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The analysis and evaluation of plant resistance against design basis loads and the Probabilistic Safety Assessment of 
NPPs are limited mostly to single external hazards. Some relevant requirements of high level national safety 
regulations as well as international recommendations and lessons learned from the Fukushima Dai-ichi NPP 
accident point out the need for a systematically surveying and assessing of the combinations of external hazards for 
NPPs. This paper presents an overview of the methodological aspects for hazard selection and screening, 
probabilistic hazard assessment, evaluation of plant protection, plant response and fragility analysis, development 
of event sequence models, and risk quantification. 
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analysis 
 

Low-background gamma spectrometric measurement set-ups are needed in various nuclear analysis, such as for the 
analysis of radioactivity in environmental samples or nuclear safety and forensic analytical studies. The target 
samples of these type of experiments usually have low-radioactivity, therefore the existence of an optimally 
designed low-background gamma spectrometric measurement site is of primary importance. One of the 
confounding effects is the gamma radiation of the isotopes of natural decay series of which the most significant 
isotopes are the radon and its daughter elements. The presence of these isotopes significantly affects the accuracy of 
the age determination of uranium samples by gamma spectrometry, since this technique requires the detection of 
gamma lines of the daughter elements of the radon originated from uranium. To specify this effect, the 4π-detection-
efficiency must be determined, which can be executed by Monte-Carlo simulations. This study was carried out to 
characterize the HPGe detector used in a low-background chamber of the Nuclear Security Department of the 
Centre for Energy Research. An accurate detector model was created first using the detector characterization given 
by the manufacturer. The calculations were validated by X-ray radiographic images and relative efficiency 
measurements with point sources of isotopes of known gamma energies. The model was optimized within the 
energy range of 26 keV (241Am) and 1332 keV (60Co) with an uncertainty of less than 5 % for all energy values. The 
goodness of the model was also verified with a measurement routine performed to determine the uranium mass in a 
depleted uranium pellet. The efficiencies given by simulations of a cylindrical source were compared with that of 
given by the results of a self-absorption corrected point source model. The analysis showed that the calculations of 
the simulated efficiencies gave more accurate result on the cylindrical source. 
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The manufacturing process of nuclear fuel assemblies 
 

Nuclear power plants play a significant role in promoting the peaceful uses of nuclear technology and in meeting 
humanity's ever-increasing demand for electricity and in ensuring security of electricity supply. Nowadays, one of 
the biggest roles in nuclear-based electricity generation is played by nuclear power plants equipped with 
pressurized water reactors (PWRs), which essentially use uranium-based nuclear fuel. When looking at the nuclear 
fuel cycle, there is usually little talk about the front-end phase of the nuclear fuel cycle, which is the key element to 
the safe and peaceful use of nuclear energy. In this paper, we aim to present the process of the nuclear fuel cycle 
from uranium mining to the manufacturing of nuclear fuel assemblies, as well as its chemical and metallurgical 
diversity, thus contributing to a more detailed understanding of the manufacturing of nuclear fuel assemblies.  
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Módszertan a külső események kombinációja biztonságra 
gyakorolt hatásának értékeléséhez 

Siklóssy Tamás, Bareith Attila, Tóth Barnabás 

NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

A külső veszélyekkel szembeni védettség vizsgálata és a külső veszélyekre vonatkozó valószínűségi biztonsági elemzés 
középpontjában ez ideig elsősorban egyedi külső veszélyeztető események álltak. A magas szintű nemzeti szabályozások számos 
követelménye, nemzetközi ajánlások, valamint a fukusimai atomerőmű-baleset tanulságai is ráirányították a figyelmet arra, hogy 
nukleáris létesítmények, így atomerőművek esetében szisztematikusan fel kell mérni és vizsgálni kell a külső veszélyek 
kombinációit. Ez a cikk összefoglalást ad a veszélyek azonosítására és szűrésére, a valószínűségi veszélyeztetettségelemzésre, az 
erőművi védettség értékelésére, az erőművi válasz és sérülékenység vizsgálatára, az eseménylogikai modellezésre és a kockázat 
számszerűsítésére vonatkozó módszertan főbb szempontjairól. 

 

Bevezetés 
A külső veszélyekkel szembeni védettség vizsgálata és a 
külső veszélyekre vonatkozó valószínűségi biztonsági 
elemzés (PSA) középpontjában mind hazai, mind 
nemzetközi szinten ez ideig elsősorban egyedi külső 
veszélyeztető események álltak, ugyanakkor a Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) több követelménye és 
számos nemzetközi ajánlás is vonatkozik az egyedi 
veszélyeztető tényezők kombinációjának 
figyelembevételére a tervezési alapban és a biztonsági 
elemzésekben. A fukusimai atomerőmű-baleset is 
ráirányította a figyelmet a kombinált külső veszélyek 
vizsgálatának fontosságára, ezért ma – részben nemzetközi 
együttműködésben, részben nemzeti keretek között – 
világszerte számos műszaki háttérintézményben jelentős 
erőfeszítéseket tesznek a kombinációk módszeres 
felmérésére és elemzésére, beleértve többek között a PSA-
célú vizsgálatokat is. 

A módszertani megalapozás előkészítéseként először 
áttekintettük az e vizsgálati területtel kapcsolatos hazai 
hatósági előírásokat és szabályozást, valamint a nemzetközi 
ajánlásokat is. Utóbbiak tekintetében elsősorban a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 
dokumentumai [1], [2], [3], valamint a WENRA (Nyugat 
Európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége) biztonsági 
referenciaszintek [4], [5] a mértékadók. Ezt követően 
áttekintettük és értékeltük a tárgyban nyilvánosan 
hozzáférhető szakirodalmat és a nemzetközi kutatások, 
fejlesztések eddig elért eredményeit (pl. [6] – [10]). Végül 
javaslatot tettünk a külső események kombinációjának 
felmérése és hatásának értékelése érdekében szükséges 
teendőkre, majd sorra vettük az egyes elemzési lépéseket, és 
módszert adtunk az egyes lépésekhez tartozó feladatok 
megoldásához. 

 

Külső veszélyek kombinációinak 
alaptípusai 
A szakirodalom nem definiálja egységesen a külső 
veszélyek kombinációinak típusait; munkánk 
eredményeként a külső veszélyek kombinációi alábbi 
típusainak használatára tettünk javaslatot: 

− összefüggő (oksági viszonyon alapuló) veszélyek 
kombinációja: a veszélykombinációban szereplő 
veszélyek között valamilyen oksági viszony van. Az 
összefüggő veszélyek tovább bonthatók: 

− következményveszélyek: ok-okozati viszonyon 
alapuló veszélyek kombinációja, azaz az egyik 
veszély váltja ki a másikat (vagy több egyéb 
veszélyt). Ezek között is megkülönböztethetjük a 

következőket: 

▪ A esemény okozhatja B-t, azaz A esemény 
kiválthatja B eseményt, de B esemény egyéb 

okból is felléphet; 

▪ A esemény előfeltétele B-nek, azaz A esemény 
kiválthatja B eseményt, de B esemény egyéb 
okból nem léphet fel. 

− nem következmény jellegű kapcsolt (a nemzetközi 
gyakorlatban alkalmazott szóhasználat alapján 
röviden: korrelált) veszélyek: a kombinációban lévő 
veszélyek valamilyen közös kiváltó ok miatt lépnek 
fel. 

