitású akkumulátorral 
szerelt elektromos járművekre cseréljük a nagy 
lökettérfogatú benzin- vagy dízelmotorral hajtott autókat.  
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Tranziens reaktorfizikai folyamatok végeselem-módszeren 
alapuló diffúziós modellezése 

Babcsány Boglárka, Hajas Tamás, Mészáros Péter 

BME Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében 2014 óta folynak aktív, a 
neutrontranszport állandósult és időbeli folyamatának diffúziós és magasabb rendű közelítésein alapuló végeselem-modellezését 
célzó, algoritmus- és programfejlesztési kutatások. Ezen reaktorfizikai kutatások egyik eredménye, hogy kifejlesztettünk egy 
térben végeselem-, időben végesdifferencia-módszert alkalmazó numerikus algoritmust és számítógépes kódot, mely képes 
kapcsolt terek, vagyis az idő- és térbeli neutonfluxus-eloszlás mellett például a hőmérséklet alakulásának vagy akár a 
hőtágulásnak a modellezésére is. A numerikus- és számítógépes modell verifikációja jelenleg is folyamatban van, jelen cikkben a 
módszertan rövid összefoglalása mellett szintetizálva közöljük a tesztelés eredményeit. A kifejlesztett módszertan rugalmassága 
miatt multifizikai szimulációkra is alkalmas lehet. 

 

Bevezetés 
A végeselem-módszer reaktorfizikai alkalmazásának 
kezdete az 1970-es évekre tehető. Kang és Hansen 1973-ban 
megjelent folyóiratcikkükben az elsők között világítottak rá 
arra, hogy egy ígéretes megközelítés az egyes 
neutrontranszport-közelítések matematikai modelljeként 
kapott parciális differenciálegyenletek megoldására, ha a 
megoldásfüggvényt valamilyen megfontolás szerint defi-
niált próbafüggvényekkel kifejtett alakban keressük [1]. A 
hivatkozott cikkben rámutattak arra is, hogy ezen az elven 
működik a strukturális mechanikában elterjedten 
alkalmazott ún. Ritz-Galerkin eljárás, melyet végeselem-
módszernek is neveznek. 

A végeselem-módszer alkalmazása során a vizsgált 
tértartományt véges darabszámú kisebb régióra, ún. 
elemekre osztjuk, melyet hálózásnak nevezünk. A módszer 
alkalmazásának lényege, hogy a megoldásfüggvényt 
valamennyi elemben az adott elemen belül értelmezett 
polinomok segítségével, közelítő alakban keressük. A kis 
elemméretek alkalmazása előnyös, hiszen az elemen belüli 
lineáris, illetve kvadratikus polinomiális kifejtés amellett, 
hogy matematikailag könnyen kezelhető, kellően pontos 
eredményre vezet a reaktorfizikában vizsgált problémák 
nagy része esetében, a szakaszonként folytonos polinomiális 
közelítés pedig rugalmasságot ad az egyes elemek határán 
definiált folytonossági vagy ugráskritériumok, illetve a 
különböző peremfeltétel-típusok kezelése tekintetében. A 
fentiek alkalmazásával a diszkretizációs eljárás végső soron 
egy lineáris algebrai egyenletrendszer megoldására 
egyszerűsödik, mely feladatot bevett numerikus eljárások 
segítségével könnyen elvégezhetünk. 

Kang és Hansen 1973-as cikkükben már közöltek az 
időfüggő diffúzióegyenlet, illetve a hozzá csatolt 
későneutronanyamag-koncentrációkra vonatkozó differen-
ciálegyenletek együttesének megoldására egy térben 

 

 

 

végeselem-, időben végesdifferencia- és Hermit-féle 
módszerre épülő numerikus modellt. Gyakorlatilag ezt 
követően indult meg a fokozottabb érdeklődés ezen eljárás 
reaktorfizikai alkalmazásának irányába. Olyan, a 
neutrontranszport elméletének terén neves kutatók kezdtek 
el ezzel a témakörrel foglalkozni, mint W.F. Miller és E.E. 
Lewis [2] (egyik közös írásuk a Neutrontranszport számítási 
módszerek c. könyv [3]), M.R.R. Williams [4] (egyik 
legismertebb szerzeménye a Véletlen folyamatok 
atomreaktorokban c. könyv [5]) vagy P.A. Raviart [6], akiről 
azóta egy végeselem-eljárást is elneveztek (ez az ún. 
Thomas-Raviart-Nédélec eljárás [7], [8]). Jelentős 
hozzájárulást nyújtott a végeselem-módszer reaktorfizikai 
alkalmazásának fejlődéséhez R.T. Ackroyd munkássága 
(lásd a [9] és [10] közötti cikkeket a munkásságát összesítő 
adatbázisban [11]), aki csaknem 20 esztendőn keresztül 
kutatta e módszer neutrontranszport modellezésére történő 

felhasználását. 

A ’80-as évekre javában megkezdődtek a francia, német és 
japán végeselem-módszeren alapuló diffúziós kódfejlesztési 
munkák [12], [13], [14]. A francia fejlesztésű CRONOS kód 
már akkor térben végeselem-, időben Crank-Nicolson 
diszkretizációs eljárást alkalmazott, továbbá alkalmas volt a 
moderátor sűrűségbeli és az üzemanyag hőmérsékletbeli 
változása okozta visszacsatolások figyelembe vételére 
csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai számítások révén 
[12]. Mára talán a CRONOS kód továbbfejlesztése révén 
létrejött francia CRONOS/MINOS és CRONOS/MINARET 
kódrendszerek a legfejlettebbnek mondható végeselem-
módszert alkalmazó reaktorfizikai programok, melyben a 
diffúziós közelítés mellett rendre az ún. SP3 és SN 
transzportközelítések megoldása is implementálásra került 
[15], [16]. 

Végeselem-módszert a legtöbb esetben az időfüggetlen 
diffúzióegyenlet megoldására alkalmaztak [17]-[23], 
ugyanakkor több példa is akadt az időfüggő 
diffúzióegyenlet megoldására is [24]-[26]. Utóbbiak közül 



Nukleon 2020. szeptember XIII. évf. (2020) 233 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2020  2 

Nahla térben és időben is végesdifferencia-, pontosabban 
utóbbi esetében az ún. theta-módszert [24], Mahadevan 
térben végeselem-, időben diagonálisan implicit Runge-
Kutta módszert [25], míg Wang térben végeselem-, időben 
implicit végesdifferencia-sémát alkalmazott [26]. A szerzők 
tudomása szerint a jelen kutatást megelőzően térben 
végeselem-, időben theta-módszert alkalmazó algoritmust 
és az algoritmusra épülő programot még nem fejlesztettek. 
Jelen kutatási munkában újdonság továbbá a neutronfluxus 
mellett további változók, így a hőmérsékletnek és az 
elmozdulásnak ugyanezen algoritmussal, a fejlesztett 
programon belül modulárisan kapcsolt módon történő 
számítása, melyre a vonatkozó szakirodalomban eddig még 
ugyancsak nem volt példa. Ezzel a fejlesztett kód 
alkalmazása lehetőséget nyújtana az ún. multifizikai 
szimulációk végrehajtására, azaz több fizikai mező együttes 
vizsgálata esetében azok szimultán modellezésére. 

Ugyanakkor a legutóbbi trendek azt mutatják, hogy vannak 
már olyan fejlett, végeselem-módszeren alapuló multifizikai 
szoftverek (pl.: Multiphysics COMSOL [27]), melyeket 
általános célú fizikai és mérnöki alkalmazásra terveztek, 
ezáltal alkalmasak lehetnek az atomenergetikán belüli 
csatolt reaktorfizikai, termohidraulikai és strukturális 
mechanikai számítások végrehajtására is [28]-[30]. A 
COMSOL kód alkalmazását a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai 
Intézetén (NTI) belül is megkezdtük, érdekes tapasztalat 
lehet a saját fejlesztésű program, illetve a COMSOL 
eredményeinek összevetése is az előbbi verifikációjának 
kiterjesztése céljából. 

Jelen folyóiratcikkben röviden bemutatjuk az általunk 
fejlesztett algoritmust, illetve az algoritmusra épülő, saját 
fejlesztésű program tesztelése első lépéseinek eredményeit. 
A cikk ennek megfelelően a módszertan áttekintésével 
folytatódik, majd áttérünk a tesztproblémák, illetve az 
esetükben kapott eredmények bemutatására. Cikkünket 
végezetül összefoglalóval és a továbbfejlesztési 
lehetőségekre való kitekintéssel zárjuk. 

A módszertan áttekintő bemutatása 
A BME NTI-n belül fejlesztett végeselem-módszeren 
alapuló, determinisztikus időfüggő neutrontranszportkód 
reaktorfizikai moduljának elméleti alapját a diffúzió-
egyenlet mint a Bolztmann-féle neutrontranszport-egyenlet 
leggyakrabban alkalmazott közelítése adja. Az időfüggő 
diffúzióegyenlet a neutronok számának időbeli változására 
vonatkozó mérlegegyenlet, mely a folytonos neutronener-
gia-tartomány diszkretizációja révén kapott, G darab 
energiacsoportot tartalmazó többcsoportközelítés esetében 
és külső neutronforrás nélkül a következő alakban írható fel 

(g = 1, ..., G): 

1

vg

∂ϕg
(r⃗, t)

∂t
=div [Dg(r⃗)gradϕ

g
(r⃗, t)] -Σg

t ϕ
g
(r⃗, t)+Q0

(r⃗, t), (1) 

ahol vg a g-edik energiacsoportba tartozó neutronok cso-

portsebessége, ϕg(r⃗, t) az idő- és helyfüggő neutronfluxus, 

Dg a g-edik energiacsoport diffúziós állandója, Σg
t  a g-edik 

energiacsoport teljes hatáskeresztmetszetre vonatkozó 
csoportállandója, illetve Q0(r⃗, t) a szórási és hasadási (mind 
a prompt, mind a későneutronokat) tartalmazó forrástag. A 
fenti egyenlet a reaktorkinetikai problémák leírásához 
kiegészül – D darab későneutron-anyamagcsoport 

feltételezésével – az alábbi, a későneutron-anyamagok 
koncentrációjának időbeli változására vonatkozó 

differenciálegyenletekkel (d = 1, ..., D): 

∂Cd(r⃗, t)

∂t
=-λdCd(r⃗, t)+β

d
∑ υgΣg

fϕ
g
(r⃗, t)G

g=1 ,      (2) 

ahol Cd(r⃗, t) a d-edik későneutron-anyamagcsoport 
koncentrációja, λd a d-edik későneutron-anyamagcsoportra 
vonatkozó bomlási állandó, βd a d-edik későneutron-

anyamagcsoport részaránya, míg υgΣg
f  a g-edik 

energiacsoportban a hasadásonként keletkező átlagos 
neutronszámra és hasadásra vonatkozó csoportállandók 
szorzata. 

A kód termikus modulja a hővezetés általános differenciál-
egyenletének megoldását végzi, mely a következő alakban 

írható fel: 

ϱcp
∂T(r⃗, t)

∂t
=-div[λ(r⃗)gradT(r⃗, t)]+q̇'''(r⃗, t),     (3) 

ahol 𝜚 a vizsgált anyag sűrűsége, 𝑐𝑝 az izobár fajhője, 𝜆 a 

hővezetési tényezője, T(r⃗, t) a hely- és időfüggő 
hőmérséklet, míg q̇'''(r⃗, t) a hely- és időfüggő térfogati 
hőfelszabadulást leíró tag. A termikus modul ugyanakkor 
nem terjed ki a hűtőközegbeli termohidraulika 
modellezésére. A mechanikai modul pedig a geometriai, 
anyag- és a köztük kapcsolatot teremtő egyensúlyi 
egyenletek együttesét tartalmazó lineáris rugalmas 
alakváltozási modellre épül, a modulok között pedig 
visszacsatolások figyelembe vételére is van lehetőség (a 
program által alkalmazott modellekről bővebben a [31], [32] 
és [33] munkák értekeznek). 

A figyelembe vett fizikai modellt leképező parciális 
differenciálegyenlet-rendszer numerikus megoldásához 
térben végeselem-módszert, időben theta-módszeren 
alapuló végesdifferencia-sémát alkalmazunk. A térben 
végeselem-módszeren alapuló diszkretizációs eljárás során 
minden esetben létre kell hozni egy geometriai modellt, 
melyhez a GMSH nyílt forráskódú CAD-alapú szoftvert 
alkalmazzuk [34]. Ezzel a szoftverrel végezzük a geometriai 
modell hálózását is. A hálózás által meghatározott elemeken 
belül a megoldásfüggvényt az elemek csomópontjaiban, 
végeselem-terminológia szerint nódusaiban értelmezett 
függvényértékek és az elemtípus által meghatározott forma- 
vagy más néven interpolációs függvények segítségével 
közelítjük. Minden modellalkotási folyamat része a 
megoldásfüggvények (pl.: effektív sokszorozási tényező, 
illetve fluxuseloszlások) hálófüggetlenségének ellenőrzése. 
A folyamat lépéseinek bemutatásához példaként tekintsünk 
egy egyszerű, egydimenziós, 160 cm széles, mindkét oldalán 
40 cm-es reflektorral ellátott reaktormodellt (lásd 1. ábra) a 
határain zéró fluxus, közelítő vákuum peremfeltétellel. 

 
1. ábra: Egydimenziós, (y,z) irányokban végtelennek tekintett 

reaktorgeometria [35] 

A 0 ≤ x ≤ 240 cm-es tartományt térben, ekvidisztáns módon 
elemekre bontjuk (lásd 2. ábra), vagyis definiálunk egy 
olyan hálót, amely N darab nódusból és N-1 elemből áll. A 
nódusokat a 2. ábrán xj-vel jelöljük, ahol j = 1, 2, ... N. Minden 
xj ≤ x ≤ xj+1 intervallumra elemként hivatkozunk. 
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2. ábra: Az egydimenziós, (y,z) irányokban végtelennek 

tekintett reaktorgeometria hálózásának egy példája 

Az időfüggő csoportfluxusok térbeli eloszlását (ahogyan a 
későneutronanyamag-koncentráció-, hőmérséklet-, illetve 
elmozdulásmezőkét is, amennyiben a probléma definíciója 
számításukat megköveteli) a vizsgált tartományon az alábbi, 
közelítő alakban keressük: 

 ϕ
g
(x, t)≈∑ hj(x)ϕ

g,j
(t)N

j=1 ,                         (4) 

ahol a ϕg,j(t) függvények a nódusokban értelmezett 

időfüggő csoportfluxusok, a hj(x) függvények pedig 

folytonos, ebben a szemléltetési célú példában szakaszon-

ként lineáris függvények az alábbi definíció szerint: 

 hj(x)=

{
 
 

 
 

0, 𝑥 ≤  𝑥𝑗−1 ,
𝑥−𝑥𝑗−1

𝑥𝑗−𝑥𝑗−1
𝑥𝑗−1 ≤ 𝑥 ≤  𝑥𝑗  ,

𝑥𝑗+1−𝑥

𝑥𝑗+1−𝑥𝑗
𝑥𝑗 ≤ 𝑥 ≤  𝑥𝑗+1 ,

0, 𝑥𝑗+1  ≤  𝑥 .

                         (5) 

A fenti kifejtést az eredeti parciális differenciálegyenlet-
rendszerbe visszahelyettesítve, az ún. Galerkin-féle 
súlyozást alkalmazva, majd az egyenleteket a vizsgált 
tartományon kiintegrálva végső soron egy lineáris algebrai 
egyenletrendszert kapunk, melyet egy alkalmasan 
megválasztott numerikus eljárás segítségével könnyedén 
megoldhatunk. 

A megoldási algoritmus implementációja számos kihívást 
hordoz. A teljesség igénye nélkül többek között az elemeken 
történő integrálás numerikus megvalósítását, amelynek 
fontos szerepe magasabb rendű elemeken belüli 
interpoláció esetében, illetve többdimenziós problémák 
megoldásakor van; a számítógépes algoritmus gyorsításá-
nak céljából az elemeken történő numerikus integrálás 
párhuzamosítását; a lineáris algebrai egyenletrendszer 
felépítéséhez szükséges és a háló paramétereitől függő 
rendezőalgoritmus implentálását; illetve a lineáris algebrai 
egyenletrendszer mátrixegyütthatóinak memóriahatékony 

tárolását tekintettel azok ritka mátrix tulajdonságára. 

Az idő szerinti diszkretizáció, ahogy már említettük, az ún. 
theta-módszeren alapul, melynek lényege, hogy a keresett 
időfüggő változónk t időpillanatbeli értékét linearizáljuk a t 
és t+1 időpillanatbeli idő szerinti deriváltértékek konvex 
kombinációjaként. Amennyiben az (1) egyenletet tekintjük 
példának, akkor a következő idő szerinti sémát kapjuk 
(θ ϵ [0,1]): 

 1

vg

ϕg
(r⃗, ti+1)-ϕg

(r⃗, ti)

∆t
=θf(ti+1,ϕ

g
(r⃗, ti+1))+(1-θ)f(ti,ϕg

(r⃗, ti)),   (6) 

ahol f az (1) egyenlet jobb oldalán szereplő operátorok 
összhatását szimbolizálja. Amennyiben a θ implicitás 
paraméter 1, akkor a (6) egyenlet szerinti séma az implicit 
Euler-módszernek felel meg, amennyiben értéke 0, akkor az 
explicit Euler-módszert adja, ha pedig értéke 1/2, akkor az 
ún. Crank-Nicolson sémát kapjuk. Utóbbi használata 
javasolt gyors időbeli változások jellemzésére, hiszen – 
ellentétben az explicit és implicit Euler-módszerekkel, 
másodrendű konvergencia jellemzi, vagyis az időinterval-
lumok hosszának csökkentésével gyorsabban konvergálunk 

a valós megoldáshoz. 

A fent bemutatott modellre, illetve numerikus sémákra 
épülve fejlesztettük ki a DIREMO kódot (DIffúziós 
REaktorModellező Oktatóprogram), melynek tesztelése 
különböző, egytől háromdimenziós statikus és kinetikus 
benchmarkproblémákon megtörtént, illetve 
alkalmazásának vizsgálata valós reaktorproblémákon 
folyamatban van. Célunk volt továbbá, hogy a DIREMO 
kódot az APROS termohidraulikai rendszerkódhoz 
csatoljuk, a csatolt számítási képesség tesztelése jelenleg 
folyamatban van. A következőekben a fejlesztett kód 
tesztelése során vizsgált problémákból szemelvényezünk, 
mellyel célunk, hogy rálátást adjunk a DIREMO kód 

számítási képességeinek egy halmazára. 

Szemelvények a DIREMO-val 
végzett tesztszámításokból 
A DIREMO kód tesztelése során végzett számítások közül 
három példát emelünk ki. Az első probléma egydimenziós, 
időfüggő, kétcsoport tesztszámításokra vonatkozik, majd 
egy kétdimenziós, forralóvizes (BWR) reaktorbenchmark 
esetében kapott, Doppler-visszacsatolást is figyelembe vevő, 
kapcsolt reaktorfizikai-termikus modellszámítás eredmé-
nyeit közöljük. Végezetül egy a BME Oktatóreaktorán 
végzett, kadmium minta által lekötött reaktivitást vizsgáló 
kísérlet szimulációs reprodukciójának kezdetleges 
eredményeit mutatjuk be. 