− független veszélyek kombinációja: olyan veszélyek 
együttes fellépése, amelyek között nem azonosítható 
oksági viszony. Az ilyen jellegű veszélykombinációk 
előfordulási gyakorisága általában kicsi, így csak akkor 
kell számításba venni őket, ha: 

− oksági viszonyban nem lévő gyakori események 

− vagy oksági viszonyban nem lévő ritka, de hosszú 
ideig fennálló események alkotják a vizsgált 
veszélykombinációt. 
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A veszélykombinációkból adódó 
kockázat elemzésének módszere 
A külső veszélyek kombinációinak PSA-ban való 
figyelembevételéhez – az egyedi külső veszélyek 
vizsgálatának lépéseivel összhangban – az alábbi főbb 
elemzési feladatokat kell elvégezni: 

1. veszélykombinációk kiválasztása; 

2. veszélykombinációk szűrése; 

3. ki nem szűrt veszélykombinációk részletes elemzése: 

a. veszélyeztetettségelemzés; 

b. erőművi válasz és sérülékenység vizsgálata; 

c. eseménylogikai modellezés, kockázat 
számszerűsítése. 

A külső veszélyek kombinációinak tervezési alapban való 
figyelembevételéhez az alábbi főbb vizsgálati és értékelési 
feladatokat kell elvégezni: 

1. veszélykombinációk kiválasztása; 

2. veszélykombinációk szűrése; 

3. azonosított veszélykombinációk terhelési értékeinek 

meghatározása a tervezési alap szintjén; 

4. az erőmű védettségének értékelése, védőintézkedések 
meghatározása. 

A továbbiakban röviden ismertetjük a PSA lépéseit, kiemelt 
figyelmet fordítva a kihívást jelentő módszertani 
kérdésekre. A veszélykombinációk tervezési alapban 
történő figyelembevételéhez szükséges feladatokat külön 
nem tárgyaljuk, mivel a PSA elemzési lépései szélesebb 
körűek, és nagyrészt magukban foglalják a tervezési alap 
vizsgálatához kapcsolódó feladatokat is. 

Veszélykombinációk kiválasztása 

A részletes kockázatelemzést igénylő külsőveszély-
kombinációk kiválasztása érdekében első lépésként össze 
kell állítani a veszélykombinációk kiindulási listáját. Ennek 
menete a következő: 

− a teljesség igényével fel kell mérni a szóba jöhető egyedi 
külső veszélyforrásokat 

Ehhez a hazai és nemzetközi hatósági előírásokat és 
ajánlásokat, a valószínűségi biztonsági elemzésekre 
vonatkozó szabványokat, útmutatókat, valamint a 
mértékadó nemzetközi gyakorlatot kell felhasználni. A 
nemzetközi PSA-közösség napjainkban a [6] 
dokumentumot tekinti mértékadónak a külső veszélyek 

kijelölése tekintetében. 

− az egyedi külső veszélyek veszélykombináció szempontú 
előszűrése 

Bár a veszélykombinációk azonosításához az egyedi 
veszélyek teljes listájából kell kiindulni, mégis van 
lehetőség egyes veszélyforrásoknak a vizsgálat köréből 
történő kiszűrésére még a veszélykombinációk képzése 
előtt. E szűrés két szempontra épülhet: 

− relevancia alapú szűrés – a további vizsgálatokból 
elhagyhatók, kiszűrhetők azok a külső veszélyek, 
hatások, amelyek fellépése nem feltételezhető az adott 

telephely környezetében. 

− gyakoriság alapú szűrés – az egyedi külső esemény 
fellépési gyakorisága (minden teherintenzitás esetén) 
bizonyíthatóan kisebb, mint egy előre meghatározott 
gyakoriságérték. 

− az események közötti függőség értékelése 

A relevancia és gyakoriság alapján előszűrt külső 
veszélyekből kiindulva táblázatos (a szakirodalomban 
gyakran mátrixosnak nevezett) elrendezés használata 
javasolt a veszélykombinációik azonosítására úgy, hogy 
az egyedi veszélyeket írjuk a sorokba és az oszlopokba is. 
Az így képzett keresztkorrelációs táblázat belső cellái 
reprezentálják az adott sorhoz, illetve oszlophoz tartozó 
veszélyekből képzett veszélykombinációt. A táblázat 
valamennyi elemére, azaz az összes szóba jöhető 
veszélykombinációra meg kell vizsgálni a két 
veszélyforrás közötti lehetséges kapcsolatot, azt, hogy az 
adott kombináció mely kombinációtípusba sorolható. Az 
oksági viszony meglétét, illetve annak jellegét a táblázat 
belső elemeiben valamilyen módon jelölni kell. A 
keresztkorrelációs táblázatra és az események közötti 
lehetséges függőség értékelésére és szemléltetésére a [6] 
dokumentumból vett 1. ábra mutat be egy példát. 

Veszélykombinációk szűrése 

A veszélykombinációk szóba jöhető listáján szereplő 
esemény- vagy jelenségkombinációkat többlépcsős 
szűrésnek kell alávetni. Általánosságban megállapítható, 
hogy ugyanazon szűrési módszerek és kritériumok 
alkalmazhatók a veszélykombinációk esetén is, mint 
amelyeket az egyedi veszélyekre dolgoztak ki és 
használnak. Az egyedi veszélyekre kifejlesztett szűrési 
módszert és lépéseket ehelyütt nem részletezzük, azok 
megtalálhatók többek között a [7] és [8] 
forrásdokumentumokban. Az egyedi veszélyeknél 
alkalmazott hatás alapú szűrés felhasználásával 
kapcsolatosan kiemelendő, hogy a veszélykombinációk 
tekintetében kiemelt szerepe van a kombinációkban 
szereplő veszélyek hatásmechanizmusa közötti viszony 
jellegének. Amennyiben a veszélyekre jellemző 
hatásmechanizmus azonos vagy hasonló, akkor a veszélyek 
ugyanazon rendszerekre, rendszerelemekre vagy 
szerkezetekre hatnak, egymás hatását erősítve. Ennek 
megfelelően a kombinált terheknek való ellenállást kell 
vizsgálni az adott rendszer, rendszerelem vagy szerkezet 
esetében. Amennyiben a veszélyek hatásmechanizmusa 
eltérő, akkor a veszélyek nem ugyanazon rendszerre, 
rendszerelemre vagy szerkezetre fejtik ki hatásukat, 
legalábbis egymástól független, eltérő hatásmechanizmus 
alapján. Ez esetben is azt kell értékelni, hogy a 
berendezéssérülések együttese kiválthat-e valamilyen 
technológiai értelemben vett tranzienst az atomerőműben 
vagy sem. 

Az egyedi veszélyekre vonatkozón túli, veszélykombináció-
specifikus szűréshez alkalmazható kritériumok, feltételek a 
következők: 

− egymást kizáró események; 

− az egyik veszély definíciójába beleértendő a másik 
veszély; 

− a kombinált veszély következménye nem súlyosabb, 
mint a nagyobb veszélyt jelentő esemény hatása.
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1. ábra: Példa keresztkorrelációs táblázat részletére az ASAMPSA_E [6] jelentése alapján 

 

Veszélyeztetettségelemzés 

Ebben a lépésben meg kell határozni a létesítmény részletes, 
számszerű vizsgálatra kijelölt külsőveszély-kombinációkból 
származó veszélyeztetettségét. Az elemzés célja az egyes 
veszélykombinációkból származóan várható 
terheléskombinációt karakterisztikusan leíró jellemzők 
kialakulásához rendelhető meghaladási gyakoriság 
meghatározása. Egyes veszélykombinációkhoz egy 
bekövetkezési gyakoriság rendelhető, így például valamely 
veszélyes anyag közúti szállításából származó baleset és 
kedvezőtlen irányú, valamekkora sebességet meghaladó 
szél együttes fellépése. Általános esetben azonban a 
veszélykombinációkban szereplő veszélyek különböző 
terhelésintenzitás-kombinációihoz rendelhető meghaladási 
gyakoriság. A veszélyeztetettségelemzéshez össze kell 
gyűjteni, majd ki kell értékelni a telephelyről rendelkezésre 
álló összes olyan információt, amely a releváns külső 
veszélyek kombinációi erősség-gyakoriság összefüggésének 
jellemzéséhez szükséges. A veszélykombinációk várható 
gyakoriságának meghatározása általában összetett feladat. 
A fellépési gyakoriság meghatározására alkalmazható 
módszereket veszélykombináció-típusok szerinti bontásban 
mutatjuk be az alábbiakban. 