Egydimenziós tranziensszámítások 

Az egydimenziós futtatások során vizsgált 
reaktorgeometria modelljét az 1. ábra szemlélteti. Az 1. 
ábrán az 1, 2, illetve 3-assal jelölt régiók közül az 1-es és 3-as 
anyagi régió összetétele kezdetben megegyezik, az 
állandósult állapotot azonban először az 1-es régió termikus 
abszorpciós csoportállandójának lineáris növelésével (egy 
másodperc alatt 3%-kal), majd lineáris csökkentésével (egy 
másodperc alatt 1%-kal) perturbáltuk. Ezt a feladatot 
diffúziós kódok verifikációjának céljából az Argonne 
National Laboratory által közreadott benchmark 
gyűjteményben definiálták [36], az általunk alkalmazott 
csoportállandók, illetve a számítási eredményeink 
referenciájaként szolgáló effektív sokszorozási tényező 
(0,9015507) és időbeli teljesítményalakulások megtalálhatók 
a hivatkozott dokumentumban. 

Az időfüggő számítást az állandósult állapotot jellemző 
gyors- és termikus fluxuseloszlás, illetve effektív 
sokszorozási tényező számításával kezdtük, mely esetében 
a referenciamegoldással nagyon jó egyezést értünk el. Az 
effektív sokszorozási tényező tekintetében a referenciától 
való eltérés kevesebb mint 6 pcm-nek adódott, míg a 
regionális teljesítményértékek esetében 1%-nál kisebb 
eltérést tapasztaltunk. Az időfüggő számításokat a számított 
effektív sokszorozási tényező segítségével beállított kritikus 
állapotból indítottuk, vagyis leosztottuk a kapott effektív 
sokszorozási tényezővel a hasadási csoportállandót, illetve 
annak segítségével egyensúlyi későneutronanyamag-
koncentrációt számítottunk. A tranziens számítások 
eredményeként az első régióban növekvő termikus 
abszorpció esetében a 3. ábrán, míg a csökkenő termikus 
abszorpció esetében a 4. ábrán látható gyors- és termikus 
fluxuseloszlás időbeli alakulásokat kaptuk. Mindkét esetben 
1% alatti eltérést kaptunk a referenciához hasonlított 
regionális teljesítmények eltérését illetően. 
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3. ábra: A gyors (fent) és termikus (lent) fluxuseloszlás a 

kezdeti időpillanatban és a szimuláció 1. és 2. 
másodpercében növekvő abszorpció esetében 

 
4. ábra: A gyors (fent) és termikus (lent) fluxuseloszlás a 

kezdeti időpillanatban és a szimuláció 1. és 4. 
másodpercében csökkenő abszorpció esetében 

A fenti példák egy-egy egyszerűsített rúdbetolás és 
rúdkihúzás eseteinek szemléltetésére szolgálnak, 
reaktorfizikai és termikus visszacsatolások figyelembe 
vétele nélkül. A következő, ugyancsak akadémiai 
benchmark problémában azonban tesztelhettük a DIREMO 
kapcsolt és visszacsatolást tartalmazó problémák 
számítására vonatkozó képességét is. 

Kétdimenziós kapcsolt tranziensszámítások 
Doppler-visszacsatolás figyelembe vételével 

Ebben a prompt szuperkritikus tranziens benchmark 
feladatban egy kétdimenziós BWR problémát modellez-
tünk, melynek geometriai felépítését az 5. ábra szemlélteti. 
A benchmark specifikációban megfogalmazottak szerint 
kétcsoport diffúziós közelítést alkalmaztunk két későneut-
ron-anyamagcsoport figyelembe vételével, a termikus 
modulban adiabatikus felfűtést vettünk figyelembe, míg a 
reaktorfizikai és termikus modul közötti kommunikációval 
a Doppler-visszacsatolást analitikus függvény formájában 
modelleztük. A részletes geometria és anyagjellemző 
specifikációt, beleértve a csoportállandókat, azok 
hőmérsékletfüggését, továbbá a későneutron-anyamag-
csoportok paramétereit a benchmarkleírás tartalmazza [37]. 

 
5. ábra: A kétdimenziós, BWR negyedzóna geometria [35] 

(1: 1-es típusú üzemanyag és szabályozórúd homogén 
keveréke; 2: 1-es típusú üzemanyag; 3: 2-es típusú 
üzemanyag és szabályozórúd homogén keveréke; 4: 2-
es típusú üzemanyag; 5: reflektor; R: 2-es típusú 
üzemanyag és szabályozórúd homogén keveréke, a 
tranziens során perturbált régió) 

A tranziens szimuláció kezdeti feltételéül szolgáló 
csoportfluxus-eloszlásokat és a kritikus állapotról 
indításhoz szükséges effektív sokszorozási tényezőt a 
DIREMO kód stacioner modulja számította. Utóbbinak a 
referenciaként megadott 0,996330 értékhez képesti eltérése 
ugyancsak 6 pcm alattinak adódott. A kezdeti gyors- és 

termikus fluxuseloszlások a 6. ábrán láthatók. 

A tranzienst az 5. ábrán R-rel jelölt régióban történő 0,2 
másodperc alatti csaknem 13%-os termikus abszorpciós 
csoportállandó-csökkenés okozza, amelyet gyakorlati 
szempontból rúdkilökődésként is értelmezhetünk. A gyors 
teljesítménynövekedés hatására az üzemanyag melegedni 
kezd, ami azonban a rezonanciakiszélesedés miatt negatív 
visszacsatolást eredményez a reaktivitásra.  
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6. ábra: A kétdimenziós, BWR modell esetében kapott kezdeti 

gyors (fent) és termikus (lent) fluxuseloszlások [1/(cm2s)] a 
cm-ben mért pozíciók mentén 

(a számított eloszlásokat az 5. ábrán definiált 
szimmetriatengelyekre tükröztük) 

Ezt az effektust a gyors energiacsoportban az abszorpciós 
csoportállandó hőmérséklet hatására történő növekedésével 
veszi figyelembe a kitűzött feladat, így ennek megfelelően 
mi is így modelleztük. Azt várjuk, hogy a Doppler-effektus 
negatív reaktivitás-visszacsatolással ellensúlyozni tudja a 
rúdkilökődés okozta teljesítménynövekedést, és a reaktor 
hirtelen teljesítmény- és hőmérsékletnövekedését is 
megfogja. A szimuláció eredménye megfelelt a 
várakozásunknak, illetve illeszkedik a benchmarkfeladat 
referenciamegoldásaihoz is. A kapott eredményeket az 
átlag, minimum és maximum hőteljesítmény-sűrűségek, 
illetve a hőmérsékletek időbeli alakulásának 
szemléltetésével a 7. és 8. ábrák tartalmazzák, a 7. ábrán 
feltüntetve a diszkretizációhoz alkalmazott különböző 

időlépések hatását is. 

 
7. ábra: A kétdimenziós, BWR modell esetében kapott átlagos 

hőteljesítmény-sűrűség és zóna átlaghőmérséklet időbeli 
alakulása 

 
8. ábra: A kétdimenziós, BWR modell esetében kapott 

minimum és maximum hőteljesítmény-sűrűségek és zóna 
hőmérsékletek időbeli alakulása 

A BME Oktatóreaktorára vonatkozó 
eredmények 

A harmadik feladat a BME Oktatóreaktora háromdimenziós 
modelljének [38] alapján történő felépítését (lásd 9. ábra), 
illetve az azon elvégzett két stacioner tesztszámítást fedi le. 
A számításhoz szükséges csoportállandókat két 
energiacsoportra Böröczki Zoltán kollégánk bocsátotta 
rendelkezésünkre, azokat az ERANOS kód ECCO 
moduljával generálta [38]. Célunk az volt, hogy a DIREMO 
számítási eredményeit mért adatokhoz – jelen esetben a 
BME Oktatóreaktorába juttatott kadmium minta által 
lekötött reaktivitás mért értékéhez – hasonlítsuk. Az első 
számítás során így egy pertubálatlan állapotot szimulál-
tunk, míg a második számítás során az Oktatóreaktor 
csőpostarendszerének segítségével bejuttatott kadmium 
mintát is figyelembe vettük a számításainkban. Az elvégzett 
mérések alapján a kadmium minta körülbelül 21 ¢ 
reaktivitást kötött le, a diffúziós számításainkkal pedig 18 ¢ 
reaktivitáslekötést kaptunk eredményül; a 3 ¢ 

reaktivitáskülönbséget jó egyezésnek tekinthetjük. 