Következményveszélyek 

Amikor az egyik veszély váltja ki a másikat (vagy több 
egyéb veszélyt), akkor a veszélyek együttes fellépésének 
várható gyakoriságát az első veszély várható 
gyakoriságának és a második (és az összes többi) veszély 

feltételes fellépési valószínűségének szorzata adja meg. 

A feltételes valószínűség pontos számítása sokszor 
bonyolult matematikai eljárást igényel. Mivel a 
gyakorlatban ez többnyire nehezen kivitelezhető, ezért 
célszerű, illetve elégséges lehet strukturált szakértői 
becsléssel, azon belül pedig észszerű mértékű 
konzervativizmus alkalmazásával becsülni ezt a 
valószínűséget. A legegyszerűbb közelítésben lehetőség van 
először konzervatívan 1-nek feltételezni a feltételes 
valószínűséget. Amennyiben ez elfogadhatatlanul magas 
kockázatot eredményez, vagy nyilvánvaló torzító hatás 
jelentkezik a kockázati profilban, a kockázati 
összetevőkben, úgy pontosítani kell ezt a kiindulási 
feltételes valószínűséget. Természetesen nehézséget jelent 
az is, hogy a feltételes valószínűség a kiváltó veszély 
intenzitása függvényében változhat, továbbá a kiváltott 
veszély különböző intenzitással is felléphet (pl. földrengés 
miatti talajfolyósodás). Ilyen esetben egyedi célzott 
vizsgálatok válhatnak szükségessé. 

Korrelált veszélyek 

A közös kiváltó ok miatt fellépő veszélyek fellépési 
gyakoriságának meghatározása érdekében – egyedi, célzott 
módszerek kidolgozásával és alkalmazásával – fel kell tárni 
a jelenségek közötti korrelációt. Esetenként konzervatívan 
feltételezhető teljes korreláció, így például összerendelhetők 
az azonos visszatérési időhöz tartozó pillanatnyi, napi, 
illetve heti átlagos, szélsőségesen magas léghőmérsékletek 
és a napi Duna-víz-hőmérsékletek is. Mindemellett az esetek 
többségében szükség lehet az összefüggések ennél 
pontosabb felmérésére, azaz például a veszélyforrások 
közös eloszlásfüggvényének meghatározására. A 
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szélsőséges időjárási veszélyek alkotta veszélykombinációk 
valószínűségi leírására a többváltozós extrémérték-elmélet 
használható. Az e téren végzett kutatómunkánk eredményét 
az alábbiakban foglaljuk röviden össze. 

Ez ideig kétváltozós extrémértékeloszlás-függvények 
tanulmányozásával foglalkoztunk. Megállapítható volt 
ugyanakkor, hogy a megközelítés kiterjesztése további 
változókra hasonló módszertan alapján megvalósítható. Az 
általános eljárás szerint a következő módon állítható elő a 
közös eloszlásfüggvény: 

1. Adatkijelölés 

Extrémérték-eloszlásokat csak egy minta maximumaira 
vagy minimumaira lehet illeszteni, így a mért adatok 
közül először a releváns adatpárokat kell kijelölni. Két 
módszert tanulmányoztunk: a határéték-meghaladási 
módszert (Threshold-Excess method) és a feltételes 
módszert (Conditional method), melyek jelentősen 
különböznek, többek között, az adatkijelölés módjában. 
A határérték-meghaladási módszer azon adatpárokat 
veszi figyelembe, amelyek esetében az egyes változókhoz 
tartozó mért értékek egy külön-külön megadott 
határértéknél nagyobbak (felső határérték esetén) vagy 
kisebbek (alsó határérték esetén), míg a feltételes 
módszer az összes olyan pontot figyelembe veszi, ahol 
legalább az egyik érték felső határérték esetén nagyobb, 
alsó határérték esetén kisebb a választott határértéknél. 

2. A marginális eloszlásfüggvények illesztése 

A kijelölt adatok alapján marginális 
eloszlásfüggvényeket kell meghatározni. A marginális 
eloszlásokat ez esetben extrémérték-eloszlásúnak kell 
feltételezni. 

3. A marginális eloszlások transzformálása 

A közös sűrűségfüggvény előállítása érdekében a nyers 
mért adatokból Fréchet- vagy Pareto-eloszlással 
jellemezhető adatsort kell létrehozni annak 
függvényében, hogy mely megközelítést alkalmazzuk. 
Ezáltal a marginális eloszlásokat át kell transzformálni 
standard Frechet-eloszlásúvá (határérték-meghaladási 
módszer) vagy Pareto-eloszlásúvá (feltételes módszer) 
azért, hogy az eloszlások könnyebben és 
kényelmesebben kezelhetőek legyenek a további 
elemzési lépésekben. 

4. Különböző összefüggésfüggvény-modellek illesztése 

A kétváltozós extrémérték-eloszlások nem írhatók fel 
teljesen általánosan valamely zárt alakú összefüggéssel, 
ugyanakkor alkalmazhatunk összefüggésfüggvény-
modelleket, melyek jól használhatóak a kétváltozós 
eloszlások leírására. Ezeket az összefüggésfüggvény–
modelleket kell illeszteni a transzformált adathalmazra: 
logisztikus, aszimmetrikus logisztikus, negatív 
logisztikus, biologisztikus, negatív biologisztikus, 
Husler-Reiss modell. 

5. A megfelelő összefüggésfüggvény-modell kiválasztása 

A leginkább megfelelő összefüggésfüggvény-modell 
kiválasztásához valamennyi modell esetében meg kell 
határozni az AIC (Akaike Information Criterion) értéket, 
amely az alábbi összefüggés szerint számítható: 

 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln(𝐿) (1) 

ahol L a likelihood függvény maximuma, k az illesztett 
paraméterek száma. 

Az AIC érték a legjobban illeszkedő összefüggésfüggvény-
modell esetében adja a legkisebb értéket, így kiválasztható 
az illesztett közös sűrűségfüggvény is. 

6. A veszélyeztetettségelemzés eredményeinek bemutatása 

A veszélyeztetettségelemzés eredménye egy n-dimenziós 
veszélyeztetettségi felület, ahol n-1 a veszélyek száma a 
kombinációban. A 2. ábra a veszélyeztetettségelemzés 
eredményeinek bemutatását példázza. 

 

2. ábra: Extrém hőmérséklet és csapadék kombinációjára 
vonatkozó veszélyeztetettségi felület határérték-meghaladási 

módszer alkalmazásával 

Megjegyezzük, hogy a nemzetközi gyakorlatban általában 
nem többdimenziós eloszlásokat (veszélyeztetettségi 
felületeket) határoznak meg a veszélyeztetettségelemzés 
eredményeként, hanem inkább előre kiválasztott, várakozás 
szerint az erőmű sérülékenysége szempontjából kitüntetett 
jelentőségű (konzervatívan biztos tönkremenetelt okozónak 
feltételezett) terhelésintenzitás-kombinációt határoznak 
meg, és erre a konkrét esetre számítják a fellépési 
gyakoriságot. Elképzelhető, hogy a többdimenziós 
veszélyeztetettségi felületek meghatározásának nehézségei 
miatt a hazai gyakorlatban is célszerű lesz ezen 

egyszerűsítéseket alkalmazni az esetek döntő többségében. 