 
9. ábra: A BME Oktatóreaktora háromdimenziós modelljének 

felépítése a GMSH programmal 
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Összefoglalás és kitekintés 
A BME Nukleáris Technikai Intézetében 2014 óta folyik 
végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kódfejlesztés, 
mely kutatásnak egyik eredménye, hogy létrejött a 
háromdimenziós, kapcsolt reaktorfizikai, termikus és 
mechanikai számításokra is képes DIREMO kód. A 
DIREMO kódot különböző egytől háromdimenziós, illetve 
statikus és dinamikus problémákon teszteltük, melyek 
eredménye alátámasztja, hogy a fejlesztett kód 
reaktorfizikai problémák széles skálájának szimulációjára 

alkalmazható. Jelenleg folyamatban van a DIREMO kódnak 
az APROS rendszerkódhoz történő csatolása is, melynek 
eredményes megvalósítása várhatóan kiterjeszti a 
szimulálható problémák halmazát. Bár a tesztesetek nagy 
része egyelőre akadémiai benchmarkproblémák 
megoldására korlátozódik, elkezdtük kiterjeszteni a 
verifikációs és validációs tevékenységet valós reaktorokra 
vonatkozó benchmarkproblémák, illetve mérések 
szimulációjára is. A jövőben tervezzük a [38]-ban bemutatott 
kísérlet dinamikus szimulációját, illetve VVER reaktorokra 
vonatkozó számításokat is szeretnénk végezni. 
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A novovoronyezsi rekritikussági kísérlet szimulációja a 
KARATE programrendszerrel 
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Egy nyomottvizes erőműben feltételezett gőzvezetéktörés esetében a szekunder oldalon kialakuló folyamatos hűtés 
következménye a zóna hűtőközegének gyors hőmérséklet-csökkenése. Ilyenkor elképzelhető, hogy a zóna újra kritikus állapotba 
kerül. Ezt a helyzetet legjobban a zónában található moderátor átlaghőmérséklete, az ún. rekritikussági hőmérséklet jellemzi, 
amely erősen függ a reaktor termohidraulikai és reaktorfizikai állapotától, és csak a térbeli jelenségeket jól modellező reaktorfizikai 
kóddal lehet meghatározni. A rekritikussági hőmérséklet gyakorlatilag nem mérhető, bizonytalanságát nehéz megjósolni.  

Tervezési követelmény, hogy ilyen baleseti helyzet ne fordulhasson elő. A szakirodalomban régóta ismert néhány 
novovoronyezsi mérés, amelyben ezt a helyzetet szimulálták. A megfelelő üzemviteli adatok felbukkanása a szakirodalomban 
lehetőséget adott az egyik ilyen mérés szimulációjára, amit a KARATE-440 programrendszerrel el is végeztünk. A mérés sikeres 
modellezése a programrendszer új validációs elemének tekinthető. 

 

Bevezetés 
A nukleáris biztonsággal és az üzemanyag-gazdálkodással 
foglalkozók körében általános az egyetértés abban, hogy a 
gyakorlatban használt reaktorfizikai kódok folyamatos 
minősítése fontos eleme a nukleáris biztonságnak. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy lehetőség szerint minden 
elérhető kísérletet érdemes szimulálni a saját kód-
rendszerünkkel és az eredményeket összehasonlítani a mért 
adatokkal.  

A KARATE-440 programrendszert, amely a cellaszintű 
számításoktól a zónamodellig bezáróan tartalmaz modu-
lokat [1-2], a 90-es évek közepe óta folyamatosan használjuk 
VVER-440 blokkok kampánytervezése során szükséges 
kevéscsoport könyvtárak, kazetta- és zónaszintű eloszlások 
és üzemviteli paraméterek meghatározására. Programjaink 
validálásához azóta igyekszünk a nemzetközi szakirodalom 
alapján összegyűjteni és megoldani az elérhető benchmar-
kokat, tesztfeladatokat, valamint szimulálni jól dokumentált 
méréseket. A mérés és számítás összehasonlítás fontos célja 
a biztonsági elemzések számára meghatározandó adatok 
bizonytalanságának meghatározása. 

Ezeket az ún. keretparamétereket minden új típusú 
üzemanyag esetében kiszámítjuk, hiszen értékük változása 
biztonsági kérdéseket vethet fel. Néhány számított paramé-
ter pontatlanságát közvetlen mérések hiányában igen nehéz 
becsülni, ilyenkor konzervatív feltételezésekkel határozzuk 
meg a megfelelő biztonsági korlátot. 

Egy feltételezett gőzvezetéktörés esetében a szekunder 
oldalon kialakuló folyamatos hűtés következménye a zóna 
hűtőközegének hőmérséklet-csökkenése. A negatív hőmér-
séklet szerinti reaktivitás-együtthatók miatt ez reaktivitást 
növelő effektus. Feltételezve, hogy a tranziens elején a 
biztonságvédelmi rudak beestek a zónába (nagy negatív 
reaktivitás-bevitel), felmerülhet a kérdés, hogy a hűtés 
következménye nem okozhatja-e, hogy a zóna újra kritikus 
állapotba kerül. A feltételezett baleseti helyzet leírásából 

látható, hogy az esemény függ a rudak értékességétől, a 
hőmérséklet-változástól és a reaktivitás- együtthatóktól.  

Bár szokványos kiépítésű reaktorban ez a jelenség 
kísérletileg nem vizsgálható, néhány orosz mérés régóta 
ismert a szakirodalomban [5]. Most a megfelelő üzemviteli 
adatok – egy másik (Post-Irradiation Examination - PIE) 
nemzetközi benchmark alapján ([7], [13]) – közismertté 
váltak, így lehetőség adódott a két publikáció alapján az 
egyik mérés szimulációjára.  

Először röviden összefoglaljuk a rekritikussági hőmérséklet 
keretparaméterének számítási módját, majd a mérés 
ismertetésével rámutatunk annak speciális feltételeire, és 
bemutatjuk ezek szimulációját.  

Fontos felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ismertetett 
kísérlet és a rekritikussági hőmérséklet definíciója között a 
xenon tekintetében nagy az eltérés. A mérés jelentőségét a 
sokféle rúdmozgás és a nagy hőmérsékletváltozás 
hatásának vizsgálata adja.  

A mérés és a számítás jó egyezése – a régebben megoldott 
feladatokkal együtt – jól mutatja a KARATE-440 program 
rugalmas alkalmazhatóságát a nem szokványos reaktor- 
állapotokra. Bár egy eset nem ad elegendő alapot a 
bizonytalanság csökkentésére, annak erősen konzervatív 
voltára jogosan rá lehet mutatni. 

A rekritikussági hőmérséklet általá-
nos számítási módja a VVER-440-es 
reaktorok esetében 
A rekritikussági hőmérsékletet két KARATE számítás 
eredménye alapján határozzák meg [3-4]. Az első számítás a 
60 fokos, kiégési lépéseket tartalmazó könyvtár bóros, 
kampányvégi állapota (általában 280-300 effektív kiégési 
nap környékén, lásd [4]) feltéve, hogy a szabályzó és 
biztonságvédelmi (SZBV) rendszer hatodik munkacsoportja 
a legalacsonyabb megengedhető szinten, H6=125,0 cm-en 
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található. A második számítás kiinduló pontja az előbb 
említett könyvtárelem 360 fokba kiterített eloszlása. Ebben a 
számításban az összes abszorbens bent van a zónában, de a 
legértékesebb SZBV szabályozó köteg fennakadását 
feltételezik. A belépési hőmérsékletet változtatva keressük a 
kritikus állapotot. A 360 fokos esetben a következő 
paraméterek mellett végeztük a számítást: 

 bóros, kampányvégi állapot, a xenon koncentráció 
befagyasztva a teljes teljesítménynek megfelelő értéken, 
0,1 MW-os teljesítmény, 

 a bórsav értéke megfelel a kezdeti állapothoz tartozó 
értéknek, közel 0,0 g/kg, 

 a belépési hőmérsékletet változtattuk a kritikus állapot 
megkereséséhez, 

 SCRAM helyzet van, egy kivételével valamennyi SZBV 
rúd alsó véghelyzetben (H1,..6=0,0 cm), de a legértékesebb 
csoport egy eleme fennakad: H=250,0 cm. 

A rekritikussági hőmérsékletet és annak számítási 
bizonytalanságát a következő egyszerű modell segítségével 
határoztuk meg a 90-es években, figyelembe véve a fizikai 
indítás méréseinek szimulációja alapján a hőmérséklet 
szerinti reaktivitás-együtthatóira és a rúdértékességre 
adódott hibabecslést. Az alább felhasznált paraméterek az 
[1], [2], [3], [4] és [11] referenciákból adódnak, hazai és 
nemzetközi VVER-440-es adatok alapján. 

A vizsgált eset kampányvégi állapot kihúzott rudakkal, 
amikor a bórsav elfogyott (CB=0,0 g/kg). Ebben az esetben a 
hőmérséklet szerinti reaktivitás-együttható abszolút 
értékben a legnagyobb. A számításnál használt paraméter 

értékek: 

  /Tmod  –35,0 pcm/K,  

  /Tfuel  –3,5 pcm/K.  

Az SZBV rudak (36 darab) beesésével bevitt reaktivitás- 

értéke is konzervatív módon kicsi érték:  5,1 %.  

Az üzemanyag hőmérséklet-együtthatójának bizonytalan-
sága 1,0 pcm/K, míg a hűtőközegé 5,4 pcm/K a mérés - 
számítás összevetése alapján ([1] és [4]). 

A tranziens elején a nominális üzemanyaghőmérséklet 
550 °C, míg a moderátorra vonatkozó átlag 285 °C 
(1375 MW-os hőteljesítményből kiindulva). A fenti adatok 
segítségével a következő egyszerű reaktivitás-egyenlet 
adódik: 
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Egyszerű átalakítások után a rekritikussági hőmérséklet és 
annak bizonytalansága meghatározható: (175±23) °C 
(részletesebben lásd [10]-ben). Megjegyezzük, hogy az 1990-
es években finn meggondolások alapján ennek a 
keretparaméternek az értéke 200 °C [8], míg a 6. AER 
benchmark feladat óta a 210 °C az elfogadott érték [9]. A 
fenti gondolatmenetben mért és számított adatok 
összevetéséről van szó, a bizonytalanságok háromszoros 

szigmának felelnek meg.  

A novovoronyezsi mérés részletei 
Az előző megfontolásokból látható, hogy egy feltételezett 
rekritikusságra vezető baleset esetén a reaktor gyors 

lezárását biztosító összes biztonságvédelmi kazetta bent van 
a zónában. Az ismertetett mérést azért tudták biztonságosan 
végrehajtani, mert a novovoronyezsi atomerőmű két VVER-
440-es blokkjában 73 SZBV kazetta található, azaz 36-tal 
több, mint a paksi VVER-440-es zónákban. Így nem jelentett 
problémát egy esetleges reaktivitásnövekedés 36 zónába 
ejtett SZBV kazetta mellett sem. Sajnos ebben a reaktorban a 
normál és a követő kazetták radiális elrendezése eltér a 
szokásos VVER-440 reaktorétól. Az SZBV rúdcsoportok 
számozása 1-től 11-ig tart, 6-6 szimmetrikus követő kazettát 
fog össze mindegyik csoport. A teljesítményszabályozó 
kazettákat “WG”-vel jelöljük (ez a 12. csoport). Ezek pozíciói 
ugyanazok, mint a paksi VVER-440 zóna esetében. A 
novovoronyezsi SZBV kazettákat szürkére színezett 
hatszögekkel jelöljük az 1. ábrán.  

 
1. ábra: A kétféle zónában található SZBV kazetták pozíciója. A 

novovoronyezsi V-179-es reaktor SZBV kazettáit szürke 
hatszög jelöli, a V-213-as típusú VVER-440 zóna SZBV 
kazettái sraffozott hatszögek. A mérés során felhasznált SZBV 
kazettákban kis üres négyzet található, a fennakadt SZBV 
kazetta fekete. 

A kísérlet leírása alapján [5-6] igyekeztek a 11 csoportból 
azokat a kazettákat használni a mérés során, melyek a 
valóságban közel, illetve közel szimmetrikus pozícióban 
vannak a paksi típusú VVER zónákban található SZBV 
csoportok elrendezéséhez. A tranziens alatt mozgatott 
kazettákat az 1. ábrán üres kis négyzettel jelöltük meg, a 
fennakadt kazettát, amelyet a kísérlet végén használtak, 
fekete színnel emeltük ki. A könnyű összehasonlítás 
érdekében a standard VVER zóna biztonságvédelmi 
kazettáit haránt irányú csíkozással és Pn számmal jelöltük 
(n= 1,..5).  

A mérés leírása hagy némi kívánnivalót maga után, de az 
események időrendje alapján volt mód olyan állapotok 
kiválasztására, melyek stacioner kóddal jól szimulálhatók 
voltak. Az összes SZBV pozíciót feltüntettük annak 
reményében, hogy ezzel jobban szemléltethető legyen az 
elrendezések közötti kapcsolat.  

A modellezett tranziens a novovoronyezsi IV. blokk 15. 
kampányának végén, kicsivel a 296. effektív nap után 
kezdődött [5-6]. Ekkor a zóna egyensúlyi állapotát a 
következő paraméterek jellemezték:  
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 Zónateljesítmény 75 %: ~ 1038,0 MW, 

 Munkacsoport helyzete: 190,0 cm,  

 Kritikus bórsav értéke: 0,03 g/kg,  

 A zónába belépő hűtőközeg hőmérséklete és a forgalom 
nominális.  

A tranziens időbeli eseményeit a 2. ábrán követhetjük 
nyomon. A kísérlet első két órája alatt a munkacsoport 
segítségével a zónát minimálisan ellenőrizhető teljesítmény 
(MET) állapotba hozták, a zónaforgalom nominális maradt, 
de a hőmérséklete 260 °C-ra lehűlt. A xenon tranzienst 
kezdetben a munkacsoporttal kompenzálták.  

 
2. ábra: A tranziens időbeli lefutása, az SZBV rudak helyzete és 

a hűtővíz belépő hőmérséklete (az ábrán római számokkal 
jelöltek a rúdcsoportok) 

A kezdeti 75%-os egyensúlyi állapot után a jódgödör hatását 
a munkacsoport kompenzálta. A xenon bomlása miatt (a 
jódgödör után) a kísérlet 19. órájában, amikor a munkacso-
port az alsó véghelyzet közelébe került, a reaktivitás 
kompenzálását a kijelölt SZBV rudakkal kezdték kompen-
zálni, a munkacsoportot pedig 175 cm közeli állapotba 
visszahúzták a zónába. A moderátor hőmérsékletét közben 
állandóan 260 °C tartották. A xenon tranziens és a 
munkacsoport felhúzása után először az 1. majd a 7., a 9. és 
a 11. csoport került a zónába, biztosítva a kritikusságot. 

Közben felkészültek a zóna további hűtésére. Mielőtt a 
munkacsoportot a 175 cm-es szintről benyomták volna a 
zónába, két órán keresztül operátori beavatkozás nélkül 
stacionárius állapotban volt a zóna biztosítva, hogy kiala-
kuljon az új egyensúlyi xenonkoncentráció. 

A mérés szerint a 36 benyomott SZBV rúd mellett a zóna 
MET-en maradt a hűtőközeg 141 °C hőmérséklete mellett. 
Ezután a reaktort tovább hűtötték, és a fennakadt rudat is 
elkezdték benyomni a zónába. Az utolsó mért kritikus 
állapotban a belépő hőmérséklet 122 °C volt, és az eredetileg 
fennakadt rúd 158 cm-es szinten állt. A kritikus állapotot 58 
órán keresztül tudták tartani. 

A kísérletet 10 kampánnyal később újra megismételték. 
Ebben az esetben azonban nem állt rendelkezésünkre a 
töltetekkel kapcsolatban semmiféle adat, ezért nem tudtuk 
modellezni.  

A méréssel kapcsolatban kifogásolható, hogy idejétmúlt, ma 
már nem használatos kazettákból álló zónára vonatkozik, és 
a mérés során xenon tranziens is lejátszódott. Ez ugyan jogos 
észrevétel, de a mérés értékét és a levonható következte-
téseket nem befolyásolja, hiszen anyagi összetétel és 
geometriai adatok alapján a kísérletből levonható következ-
tetések általánosságban felhasználhatók.  

A mérés szimulációja 
A számításokhoz a KARATE-440 programcsomag moduljait 
használtuk. A munka érdemi része a kampány vizsgálata és 
a kampányvégi állapotszámítások sorozata. A teljes zónát 
360 fokban számoló GLOBUS36 programmal végeztük a 
szimulációt. A következőkben leírt szimuláció alapját PIE 
méréseket tartalmazó anyagok képezik ([7], [12], [13]). A 
kampányszámításhoz szükséges adatokat ezekből az 
anyagokból vettük. Itt megtalálhatók a kampányokra 
vonatkozó üzemviteli adatok (átlagban 2-10 napos bontás-
ban), továbbá az átrakási információk a vizsgált kampányra.  

A kapott adatok alapján könnyen megtervezhető volt a 
kampányszámítás, mivel minden tervezett kiégési lépésben 
ismert: 

 a zónateljesítmény, 

 a kazetta belépő hőmérséklet, 

 a kazetta belépő forgalom, 

 a munkacsoport helyzete. 

Egy másik – jól dokumentált – eltérés a megszokott 
VVER-440 és a novovoronyezsi reaktor között a már említett 
SZBV kazetták száma és elhelyezkedése. A 73 biztonság-
védelmi kazetta pozícionálása jól ismert, a teljesítménysza-
bályozáshoz használt munkacsoport elhelyezése azonos a 
kétféle zónában. Mivel a követő kazetták rövidebbek és 
modellezésük fontos, ezért ezeket az adatokat belevettük az 
input adatok közé. A [6] jelentés alapján egyértelműen 
kiderült, hogy a novovoronyezsi kazetták minden mérete 
egyezik a standard VVER kazettákéval. 

A mérés a 15. kampány végén történt, ugyanakkor ismert, 
hogy a kampányvégi kiégettség a berakástól és a reaktor 
üzemviteli adataitól erősen függ. Először tehát a 15. 
kampány – amelynek végén a mérés történt – modellezésé-
ről lesz szó, majd a mérés egyes lépéseinek szimulálásáról. 
Ha a reaktort valamely közbenső kampányától kell 
számítani, általában a specifikációban megadott háromdi-
menziós kiégési fájlból indul a szimuláció. Mivel ez az adat 
kódfüggő, a benchmark leírást kiegészítik néhány előzetes 
kampány megadásával. Ekkor nem csak a vizsgálandó 
kampányokra végezzük el a számítást, hanem azokra az 
előzetes kampányokra is, amelyekhez a kiégési fájl tartozik. 
Sajnos ebben az esetben nem csak az induló kiégési fájl 
hiányzik, de nem ismertek a vizsgált zónákban található 
bizonyos kazetták pontos jellemzői sem. A régi kazetták 
esetében egyáltalán nincs adatunk (E, F típus), az újonnan 
bekerülő kazetták esetében pedig csak az urándúsítás 
mértéke ismert (H, S típus), egyéb paraméterei nem. 
Szerencsére a vizsgálandó töltetekben a legtöbb kazetta G 
típusú, és ennek összes paramétere megtalálható a leírásban.  

A feladat bizonytalanságát némileg enyhíti, hogy a 
specifikációban megadták a kezdő zónában megtalálható, az 
előző kampányban már használt kazetták átlagolt kiégettsé-
gét és teljesítményét. Így a kívánt számítások előtt egy fiktív 
kampányt modelleztünk, ahol a kezdeti kazetta kiégések 
axiális eloszlását régebbi számításokból vettük át, és változ-
tattuk a kazetták típusát és kezdeti kiégését. Néhány 
iterációs lépés után aránylag jó kezdeti kiégés eloszlást tud-
tunk kialakítani. Az előzetes kampány kazettáit megkülön-
böztetésként kezdetben ”6 évesnek” definiáltuk. Az „A” 
típusú kazetta 3,6 %, míg a „B” típusú kazetta 2,4 % dúsítású 
volt. 
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A kampányszámítás eredménye 

A feladattal kapcsolatban először az ismeretlen, ún. előzetes 
kampányt definiáltuk és számoltuk végig. Ennek eredmé-
nye valójában a négy vizsgálandó kampány közül hármat is 
befolyásolt, hiszen a régi kazetták egy része 4 évet is volt a 
zónában. Ennek a kampánynak értelemszerűen csak a vége 
jelenik meg a 15. átrakáskor. 