Független veszélyek kombinációja 

Módszert dolgoztunk ki több, egymástól független veszély 
együttes bekövetkezése várható gyakoriságának 
meghatározására. A javasolt eljárás szerint az együttes 
előfordulás gyakorisága az egyedi veszélyek fellépési 
gyakoriságán túl az egyes események fennállásának 
időtartamától is függ, valamint figyelembe kell venni azon 
időszak relatív hosszát is, amely alatt a veszélyek együttesen 
felléphetnek (pl. szezonalitás miatti korlátozások – 
szélsőséges meleg nem várható a teljes év során). Az 
együttes fellépés valószínűsége általános esetben 
numerikus integrállal számítható. Amennyiben a két 
esemény Poisson-eloszlást követ (amely az emberi eredetű 
veszélyek esetében gyakori), úgy egy egyszerű zárt alakban 
kapjuk meg a számítási összefüggést. 
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Erőművi válasz és sérülékenység vizsgálata 

Az erőművi válasz és sérülékenység vizsgálatának fő célja 
egyrészről az atomerőmű azon szerkezeteinek, 
rendszereinek és rendszerelemeinek kiválasztása, amelyek 
sérülhetnek az adott veszélykombináció hatására, 
másrészről pedig azok sérülési valószínűségének 
meghatározása a külső események adott kombinációja által 
okozott összetett terhelés függvényében. Törekedni kell a 
valószínűségek folytonos sérülékenységi felületek vagy 
diszkrét sérülési valószínűségek formájában történő 
leírására. Vizsgálat tárgyát kell képeznie annak, hogy az 
egyes külsőveszély-kombinációk milyen technológiai 
értelemben vett kezdeti eseményt (tranzienst) okozhatnak, 
illetve a kezdeti események következményeinek 
elhárításában szerepet játszó rendszerek, rendszerelemek 
milyen sérülését idézhetik elő. Optimális esetben az 
alapvető biztonsági funkciók elvesztésének és a téves 
működéseknek a valószínűségét a terheléskombinációk 
különböző értékeire meghatározott sérülékenységi felülettel 
lehet jellemezni. A sérülékenység leírására alkalmazott 
módszerek a külső veszélyek kombinációinak 
karakterisztikus csoportjai szerint eltérhetnek. A 
veszélyeztetettségelemzésnél leírtakhoz hasonlóan a 
nemzetközi gyakorlatban általában nem többdimenziós 
eloszlásokat (sérülékenységi felületeket) határoznak meg a 
sérülékenységelemzés eredményeként, így a 3.3.2 fejezet 
végén ismertetett feltételezést az előre kiválasztott 
terhelésintenzitás-kombinációk használatáról a 

sérülékenységi elemzésben is alkalmazzák. 

A sérülékenységelemzést alapvetően meghatározza a 
veszélykombinációkban szereplő veszélyek 
hatásmechanizmusa közötti viszony jellege. Ha a veszélyek 
hatásmechanizmusa eltérő, akkor az egyedi veszélyekre 
vonatkozó sérülékenységi görbe jelenti a 
sérülékenységelemzés eredményét. Amennyiben a 
veszélyekre jellemző hatásmechanizmus azonos vagy 
hasonló, akkor a kombinált terheknek való ellenállást kell 
vizsgálni az adott rendszerre, rendszerelemre vagy 
szerkezetre. 

Valószínűsíthetően a legnagyobb kihívást jelentő feladat az 
erőművi válasz vizsgálata a külső veszélyek kombinációjára 

készítendő PSA-t tekintve elsősorban a támogató elemzések 
és a komponensek veszélyekkel szembeni 
ellenállóképességére rendelkezésre álló adatok hiánya 
miatt, amely adatok alapvető fontosságúak a PSA céljaira 
végzendő sérülékenységelemzéshez. 

Eseménylogikai modellezés, kockázat 
számszerűsítése 

A valószínűségi biztonsági elemzés eseménylogikai 
modelljének kidolgozása a veszélyeztetettségelemzés és az 
erőművi válasz és sérülékenység vizsgálatának 
eredményeire épül. A veszélykombinációk okozta terhelés 
által kiváltott berendezésmeghibásodások számbavételével 
azonosítani kell a várható erőművi tranzienseket 
(üzemzavari folyamatokat), és modellezni kell az elhárító 
rendszerek, valamint emberi beavatkozások hatását, 
figyelembe véve mind a külsőveszély-kombinációk 
következményeinek, mind a véletlen meghibásodásoknak a 
szerepét az üzemzavar elhárításában. Az eseménylogikai 
modellezést és a kockázat számszerűsítését az egyedi 
veszélyek PSA-jában alkalmazottakhoz hasonlóan kell 
elvégezni. 

Következtetések 
Annak érdekében, hogy megalapozzuk a külső események 
kombinációi biztonságra gyakorolt hatásának értékelését, 
áttekintettük és értékeltük a hazai hatósági 
követelményeket, a nemzetközi ajánlásokat és a 
rendelkezésre álló módszereket. Javaslatot tettünk a külső 
események kombinációinak felméréséhez és a hatásuk 
értékeléséhez szükséges teendőkre, majd sorra vettük az 
egyes elemzési lépéseket. A javaslat átfogó módszertant is 
tartalmaz a veszélyek azonosítására és szűrésére, a 
valószínűségi veszélyelemzésre, az erőművi védettség 
értékelésére, az erőművi válasz és sérülékenység 
vizsgálatára, az eseménylogikai modellezésre és a kockázat 
számszerűsítésére vonatkozóan. Megítélésünk szerint a 
javaslat alapján mind az üzemelő, mind az új paksi 
atomerőművi blokkokra elkészíthető a külső veszélyek 
kombinációi biztonságra gyakorolt hatásának elemzése. 
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DEMO – Az energiatermelő fúziós reaktor kihívásai 

Zsákai András 

ELKH Energiatudományi Kutatóközpont 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

A DEMO (DEMOnstration Power Station) arra lesz hivatott, hogy demonstrálja a fúziós reaktorok olyan mértékű 
energiatermelő képességét, amelyet a villamos hálózaton is fel lehet használni. Azonban még nagyon sok technológiai és fizikai 
kihívás áll a megvalósítható fúziós erőmű útjában. A DEMO fúziós reaktor fejlesztésének jelenlegi állását, az ide vezető utat és 
a jövőbeni terveket szeretném bemutatni ebben a cikkben. 

 

Bevezető 
A fúziós reaktorokat évtizedek óta fejlesztik, ez idő alatt 
két potenciálisan működőképes mágneses összetartású 
típus alakult ki: a tokamakok és a sztellarátorok. A fő 
csapásirány a tokamakokra épül, ilyen berendezés lesz a 
DEMO is, így ezt a verziót mutatom be részletesen. 

A tokamakokban több száz millió Celsius-fokon „égő” 
plazmában történik a fúzió, amely hidrogénizotópok 
atommagjait alakítja át héliummá. Ezt a forró ionizált 
közeget mágneses térrel fogják közre. A mágneseket a 
minél jobb hatásfok érdekében szupravezető anyagokból 
építik meg és alacsony hőmérsékleten tartják. A legjobb 
hatásfoka a deutérium-trícium (DT) fúziónak van, melyben 
a két hidrogénizotóp-magból egy neutron és egy hélium 
atommag keletkezik, így jellemzően ehhez alakítják a 
tokamakot. A fúziós közeg sűrűsége kicsi, a normál légköri 
sűrűség kb. százezred része, ezért azt egy jól szigetelő 
vákuumkamrában helyezik el. A mágnesek alacsony 
hőmérséklete miatt a vákuumkamrát és a mágneseket egy 
kriosztát veszi körül. A DT fúziós reakcióban egységnyi 
felszabaduló energiára sokkal több neutron keletkezik, 
mint a fissziós erőművekben, ráadásul ezek akadálytalanul 
kijutnak a fúziós közegből. A vákuumkamra védelmében 
speciális, ellenálló és neutronelnyelő fali kazettákat 
építenek be a vákuumkamra belső falára. Ezekben a 
kazettákban kell a fúzióban keletkezett neutronokból és 
lítiumból a reakcióhoz szükséges tríciumot is megtermelni, 
mivel az a természetben csak nagyon kis mennyiségben 
fordul elő. A keletkező hélium elszívását egy divertornak 
nevezett tartományban végzik, ahol a forró plazma 
érintkezik a szilárd felületekkel és a semleges gázok 
elszívhatók. 

Az európai DEMO fúziós reaktort a EUROFusion 
konzorcium keretein belül tervezik és fejlesztik. Az 
Európai konzorcium támogatásával számos fúzióhoz 
köthető projekt kapott támogatást. A konzorcium európai 
kutatóintézetek összességéből áll. A nevéhez köthető egy 
úgynevezett Fúziós Útiterv (Fusion Roadmap), amely a 
fúziós energiatermelés megvalósítását tűzi ki célul és az 

ehhez vezető utat írja le (1. ábra). Egy részletesebb 
menetrend is kidolgozásra került, amelyen az ITER és a 
DEMO időrendje látható (2. ábra). 2020 végén tartották 
meg a DEMO tervezés G1 Gate Review-nak nevezett, külső 
szakértők által vezetett ellenőrzést (2. ábra Pre-Concept 
Design vége), amely azt találta, hogy ez az időrend 
egyelőre tartható, de sok kritikus pont még megoldásra 
vár, amely megoldások elmaradása súlyos 
következményeket vonhat maga után. (A Gate Review-t 
egy öt fős magasszintű bizottság végezte, melyben a 
nukleáris szakértő Dr. Aszódi Attila volt.)  

 

1. ábra: Fusion roadmap [1] 

A DEMO 2 GW fúziós teljesítmény termelésére lesz 
alkalmas, amelyből 500 MW elektromos teljesítmény 
hasznosítható. Ez tízszeres megtérülést jelent, mert a 

plazmába betáplált teljesítmény 50 MW körüli lesz. 

Az ITER tokamak a DEMO-t nagyban támogató fejlesztés, 
amelynél törekednek arra, hogy minél több kapcsolódó 
elemet feltárjanak és kifejlesszenek, amelyek 
alkalmazhatóak lesznek a DEMO esetében is. Ezzel együtt 
sok olyan terület van, amelyet nem lehet az ITER 
tokamakról a DEMO tokamakra egy az egyben átskálázni 
(a két építmény között jelentős a teljesítménykülönbség és 
konfigurációs különbségek is adódnak), ilyen például a 

plazmaállapot vagy a trícium tenyészkazetták működése. 
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2. ábra: ITER és DEMO időrend [2] 

A DEMO fúziós reaktor felépítését a 3. ábra mutatja. Ez egy 
radiális tokamak elrendezés (a forgástengely a kép bal 
oldalán függőleges irányban található), a következő 
elemekkel: a) vákuumkamra, b) belső tenyészkazetta, c) 
külső tenyészkazetta; d) divertor; e) alsó port; f) 
ekvatoriális port; g) felső port; h) toroidális 
mágnestekercsek; i) poloidális mágnestekercsek; j) 
kriosztát; k) biológiai árnyékolás. A vákuumkamra tórusz 
alakú, az ezen belül található plazma működés közben 200 
millió Celsius-fokon ég, a hőenergiát a tenyészkazetták és 
divertorok felületein keresztül ( b), c) és d) ) valamilyen 
hűtőközeg segítségével nyerik ki, majd turbina és 
generátor segítségével villamos árammá alakítják. A 
tenyészkazetták a hőenergia kinyerésén kívül az elsődleges 
fali védelmet szolgálják, valamint a trícium szaporításért 
felelnek. A szaporítás kulcsfontosságú, mert csakis így 
lehet trícium-önellátó a rendszer. 

 

3. ábra: Tokamak keresztmetszete [2] 

DEMO kialakítás és munkarend 
A DEMO tokamak reaktor egyszerűsített blokkdiagramja a 
4. ábrán látható. A tényleges kialakítás változhat attól 
függően, hogy milyen hőenergia kinyerési módszert vagy 
milyen kialakítású építményt terveznek a tokamak köré. 

Az ITER tokamakkal szemben [4] a DEMO kiegészül 
további elemekkel, hiszen a fő célja, hogy demonstrálja a 
fúziós reaktorok hálózatienergia-termelő képességét, az 
ITER ezzel szemben különböző plazmaállapotok és 
technológiák tesztelése végett épül meg és nem fog a 
hálózatra kapcsolódni. Ebből egyértelműen adódik, hogy 
az eltérés leginkább az energiakinyerő rendszer lesz, ehhez 
egy közbenső energiatároló kör is tervezés alatt áll, mivel 
első körben a DEMO pulzáló működésű lesz. 
Alternatívaként felmerül a folyamatos működésű modell is 
(Flexi-DEMO), de ez egy igen optimista és feltáratlan 
variáns [5]. A folytonos üzem fő akadálya a mágneses 
összetartáshoz feltétlenül szükséges, a tóruszban körben 
folyó kb. 10 MA áram fenntartása. AZ ITER-ben és az 
impulzus DEMO-ban ezt induktívan oldják meg, azonban 
ez folytonos üzemben nem lehetséges. 

A DEMO tokamak fejlesztése az EUROFusion 
konzorciumon belül eredetileg 11 munkacsomagba és 8 
KDII-be (2. táblázat) került kiszervezésre egy viszonylag 
laza központi vezetéssel, amelyet a G1 Gate Review előtt és 
során is újraértékeltek. Egyrészt további munkacsomagokat 
hoztak létre (DCT és DES), amelyek a szorosabb központi 
vezetést célozzák meg mind szervezeti egységként, mind a 
mérnöki fejlesztések irányának koordinálásában, valamint 
felismerték, hogy szükséges a plazmát, mint külön 
rendszert kezelni, ezért ennek is létrehoztak egy külön 
csomagot.
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4. ábra: Egyszerűsített DEMO blokk diagram [3] 

 

1. táblázat: DEMO munkacsomagok [7] 

E
re

d
et

i 
K

ia
la

k
ít

ás
 

WPSAE Biztonság 

WPPES Elektromos hálózat 

WPRM Távoli karbantartás 

WPBOP Energetika 

WPTFV Trícium, vákuum és üzemanyag 
feltöltési rendszerek 

WPBB Tenyészkazetták 

WPDIV Divertor 

WPDC Diagnosztika és vezérlés 

WPHCD Fűtés és áramhajtás 

WPMAG Mágnesek 

WPMAT Anyagtechnológia 

+ 

K
ie

g
és

z
ít

és
 WPPlasma Plazma szcenáriók 

DCT Központi tervező csapat 

DES Vezető Tervezőmérnöki csapat 

A munkacsomagokon kívül további 8 olyan kulcsterületet 
jelöltek ki, amelyek magasfokú integrációt követelnek meg 
a csomagok között és nem megfelelő kezelésük 
veszélyeztetik a projekt megvalósítását (2. táblázat). 

2. táblázat: DEMO KDII lista [3] 

Kulcs tervezési integrációs problémák (KDII) 

#1 Fal védelme plazmatranziensekkel szemben 

#2 Tenyészkazetta integrált tervezés vizsgálata a 
hűtés szempontjából 

#3 Divertor konfigurációkból adódható integrációs 
problémák 

#4 Tenyészkazetta vertikális architektúra 

#5 Teljesítmény átalakító rendszer lehetőségek 

#6 Integrált tokamak épület tervek 

#7 Szivattyú koncepciók közvetlen trícium 
visszakeringtetéssel 

#8 Megbízható plazmaállapot feltárása 
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Mind a munkacsomagokat, mind az integrációs 
problémákat kiértékelték a G1 Gate Review során és 
feltárták azokat a területeket, amelyek továbbra is igen 
komoly kihívást jelentenek. 