A 15. kampányra megadjuk a kampány elején (BOC) a 
kazettára átlagolt kiégést és végén (EOC) a teljesítmény- 
eloszlást, továbbá az effektív napok függvényében a bórsav 
és a térfogati egyenlőtlenség maximális értékének 
változását. Ezek az adatok az irodalomból is ismertek. Az 
eloszlásokat tartalmazó ábrákon a kazetta specifikációja 2 
karakter, ahol az első a kazetta típusának betűjele, a második 
a kazetta éveinek száma a zónában. 

A kiégési eloszlásban (a 3. ábrán) a maximális eltérés a 
specifikációban adott és a BIPR kóddal számolt értékek 
között  általában százalék nagyságrendbe esik. A maximális 
eltérés 8%-nál kisebb. Az általunk számolt radiális teljesít-
mény-egyenlőtlenségek és a megadott értékek közötti 
eltérések az EOC esetben (6. ábra) 6,5 %-nál kisebbek, 
átlagosan 1%-kal egyenlők, ami a kiégésnövekedés 
kompenzáló hatásával magyarázható. 

 
3. ábra: A kazettakiégés radiális eloszlása a novovoronyezsi IV. 

blokk 15. kampányának elején. Minden hatszögben a kazetta 
specifikációja alatt a számított, majd a specifikációból vett 

érték van feltüntetve 

 
4. ábra: A számított és a specifikációban adott kritikus bórsav-

koncentrációk a novovoronyezsi IV. blokk 15. kampányában 

Az input adatok bizonytalansága alapján a bórsavgörbe (4. 
ábra) egyezése nagyon jónak mondható, kisebb az elfogad-
ható 0,2 g/kg értéknél. A maximális teljesítmény-egyen-
lőtlenségek (5. ábra) jó egyezése is mutatja, hogy a hiányzó 
input adatokra feltételezett értékeket jól választottuk meg.  

 
5. ábra: A számított és a specifikációban adott maximális 3D 

teljesítmény-egyenlőtlenség a novovoronyezsi IV. blokk 15. 
kampányában 

 
6. ábra: A novovoronyezsi IV. blokk 15. kampányának végén a 

teljesítmény radiális eloszlása. Minden hatszögben a kazetta 
specifikációja alatt a számított, majd a specifikációból vett 

érték van feltüntetve. 

A mérés szimulációjának eredménye 

A kampány végén a kísérlettel kapcsolatos adatok arra 
utalnak, hogy a nominálisnál kisebb teljesítményen 
úgynevezett kampánynyújtás zajlott le, ezért a kezdeti 
állapotban a teljesítmény 75% volt. A méréssel kapcsolatban 
nem ismert a rúdmozgások sebessége és a grafikonon 
megadott rúdhelyzetek pontossága. Megjegyzendő, hogy a 
2. ábra adatait az eredeti orosz anyag ábrái alapján, grafikus 
módszerrel határoztuk meg. A folyamat követésére olyan 
állapotokat választottunk, ahol a leírásnak megfelelően az 
SZBV csoportok lehetőleg teljesen bedugott, vagy kihúzott 
állapotban voltak, ezzel csökkentve a reaktivitás 
bizonytalanságát. 

A kampányvégi állapot és a tranziens kezdetét jellemző 
adatok a leírásban nem különülnek el pontosan egymástól. 
[5] szerint a kampányvégi állapotban a kritikus bórsav 
értéke kisebb volt, mint: CB ≈ 0,06 g/kg. 

A KARATE számítás szerint 1375 MW termikus teljesítmény 
mellett, kihúzott munkacsoport esetében a kritikus bórsav 
értéke: CB = 0,125 g/kg. 
A tranziens kezdetén a teljesítmény a nominális 75 %-a 
(másutt 962,5 MWth), a munkacsoport 190 cm-n áll. A 
tranziens alatt kicsit magasabb teljesítményértékkel 

számoltunk: CB = 0,225 g/kg.  

A xenon tranziensnél, majd a hűlés alatt az 1. táblázatban 
megadott paraméterek mellett végeztük az állapotszámítást, 
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melyet a 2. táblázatban foglaltunk össze. Az eredményekkel 
kapcsolatban megállapítható, hogy meglepően jó az egyezés 
a kiválasztott mérési pontokban. Megjegyezzük, hogy 
számításunk szerint a kísérletnek a nem használt 36 SZBV 
rúd biztonságos hátteret adott, mert a kísérlet végén ezek 
beejtésével –10,7% reaktivitást kaptunk. 

A szimuláció végén 0,21%-os eltérést kaptunk a 
kritikusságtól. Ahhoz, hogy ezt hőmérséklet-különbségben 
tudjuk kifejezni, meghatároztuk ebben az állapotban a 
zónára adódóan az izotermikus reaktivitás együtthatót, ami: 
∂ρ/∂Tin ≈ –28 pcm/°C, 

A rúdhelyzet mérésének pontosságára vonatkozóan nincs 
adat. Ismereteink szerint ez néhány centiméter lehet. A 
fennakadt rúdra a mért állapot környékén, ebben a 
reaktorfizikai környezetben a KARATE számolás alapján: 
∂ρ/∂H ≈ –5 pcm/cm,   
azaz a rúdhelyzet bizonytalanságából adódó reaktivitásvál-
tozás 10 pcm körüli érték. A mérésből kapott bizonytalanság 
tehát kevesebb, mint 10 °C, azaz az eddig használt 
hibabecslésünk erősen konzervatív. Természetesen egy 
mérésből nem szabad általános következtetést levonni. 

1. táblázat A mérésből felhasznált állapotok paraméterei 

Idő [óra] 
12. csoport 

[cm] 

1. csoport 

[cm] 

7. csoport 

[cm] 

9. csoport 

[cm] 

10. csoport 

[cm] 

11. csoport 

[cm] 

fennakadt rúd 

[cm] 

belépő hőmérséklet 

[°C] 

0 190 250 250 250 250 250 250 266 

2 49 250 250 250 250 250 250 263 

6 100 250 250 250 250 250 250 261 

8 117 250 250 250 250 250 250 260 

11 100 250 250 250 250 250 250 260 

15 50 250 250 250 250 250 250 260 

20 175 0 250 250 250 250 250 260 

28 175 0 0 250 250 250 250 260 

41 175 0 0 0 250 250 250 260 

45 175 0 0 0 215 250 250 260 

51 175 0 0 0 0 250 250 175 

55 0 0 0 0 0 0 250 141 

58 0 0 0 0 0 0 158 120 

2. táblázat A KARATE-vel számolt állapotok kritikussága 

Idő [óra] keff [–] Δkeff = 1 – keff [%] 

0 1,00003 –0,003 

2 1,00278 –0,278 

6 0,99829 +0,171 

8 0,99741 +0,259 

11 0,99714 +0,286 

15 0,99718 +0,282 

20 0,99752 +0,248 

28 0,99638 +0,362 

41 0,99783 +0,217 

45 0,99621 +0,379 

51 1,002091 –0,209 

55 1,001884 –0,188 

58 0,997933 +0,207 

Összefoglaló 
A rekritikus hőmérsékletre vonatkozóan a szakirodalomban 
két VVER-440 atomerőművel kapcsolatos mérést találtunk. 
Ezek a kísérletek két részből álltak: a kampányvégi xenon 
tranziensből, majd a nominális érték alá történő hűtésből. A 
folyamat során a reaktor végig kritikus állapotban volt. 
Néhány, az adott reaktortípusra nem jellemző extra SZBV 
rúd teszi az eljárást biztonságossá. Az első méréshez 
megfelelő bemeneti (kampány) adatokat nyertünk egy 
másik publikációból. 

A kísérletet a KARATE-440 kódcsomaggal szimuláltuk, 
figyelembe véve a térbeli kiégéseloszlást és a mérések továb-
bi paramétereit. Időlépésenként kiszámítva a sajátértékeket, 
hibahatáron belüli jó egyezést kaptunk, ahogy ezt a korábbi 
tapasztalataink alapján vártuk is. A mérés és a számítás jó 
egyezése a régebben megoldott feladatokkal együtt jól 
mutatja a KARATE-440 program rugalmas alkalmazható-
ságát a nem szokványos reaktorállapotokra. Bár egy eset 
nem ad elegendő alapot a rekritikus hőmérséklet eddig 
használt bizonytalanságának csökkentésére, annak erősen 

konzervatív voltára jogosan rá lehet mutatni.
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Falak önárnyékolásának hatása neutronaktivációt követő 
gamma-dózisterek számításakor 
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Az Uppsala-i Egyetemen a közeljövőben üzembe helyeznek egy D-T neutrongenerátort, melynek az engedélyeztetéséhez 
szükséges volt a generátort környező szerkezeti elemek (falak, kollimátor) neutronaktivációját követő gamma-sugárzás okozta 
dózisterhelések vizsgálata. A vizsgálat során a generátor körüli neutronteret MCNP6-tal számoltuk, majd a neutronaktivációt 
követően kialakuló gamma-sugárzás forrástagjának meghatározásához a FISPACT-II-kódot alkalmaztuk, végezetül a gamma-
sugárzás által keltett dózisteret ismét MCNP6 segítségével becsültük meg. Ez a módszertan ugyan egyszerű, viszont az 
eredmények rendkívül érzékenyek arra, hogy a neutronaktivációt mennyire finom geometriában számítjuk. 