 

 

 

5. ábra: DEMO munkacsomag kiosztás [6] 

Jelölések: Zöld: Eredeti munkacsomagok, Sárga: Kiegészített 
munkacsomag (plazma), Kék: Központi tervezés és szoros 
kapcsolatok jelzése egyes munkacsomagok irányába, Kék 
sraffozás: átmeneti, lazább kapcsolódás a központi tervezés és 
egyes munkacsomagok között 

Munkacsomag és integrációs 
kihívások 
A reaktor fejlesztéséhez kapcsolódóan számos probléma 
merül fel, melyeket részben megoldottak, részben 
megoldásra várnak, ezek közül igyekszem kiemelni a 
leglényegesebbeket és egyúttal egy átfogó képet adni a 

munkálatokról. 

A tenyészkazetták (2. ábra b) és c), WPBB és KDII #2) talán 
a legfontosabb elemei a DEMO reaktornak. Sokáig 4-féle 
koncepción dolgoztak, ezek sorban a következők: 
héliumhűtésű Be-Li kavicságyas koncepció (HCPB), 
héliumhűtésű folyékony ólom-lítium koncepció (HCLL), 
Vízhűtésű folyékony ólom- lítium koncepció (WCLL), duál 
hűtésű folyékony ólom- lítium koncepció (DCLL) [8]. Ezek 
közül A HCLL és DCLL koncepciókat elvetették, mert 
kevésbé költséghatékonynak találták őket, így a HCPB és 
WCLL került továbbfejlesztésre. 

Egyelőre mindkét megmaradt koncepció kihívásokkal teli. 
A HCPB esetében berilliumból kialakított gyöngyök 
segítségével sokszorozzák a neutronokat és lítium-szilikát 
gyöngyökben termelik a tríciumot. Ennek a megoldásnak 
egyelőre kérdéses a gyárthatósága, ezzel együtt az ára is túl 
magasnak ígérkezik, valamint a tríciumvisszatartó- 
képessége is magas. Alternatív megoldásként berillid 
rudak alkalmazását kezdték el kutatni, amelyek 
tríciumvisszatartó-képessége jóval alacsonyabb, mint a 
gyöngyök esetében, de az áruk továbbra is kérdéses. [9] 

A WCLL esetében egyelőre nem találtak kiemelkedő 
problémát, de ez annak is köszönhető, hogy 
kidolgozottságban jóval elmarad a HCPB-hez képest [9], 
valamint hogy egy vízalapú technológiáról van szó, 
amelyhez létezik infrastruktúra.  

A két koncepcióról 2024-ben döntenek, addig mindkét 
verzió továbbfejlesztésre kerül. 

A tenyészkazettákhoz kapcsolódóan további problémát 
jelent a távkarbantartás (WPRM és KDII #4). A kazettákat a 
jelenleg rendelkezésre álló anyagokból megépítve néhány 
üzemévenként cserélni kell. Kiemelésük egyáltalán nem 
egyértelmű feladat. Összesen 16 cikkelyre osztották fel a 
tokamakot, tehát 16 felső porton (2. ábra g)) keresztül 
emelhetők ki a belső és külső tenyészkazetták (2. ábra b) és 
c)). A nehézséget egyrészt a kazetták méretei és tömege 
(nagységrendileg 100 tonna) [10], másrészt a számtalan 
kapcsolódó diagnosztikai kábel és az ellátó rendszerek 
csatlakozásai adják. Ezeken felül a bomláshő, valamint a 
visszamaradó hűtővíz és ólom-lítium is okozhat problémát. 
Ezek alapján a G1 Gate Review során kiderült, hogy 
egyelőre megoldatlan probléma a kazetták karbantartása és 
cseréje. A felső portok jelenlegi, rögzített méretei mellett 
azt találták, hogy nem megoldható a kazetták kezelése: 
nincs elég hely a karbantartási feladatok elvégzésére. 
Ehhez átfogó vizsgálatokat folytattak, előzetes 
számításokat végeztek osztott belső és külső 
kazettaelemekre, felső és alsó portos karbantartást is 
figyelembe vettek, de egyik koncepció sem bizonyult 
megvalósíthatónak. Ezek alapján szükséges a portok 
méreteit átkonfigurálni, ami szintén nem egyszerű feladat. 
A portok méreteinek növelése esetében csökken a 
tenyészkazetták hasznos felülete, amelyeken keresztül 
kinyerik a hőenergiát, illetve a trícium szaporítást végzik. 
Tehát ez egy igen kényes feladat, ami még megoldásra vár. 
[11]  

A karbantartáshoz kapcsolódóan felmerülő további 
nehézség a tokamak épület kialakításának megtervezése 
(WPRM és KDII #6). Az elsődleges irány a vákuumkamrán 
kívüli elemekre fókuszáló karbantartási munkálatok 
optimalizálása, ehhez alakították az egész épület tervét (6. 
ábra). Majd pedig ehhez a tervhez adták hozzá a trícium 
épületet és a diagnosztikai épületet. 

 

6. ábra: Karbantartásra fókuszáló kialakítás [12] 

Második változatként kialakítottak egy rekeszekre osztott 
tervet, amelyben nagyobb hangsúlyt fektettek az 
épületrészek elszigeteltségére mind emberi 
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hozzáférhetőség, mind biológiai védelem szempontjából. 
Ezen verzió esetében a tervezés során figyelembe vették a 
trícium és a diagnosztikai épületeket is, így egy 
integráltabb kialakítást kaptak. [13] Mindkét verzió 
megoldás lehet, de további vizsgálatok szükségesek. 

A divertor (2. ábra d), WPDIV és KDII #3) tervezése sem 
egyszerű feladat. Ezek az elemek felelősek a plazma 
„tisztán” tartásáért, azaz a plazmába bekerülő szennyező 
anyagok és a fúzióban keletkező hélium kivezetése ezen 
elemeken keresztül történik. A legnagyobb hőterhelések is 
a divertor felületeken jönnek létre. Ennek megfelelően egy 
divertornak kellően ellenállónak kell lennie és egyúttal 
cserélhetőnek is. A divertor úgy működik, hogy a 
mágneses teret a plazma szélén módosítják, és ezáltal egy 
szeparátrix felületen kívüli erővonalak eltávolodnak a 
plazmától és áthaladnak a divertor lemezeken. A kísérletek 
szerint itt egy néhány milliméter széles csíkban óriási, 
hozzávetőlegesen 20 MW/m2 hőterhelés keletkezik. 

Az elsődlegesen tervezett divertor összeállítás Single-Null 
Divertor néven ismert (7. ábra 1. kép: SND). Ebben az 
esetben a divertorok a vákuumkamra alsó részén 
helyezkednek el. Ugyanez az összeállítás kerül megépítésre 
az ITER-ben [14], így nem véletlen, hogy a DEMO esetében 
is erre esett a választás, hiszen így könnyen 
felhasználhatóak a tapasztalatok. Továbbá ez a verzió a 
legkönnyebben karbantartható. Alternatívaként vizsgálják 
még a Super-X divertor variánst (7. ábra 2. kép: SXD), 
amely hasonló kialakítású, mint az SN divertor, csak az 
egyik elvezető lába sugárirányban meghosszabbított, ebből 
adódóan nagyobb felület áll rendelkezésre a hőterhelés 
elvezetésére. Hátránya, hogy kevesebb korábbi tapasztalat 
áll rendelkezésre az üzemeltetésével kapcsolatban, habár a 
közeljövőben várhatóak eredmények a MAST-U 
tokamakon végzett kísérletekből [15]. Továbbá a plazma 
kontrollálása nehezebben kivitelezhető, valamint több 
helyet foglal, ezzel egyúttal a poloidális tekercsek helyzetét 
és kialakítását is újra kellene tervezni. A harmadik variáns 
a Snowflake Divertor (7. ábra 3. kép: SFD). Ebben az 
esetben a divertor 4 kivezető lábbal rendelkezik, tehát a 
hőterhelés szintén jobban eloszlik, azonban ugyancsak 
kevés tapasztalat áll rendelkezésre az üzemeltetésével és 
karbantartásával kapcsolatban, szintén több helyet foglal, 
valamint a plazma kontrollálása is nehezebb. Negyedik és 
egyben utolsó vizsgált variáns a Double-Null Divertor (7. 
ábra 4. kép: DND). A DND esetében nem csak a 

vákuumkamra alsó részén, hanem a felső részén is 
beépítésre kerülnek SN kivitelű divertorok. Ez szintén azt 
eredményezi, hogy a hőterhelés csökken (feleződik), 
azonban a karbantartási munkálatok nagymértékben 
nehezednek, és sokkal több időt vesznek igénybe. További 
nehézség, hogy a plazma függőleges eltolódása esetében 
elválhat az egyik oldaltól, így a gyakorlatban egy SN 

variáns alakul ki a DN geometria ellenére. [17] 

Mindezeket összevetve a leginkább ígéretes összeállítás a 
Single-Null (SN) Divertor, tartalékban pedig a Double-Null 
(DN) Divertor áll, azonban az Eurofusion a többi változatot 
is vizsgálja a meglévő berendezéseken. 