 

Bevezetés 
A közeljövőben üzembe helyezik a NESSA (NEutron Source 
in UppSAla) D-T típusú neutrongenerátort az Uppsala-i 
Egyetemen [1]. A generátort oktatási feladatokra, valamint 
a kutatásban fogják használni. Az elsődleges célja az, hogy 
szinten tartsák az egyetemen felhalmozott alkalmazott 
magfizikai tudást, és laborgyakorlatok, valamint nyári 
iskolák során lehetőséget nyújtsanak a diákoknak a kísérleti 
magfizika megismerésére.  

A generátor közel monoenergikus (14,1 MeV) neutronokat 
bocsát ki 4×1010 neutron/másodperc névleges forráserős-
séggel. A generátor üzemelése során a forráserősség a 
trícium keletkezés miatt növekedhet. A gyártó a növekedés 
mértékéről nem rendelkezik pontos adattal, az általuk 
közölt információ szerint a maximális érték nem fogja 
meghaladni a 1011 neutron/másodpercet, így az elemzések-
ben ezt az értéket használtuk. Mindazonáltal a hasonló 
generátorokkal rendelkező intézetekkel folytatott informális 
egyeztetések alapján a legnagyobb forráserősség várhatóan 

6×1010 neutron/másodperc alatt lesz.  

Mint az 1. ábra bal oldalán látható felülnézeti kép mutatja, 
az “S”-sel jelölt forrás egy kisebb helyiségben lesz 
elhelyezve, a neutronnyaláb pedig egy kollimátornyíláson 
keresztül jut el a “D1”-gyel jelölt besugárzási ponthoz, ahol 
kísérlettől függően más és más céltárgyakat helyeznek el. A 
10 cm átmérőjű kollimátor nyílása 150 cm magasságban 
helyezkedik el. A generátor és a besugárzó hely köré egy 
beton bunkert építettek. A bunker szomszédságában más 
kísérleti berendezések találhatóak. A generátorral 
besugárzást végző személyzet a bunker bejáratánál foglal 
majd helyet. A generátor üzemelése során a generátort 
körülvevő szerkezeti elemek (az 1. ábra bal és jobboldalán 
szürkével jelölt beton falak, födém, talaj, a zöldes kékkel 
jelölt vas kollimátor, sötét kékkel jelölt ólom árnyékolás, 
valamint világoskékkel jelölt plexi lap) is felaktiválódnak.  

A generátor engedélyeztetéséhez szükséges, hogy megbe-
csüljük az aktivációt követő késő gamma-sugárzás által  
 

 
 

okozott külső sugárterhelést. Figyelembe véve, hogy a 
mérést végző hallgatóknak és a személyzetnek a 
besugárzást követően is csak korlátozott ideig szükséges a 
sugárforrással szomszédos helyiségben tartózkodni, ezért 
az előzetesen megállapított követelmény az volt, hogy a 
“D1”-gyel, valamint “D2”-vel jelölt pozíciókban a dózistel-
jesítmény maximálisan megengedhető értéke 25 µSv/h. 
Ezenkívül a “D3”-mal jelölt pozícióban, ahol egy másik 
berendezéssel kapcsolatos mérések folynak, a sugárzás ne 
haladja meg az 1 µSv/h dózisteljesítményt. 

    Jelen cikk bemutatja, hogy milyen módszerrel állapítottuk 
meg a fent említett pozíciókban a dózisteljesítményt, 
valamint, hogy milyen hatással van a számított eredmé-
nyekre az, ha a neutronaktivációs számítások során egyes 
falakat egyben vagy kisebb részekre bontva kezelünk. A 
cikk terjedelmére való tekintettel erre csak egy példát 
mutatunk be. 

Módszertan 
A neutronbesugárzást követő késő gamma-fotonok 
transzportját akár teljes egészében Monte-Carlo alapú 
számításokkal is el lehetne végezni. Ezen számítások viszont 
kiterjedt geometriák esetén viszonylag lassúak, hiszen 
reakciónként kell mintavételezni a keletkező végterméket, 
majd az azáltal kibocsátott gamma-részecskéket. Jelen 
megoldásban ezért a részecsketranszport és az aktiváció 
számításának különválasztása mellett döntöttünk.  

A számítási sorozatot három lépésben hajtottuk végre: 
először kiszámítottuk a generátor környezetében a neutro-
nok térbeli, valamint energia szerinti eloszlását, majd ezen 
információkat felhasználva kiszámoltuk a szerkezeti 
anyagokban a neutronbesugárzás hatására keletkező 
izotópok mennyiségét, aktivitását, valamint gamma- 
emissziós spektrumát, végezetül a gamma-forrástag 
ismeretében meghatároztuk a dózisteljesítményt a “D1”, 
“D2” és “D3”-mal jelölt pozíciókban. 
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1. ábra: A neutrongenerátor környezete. Bal: XY metszet z=150 cm magasságon. Jobb: XZ metszet y=400 cm. 

Számítási keretrendszer 

A számítások folyamatát a 2. ábra foglalja össze. Az első, 
valamint a harmadik lépésben (tehát a neutron- és gamma-
transzport számítások során) az MCNP6 Monte-Carlo- 
részecsketranszport-kódot használtuk [2]. A felhasznált 
geometria ugyanaz volt mindkét MCNP6 számítás során. A 
neutrontranszport-számításnál a forrástagot a D-T generá-
tor adta, és a számítás során a neutronfluxust, valamint a 
neutronspektrumot határoztuk meg minden olyan geomet-
riai cellában, mely betont, vasat, ólmot vagy plexit 
tartalmazott. A spektrumot 709 energiacsoportban számítot-
tuk. A neutrongenerátor forráserősségének a korábban emlí-
tett indoklás alapján 1011 neutron/másodpercet feltételez-

tünk, mely konzervatívnak tekinthető.  

A második lépésben neutronaktivációs számításokat 
végeztünk az összes geometriai cellára a FISPACT-II-kód 
segítségével [3]. Ezen kód a transzmutációs egyenletrend-
szert oldja meg, melyhez előszőr a hatáskeresztmetszeteket 
kell súlyoznia a megadott neutronspektrummal. A program 
a besugárzott anyagot végtelen kiterjedésűként és homo-
génként kezeli. Ez azt jelenti, hogy az olyan nagyméretű 
geometriai elemek vizsgálata, melyekben a neutronfluxus, 
és esetleg a spektrum is változhat az elemen belül,  
pontatlansághoz vezethet. A kód képes meghatározni a 
neutronbesugárzás hatására az anyagban keletkező izotó-
pok mennyiségét, valamint a radioaktív anyagok által 
kibocsátott gamma-sugárzás spektrumát. A számításokban 
4 órás besugárzásokat feltételeztünk, és a forráserősséget 
kiszámoltuk 1 perccel, 10 perccel, 2 órával, 1 nappal, 7 
nappal, valamint 100 nappal a besugárzás után.  

A harmadik lépésben, az MCNP6 gamma-transzport-
számítások során a gammaforrást a különböző strukturális 
elemekben helyeztük el az előző lépésben kiszámított 
forráserősség, valamint emissziós gamma-spektrum 
alapján. Ekkor a számítás eredményét a “D1”, “D2”, 
valamint “D3” pontokban fellépő dózisteljesítmény adta. 
Ehhez a kiszámolt fluxusértékeket az MCNP6-ban ajánlott, 
ICRP-21-ben elérhető tényezőkkel konvertáltuk dózistel-
jesítménnyé [2]. A fluxust 150 cm magasságban, tehát a 
kollimátornyílás magasságában elhelyezett 10 cm sugarú 
gömbökben határoztuk meg. Az így kapott értékek tehát 
felülbecslik a testmagasságra átlagolt dózisteljesítményt. 

 

 
2. ábra: A számítássorozat folyamatábrája. 

Mivel a geometria meglehetősen sok elemből állt, ezért a 
számításokat automatizáltuk. Ezt Python-szkriptek segítsé-
gével oldottuk meg, melyek az MCNP6 neutrontranszport-
számítás kimeneti fájlaiból kiolvasták a neutronfluxus- és 
spektrumeredményeket, majd minden térfogatelemhez 
előállították a megfelelő FISPACT-II inputfájlokat, és 
lefuttatták a programot. Létrehoztunk egy Python-
keretrendszert is, mely a FISPACT-II által számolt gamma-
spektrumok alapján létrehozta az MCNP6 formátumú 
forrásdefiníciót. A modul segítségével a felhasználó 
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definiálhat Cella objektumokat, melyek tárolják a 
térfogatelemek méreteit (a program jelenleg csak téglatest 
alakú térfogatelemeket támogat), az MCNP6 inputban 
használt nevüket, valamint a cellákhoz tartozó FISPACT-II 
outputfájlok elérési útját. A Cella objektrumok gyűjteménye-
ként definiálható egy Forrás objektum, melynek egy 
metódusa előállítja az MCNP6 számára értelmezhető 

forrásleírást. 

A számítások során nem vizsgáltuk, hogy a 
neutrontranszport-számítások hibája hogyan terjed tovább 
a neutronaktivációs, majd a gamma-transzport számítá-
sokba. Ehelyett a neutronaktivációs számításokban 
beállított neutronfluxus-értékeket megnöveltük az MCNP 
eredmények standard hibájával. 