Az energetika szempontjából is sok kihívás áll fenn 
(WPBOP és KDII #5), kezdve azzal, hogy a DEMO pulzáló 
módban működik. A 8. ábrán látható egy ütem lefolyása 
HCPB kialakítás esetében, ebben van egy passzív 
plazmarész, amikor a fúzió áll (kb. a 30. percig) és van egy 
rész, amikor működik a rendszer (30. perctől 150. percig), 
majd pedig a ciklus ismétlődik. Ez a működési mód a 
kialakításból adódik, mert a fúzió fenntartásához fenn kell 
tartani a plazmában az áramerősséget. Alternatívaként 
vizsgálnak egy folyamatosan működő verziót (Flexi-
DEMO), de ez további mérnöki és fizikai kihívások elé 
állítaná a tervezőket. A kikapcsolt állapot áthidalására 
energiatárolókat terveznek beépíteni a rendszerbe. 
Alapvetően sóolvadékos, cementalapú és kazán kialakítású 
energiatároló rendszereket vizsgáltak.  

A DEMO esetében azt is vizsgálták, hogy a tokamak 
energiakinyerő rendszere közvetlen vagy közvetett 
kapcsolódású legyen az áramátalakító rendszerrel. Előbbi 
esetében csak kismértékű energiatároló kapacitás kiépítése 
szükséges, ebben az esetben a reaktor passzív állapotában a 
generátor ~10%-on fut. Utóbbi esetében lehetséges egy 
tényleges energiatároló rendszer közbeiktatása, ekkor 
passzív állapotban a generátor képes közel teljes 
kapacitáson futni (~90%) [19]. Az áramhálózat 
szempontjából ez egyáltalán nem elhanyagolható 
különbség, hiszen alapvetően a folyamatos áramellátásra 
van felkészítve. Ezt a fajta ingadozó áramleadást 
mindenképpen szükséges vizsgálni a hálózat 
szempontjából. További probléma a turbinák rendszeresen 
változó terhelése. 

 

 

7. ábra: DEMO Divertor változatok [16] 
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Azt is vizsgálták, hogy a közvetett vagy közvetlen 
kapcsolódás melyik energiakinyerő rendszerhez (HCPB 
vagy WCLL) alkalmazható jobban. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a HCPB esetében az indirekt kialakítás két 
nagyobb sóolvadékos tárolóval a leginkább ígéretes, míg a 
WCLL esetében a direkt kialakítás két kisebb sóolvadékos 
tárolóval a legmeggyőzőbb [19]. A cement alapú és kazán 
kialakítású energiatároló rendszerek túl nagy helyet 
foglaltak volna, így ezeket elvetették. 

 
8. ábra: DEMO impulzus működési ciklus [18] 

Plazmaállapot tekintetében több lehetséges kialakítást 
vizsgáltak szimulációk segítségével. [20] A DEMO esetében 
a következő konfigurációkat nézték meg. [21] 

− L-mód: egy rossz hőszigetelésű, de stabil üzemmód. 
Hamar elvetésre került, mert relatíve nagyon nagy 
tokamak berendezést írt volna elő (R>13 m).  

− ELMy H-mód: egy jobb hőszigetelésű üzemmód, az ITER 
esetében is használatos plazmaállapot, sok korábbi 
részletes adat és tesztelés elérhető erről a módról. 
Cserébe a kialakítást veszélyeztetik az úgynevezett Edge 
Localised Mode-ok (ELM), amik periodikusan (> 1 Hz) 
energiát és részecskéket adnak le a plazma szélén, 
jellemzően az egyébként is hatalmas hőterhelésnek kitett 
Divertorokon. Amennyiben lehetséges, ez utóbbi 
jelenséget el kell kerülni, azonban e nélkül nem oldható 
meg a plazma gázcseréje. 

− QH-mód: ELM mentes mód, cserébe kevés adat áll 
rendelkezésre a működéséről, szimuláció és tesztelés 
szükséges, hogy megbízható-e DEMO tokamak 
körülmények között.  

− I-mód: ELM mentes mód, cserébe szintén kevés adat áll 
rendelkezésre, de az előzetes számítások alapján 
rosszabb teljesítményt eredményez, mint a H-mód és 
változatai (nagyjából 10%-kal növelheti a tokamak fő 
átmérőjét).  

− Negatív-háromszögességű L-mód: ELM mentes mód, 
amely a plazma keresztmetszetét úgy módosítja, hogy 
annak „csúcsa” a berendezés középpontja felé van. 
(Megfordított D betű.) Ebben a konfigurációban a 
hőtranszportot domináló turbulencia más módon 
működik és már az L módban elég jó hőszigetelés 
tapasztalható. Szintén kevés jelenlegi adat áll 
rendelkezésre és a mostani berendezések átkonfigurálása 
sem lehetséges ennek tesztelésére. 

− Flexi DEMO: Ebben az esetben a tokamak folyamatos 
üzemre képes, ehhez megfelelő plazmaállapot kialakítása 
szükséges. Egy ilyen plazma vezérlése nagyon nehéz 

feladat, az árameloszlást és más profilokat állandóan 
szabályozni kell.  

A fent felsorolt módok csak egy pár esetet vesznek 
figyelembe, melyek alkalmazhatóak lehetnének a DEMO 
esetében, azonban az előzetes vizsgálatok alapján egyelőre 
egyik mód sem alkalmas a DEMO tokamak kiszolgálására. 
Az ITER-ből származó eredmények ezt még jelentősen 
befolyásolhatják, hiszen a DEMO nagyban épít majd ezekre 
is a plazmaállapot tekintetében. A nehézségekből adódóan 
egy új, különálló munkacsomag létrehozása mellett 
döntöttek, amely a lehetséges további plazmaállapotok 
feltárását tűzi ki célul, és behatóbb vizsgálatokkal igyekszik 
majd eldönteni, milyen kialakítás is lehet majd a jó 
megoldás. 

Az előzetes vizsgálatok továbbá még nem vették 
figyelembe a diszrupciók okozta veszélyeket. A diszrupció 
esetében a plazma gyors leállása (milliszekundum) 
következtében az első fali elemeken csapódhat le a 
hőenergia nagy része, ezzel megolvasztva ezeket az 
elemeket. További probléma, hogy a plazma gyors hűlése 
miatt vezetőképessége leesik és a hatalmas plazmaáram 
önindukciója erős elektromos teret kelt. Ez utóbbi 
elektronokat képes MeV energiákra gyorsítani és a 
plazmaáram akár 50%-a is ilyen nagyenergiás elektron 
nyalábba tud koncentrálódni. Ez a falat elérve lokális 
károsodást okozhat. Az ITER esetében egy úgynevezett 
Tört Pellet belövő rendszer tesztelése és kifejlesztése 
mellett döntöttek, amely tendert végül hazai kutatóintézet 
nyert el [22]. Ez a belövő rendszer a várakozások szerint 
képes a diszrupciót olyan mértékben enyhíteni, hogy ne 

károsodjanak a belső fali elemek. [23]. 