A geometria felbontása 

Mint korábban említettük, a FISPACT-II-kód alkalmazá-
sának egyik hátránya, hogy a nagy kiterjedésű térfogatok-
ban a neutronfluxust egy átlagos értékkel jellemezzük, míg 
a valóságban a fluxus a térfogatelem méretétől, valamint 
anyagától függően akár több nagyságrenddel is csökkenhet 
az elemen belül. Ennek eredményeként a térfogatelemekre 
becsült gamma-forrástag is egy átlagos érték lesz, míg a 
valóságban a térfogatelemnek a neutronforráshoz közelebb 
eső részei jobban felaktiválódnak, mint a távolabb eső részei. 
Kézenfekvő megoldásnak tűnik tehát a nagy méretű 
térfogatelemeket kisebb nódusokra felbontani, és ezen 

kisebb elemekben külön-külön becsülni a fluxust, majd 
pedig elvégezni a neutronaktivációs számítást. A Monte-
Carlo-számítások és az úthossz alapú fluxusbecslők 
természetéből fakadóan viszont minél kisebb térfogatelem-
ben próbáljuk becsülni a fluxust és a neutronspektrumot, 
annál hosszabb számításokra van szükség, hogy ezt 
elfogadható hibával tudjuk megtenni. Érdemes megjegyezni 
azt is, hogy a térfogatelemek feldarabolása nehezen 
automatizálható feladat, így annak emberi erőforrás igénye 
is jelentős. 

Az 1. ábra bal és jobb oldali részén piros kerettel jelöltük 
azon térfogatelemeket, amelyeket kisebb részekre osztot-
tunk: a forrást körülvevő bunker baloldali, jobboldali 
valamint a bejáratot eltakaró falát 6, 4, illetve 6 részre 
daraboltuk, valamint a forrást és a besugárzási pozíciót 
elválasztó kollimátort és falat 120 részre osztottuk. Mivel itt 
nem részletezett vizsgálatok rámutattak, hogy az eredmé-
nyek a kollimátorfal felosztására a legérzékenyebbek, 
valamint a sugárterhelést a “D1” és “D2” pontokban ezen fal 
aktivációja dominálja, ezért ebben a falban igyekeztünk a 
neutronfluxus térbeli eloszlását a legfinomabb hálóban 
megállapítani.  

Eredmények 
A falakban 1 perccel a 4 órás besugárzást követően kialakuló 
gamma-forráserősség és a bunkerben kialakuló dózisteljesít-
mény a 3. ábrán látható.  

 

 
3. ábra: Gamma-forráserősség a falakban (pirosszínskála, a megjelenített értékek foton/s egységekben) és dózisteljesítmény térkép (“jet” 

színskála, µSv/h mértékegységgel), z=150 cm magasságban. A kollimátor nyílását itt nem ábrázoltuk. 
 

Az ábra bal oldala mutatja be azt az esetet, amikor a 
térfogatelemeket nem osztottuk kisebb részekre, míg a jobb 
oldalon szerepelnek a felosztással kapott eredmények. Ezen 
ábrák tehát két fizikai mennyiséget mutatnak be: egyrészt a 
falak színét adó pirosskála jelöli az adott térfogatelem 
gamma-forráserősségét, másrészt a falak közti teret a 
dózisteljesítmény alapján színeztük. A forráserősség 
nagysága függ az adott helyen fellépő neutronfluxus 
nagyságától, az adott elem térfogatától, és a cella anyagától. 
Érdemes megfigyelni, hogy ha a jobb oldali ábrán a kisebb 
faldarabok forráserősségét összegezzük a bal- illetve jobb 

oldali falakra (melyeket axiálisan nem osztottunk 
nódusokra), akkor az értékek megegyeznek a bal oldali 
ábrán látható értékekkel. Látszik, hogy ez az átlagos, 
egyenletes térbeli eloszlást feltételező érték mennyire 
pontatlanul írja le az aktivitás térbeli eloszlását a falakon 
belül. Például a forrástól balra található, 6 részre osztott fal 
egyhatodában található a fal aktivitásának közel 90%-a, míg 
egyenletes eloszlás esetén ez a rész a sugárzásnak csak 17%-
át adná. Ennek eredményeként a “D3” dózispontban 
számolt dózisteljesítmény 3 µSv/h-nak adódik a bal oldali 
esetben, míg 0,1 µSv/h-nál kisebb a jobb oldali esetben. 
Ennek oka nem csak az, hogy a baloldali esetben a dózispont 
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közvetlen közelében az egységnyi térfogatra jutó 
forráserősséget felülbecsültük, hanem az is, hogy a 
jobboldali felosztásnál a fal erősen aktív részét a fal többi 
része árnyékolja.  

Hasonló gondolatmenettel belátható, hogy a “D1” és “D2” 
dózispontok környezetében számolt dózisteljesítmény miért 
adódik alacsonyabbnak abban az esetben, ha a forrás és a 
besugárzási pont között elhelyezkedő kollimátor- és 
faltérfogatokat feldaraboljuk. A fal aktívabb része a 
forráshoz közelebbi oldalon található, mely bizonyos 
mértékben árnyékolódik. Mindazonáltal, mivel a neutronok 
a kollimátor nyílása mentén aktiválják legerősebben a falat, 
és a rés helyén nincs árnyékoló anyag, a kollimátornyílás 
közvetlen közelében a valós dózisteljesítmény magasabb-
nak adódik, mint a felosztás nélküli esetben. 

A 4. ábra megmutatja a dózisteljesítmény változását a 
besugárzás után eltelt idő függvényében. Az ábrán látható 
értékek hibája olyan kicsi, hogy a jelölők eltakarják a hibát 
jelző korlátot. Viszont ez csak a gamma-transzportszá-
mítások hibáját adja meg, ahogy korábban is említettük. Az 
eredményeken ismét jól látszik, hogy abban az esetben, ha a 
falakat nem osztjuk kisebb részekre, a dózisteljesítményt 
felülbecsüljük. Mindkét módszer szerint a “D1” dózispont 
esetén közel több mint egy órát kell várni, hogy a 
dózisteljesítmény a megengedhető 25 µSv/h érték alá csök-
kenjen. Mindazonáltal a “D2” dózispont már közvetlenül a 
besugárzás után is biztonságosan megközelíthető. Ismét 
érdemes megemlíteni, hogy a 4. ábrán szereplő értékeket a 

kollimátor nyílásának a magasságában számoltuk. 

 
4. ábra: Dózisteljesítmény a besugárzás után eltelt idő 

függvényében 

Konklúzió és összefoglalás 
Jelen cikk bemutatta a NESSA neutrongenerátor sugárvé-
delmi elemzésének azon részét, mely a strukturális anya-
gokban neutronaktivációval keltett késő gamma-sugárzás 

dózisterhelését vizsgálja. Az eredmények közlése mellett 
kitértünk arra is, hogy a térfogatelemek kisebb darabokra 
osztása hogyan befolyásolja az eredményt. Nevezetesen, 
hogy a becsült dózisteljesítmény jelentősen csökken, miután 
a falakat kisebb részekben vizsgáljuk. Felmerül annak a 
kérdése, hogy mi alapján dönthető el, hogy az alacsonyabb 
dózisteljesítmény értékek közelebb állnak-e a valósághoz. 
Be kell látnunk, hogy a falak radioaktivitása a valóságban 
sem egyenletes, hanem a sugárforráshoz közelebbi 
részekben több radioaktív izotóp keletkezik, így az intuíció 
szerint az alacsonyabb értékek valószínűsíthetők. Természe-
tesen kétséget kizáró bizonyítékkal csak a generátor végső 
üzembe helyezési engedélyének kibocsátását megelőző 
méréssorozat szolgálhat majd. 

Megjegyzendő viszont, hogy néhány térfogatelemben épp 
ellenkezőleg, a dózispontokhoz közelebbi falrészek lesznek 
a valóságban radioaktívak. Ilyen fal például a bejárat 
labirintusának a fala, melyet közvetlenül ér a neutronnya-
láb. Habár jelen cikkben a terjedelemre való tekintettel nem 
térünk ki rá, de a térfogatok felosztását lépésekben végeztük 
el, így bemutattuk, hogy ennek a falnak a kisebb részekre 
darabolása enyhén megemeli a dózisteljesítmény értékét a 
“D1” és “D2” pontokban. Hasonlóan meg kell jegyeznünk, 
hogy a kollimátor falának a legaktívabb része a nyílás körül 
található, így ha ezen részt tovább finomítjuk, az közvetle-
nül a nyílás előtt megnöveli a dózisteljesítmény értékét, 
viszont a nyílás vonalából kilépve a dózisteljesítmény 
csökkenne. 

Természetesen a geometriai modellt lehetne tovább 
finomítani, és nehéz megítélni, hogy az eredmények mikor 
konvergálnának a valósághoz. Mindenesetre a geometria 
további finomítása jelentős időráfordítást igényel. 
Elmondható viszont, hogy az eredmények a jelenlegi formá-
jukban is konzervatívak, hiszen feltételezhető, hogy a 
számításokban használt forráserősség közel kétszer akkora, 
mint a gyakorlatban várható érték. Ezen felül a fluxus-
dózisteljesítmény konverziót modernebb együtthatókkal is 
elvégeztük, melyek alacsonyabb dózisteljesítményt 

eredményeztek. 

Mindazonáltal az eredmények rámutattak, hogy a “D1” 
pontban, 150 cm magasságban előfordulhat 25 µSv/h-t 
meghaladó dózisteljesítmény, így gondoskodnunk kell a 
felhasználók által használt szoba árnyékolásáról. Az itt 
közölt tanulmány folytatásaként megvizsgáltuk, hogy 
különböző árnyékolási stratégiák milyen mértékben tudják 
biztosítani, hogy a dózisteljesítmény a megkövetelt szint 
alatt maradjon, viszont ezen eredmények már túlmutatnak 

jelen cikk tartalmán. 
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