Anyagfejlesztések terén a DEMO WPMAT munkacsomag 
jól áll, egyelőre nem ütköztek különösebb problémába, bár 
megjegyzendő, hogy az anyagok technológiai készültségi 
szintjét elsősorban az anyagtulajdonságok alapján 
számítják és még nem vették figyelembe, hogy milyen 
hatással lehet a gyárthatóság, illetve az ár az egész 
rendszerre nézve. [24, 25]. Továbbá az anyagtesztelésekhez 
kapcsolódik még a WPENS munkacsomag is, másnéven 
DONES (DEMO Oriented Neutron Source, azaz DEMO 
irányultságú neutron forrás), amely egy gyorsító 
segítségével hasonló besugárzási mezőt hoz létre anyag 
mintadarabokban, mint amilyen a DEMO esetében várható. 
[26] A DONES segítségével a DEMO Mérnöki Tervezés 
végére (1. ábra és 2. ábra, ED vége) elegendő adat állna 
rendelkezésre az anyagok megfelelő besorolásához. 
Jelenleg a DONES koncepcionális tervezése folyik, melyben 
hazai kutatóintézetek és cégek is részt vesznek. [27, 28, 29] 

Mind a WPMAT, mind a WPENS azért is szükséges, mert 
még nem létezik anyagokra magfúziós szabvány; a 
szabvány létrehozásához közvetlenül köthető a WPMAT 
EDDI program. 

Összegzés 
Összességében a G1 Gate Review (2020) jól zárult, a tagok 
hasznos visszajelzéseket adtak a DEMO vezetésének és a 
munkacsoportok számára. [30] Az eddig végzett munkák 
alapján feltárták a kritikus pontokat, amelyek 
megakaszthatják a tervezést, illetve felhívták a figyelmet az 
integráltabb tervezés szükségességére. Ezért azt is 
ajánlották, hogy a további Gate Review-k során ne csak a 
technikai, hanem a szervezeti működést is értékeljék.  
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A főbb kritikus pontok a következők: 

− plazmaállapotok (ideértve a plazmakiáramlást is) 

− tenyészkazetták tervezése 

− távkarbantartás 

− tenyészkazetták karbantartása 

− és végül az épületkialakítás. 

További főbb ajánlás, hogy még inkább aknázzák ki az 
ITER esetében keletkező tapasztalatokat és építsék be a 
DEMO tervezésébe. 

Kilátások 
A főbb kritikus pontok, amelyekre a közeljövőben több 
energiát kell fordítani, megjelölésre kerültek, így azt lehet 
mondani, hogy a DEMO tervezése időrendben, összevetve 
a menetrenddel (2. ábra), jól áll. De ez könnyen változhat, 
hogyha valamelyik kritikus pont esetében egy tervezést 
megakasztó következtetésre jutnak. Ez esetben egy 
nagyobb volumenű áttervezésre lehet szükség, ami a 

menetrend csúszásával fog járni. 
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Alacsony hátterű gamma-spektrometriai mérőhelyekre sok területen szükség van a környezeti minták radioaktivitásának 
elemzésétől a törvényszéki analitikai vizsgálatokig. Az ilyen jellegű vizsgálatokat általában kis radioaktivitású mintákon végzik, 
amely feladathoz kiemelt fontosságú az optimálisan kialakított alacsony hátterű gamma-spektrometriai mérőhelyek alkalmazása. 
Az ilyen körülmények között végzett gamma-spektrometriai mérések során fellépő egyik zavaró hatás a természetes bomlási 
sorozatok izotópjainak gamma-sugárzása, amelyek közül a legjelentősebbek a radon és leányelemei. Ezen izotópok jelenléte 
jelentősen befolyásolja az uránminták gamma-spektrometriai módszerrel történő életkor-meghatározásának pontosságát, mivel a 
technika az uránból származó radon leányelemek gamma-vonalainak detektálásán alapul. Ennek a hatásnak a jellemzéséhez meg 
kell határozni a használt detektor 4π-detektálási hatásfokát, amelyet Monte-Carlo szimulációkkal lehet kiszámítani. A kutatás 
során az Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratóriumának alacsony hátterű kamráját, valamint a labor által 
az említett mérési rutinokhoz használt HPGe detektort vizsgáltuk. Először a detektor pontos szimulációs modelljét készítettük el 
a gyártó által biztosított detektorspecifikáció alapján. A számítások validálását röntgenradiográfiás felvételek, valamint ismert 
gamma-energiájú izotópok pontforrásaival végzett relatív hatásfokmérésekkel végeztük el. Az optimalizált modellel szimulált 
hatásfokértékek a 26 keV (241Am) és az 1332 keV (60Co) közötti energiatartományban minden energián a mért értékekkel 5 %-on 
belüli egyezést adnak. A modell megfelelőségét egy szegényített uránpellet urántömegének meghatározására elvégzett rutinnal 
is igazoltuk. A vizsgálat során összehasonlítottuk a hengeres forrásra, valamint az önabszorpció korrekciójával elvégzett 
pontforrásra vett hatásfokértékekből kapott eredményeket, ami alapján az előbbi módszer bizonyult pontosabbnak. 

 

Alacsony hátterű gamma-
spektrometria 
A nukleáris biztosítéki rendszer célja, hogy 
megakadályozza a nukleáris anyagok vagy technológiák 
illetéktelen kézbe, illetve a békés felhasználásból a 
fegyverkezési célú felhasználásba való kerülését [15]. Az 
Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Sugárbiztonsági 
Laboratóriumának (SBL) és a BME Nukleáris Technikai 
Intézetének (BME NTI) egyik tevékenysége a magyarországi 
nukleáris biztosítéki rendszerbe tartozó feladatok ellátása az 
egyéb nemzetközi szervezetekkel együttműködésben. Az 
EK SBL munkatársai végzik az általuk vagy a rendvédelmi 
szervek által lefoglalt nukleáris és egyéb radioaktív anyagok 
helyszíni elemzését és laboratóriumi szakértői vizsgálatát 
[3]. Ebből kifolyólag az SBL munkatársai kutatói munkájuk 
során sok olyan gamma-spektrometriai mintával 
találkoznak (például kőzetminták, friss uránpelletek, 
szennyezett porminták), amelyek egyedi geometriai alakja 
miatt a gamma-spektrometriai mérési elrendezés 
teljesenergia-csúcs hatásfoka nem, vagy csak bonyolult 
számításokkal határozható meg. Egyik gyakran előforduló 
feladat az SBL-hez kerülő uránpelletek tömegének vagy 

dúsításának gamma-spektrometriával történő 
meghatározása. Ilyen esetekben a gyakran csak közelítő 
eredményt adó, úgynevezett végtelen energiájú foton 
modelljét alkalmazzák. Az (1) egyenlet szerint, egy 
radioaktív izotópokat tartalmazó minta (i=1,2,…,n) egy λi 

bomlási állandójú (
1

𝑠
), Mi moláris tömegű (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) izotópjának 

egy grammja a kγ,i  gyakoriságú gamma-fotonból egy 

másodperc alatt Ci számút (
1

𝑠⋅𝑔
) bocsát ki, ahol  

NA=6,02∙1023 
1

𝑚𝑜𝑙
 az Avogadro-szám. 

 Ci=
kγ,i  λi NA

Mi
 (1) 

Általános esetben a számításokhoz a detektor egy 
pontforrásra, empirikus módon meghatározott 
hatásfokfüggvényét lehet felhasználni. A radioaktív minta 
gamma-spektrumának egy adott energiájú csúcsa Ni nettó 
beütésszámát a (2) egyenletnek megfelelően elosztva a 𝑡𝑚 
mérési idővel (s), az εi hatásfokkal, illetve az (1) egyenletből 
kiszámított Ci értékkel megkapható a keresett izotóp 𝑚 
tömege (g) arra az esetre, ha a fotonokat egy pontforrás 
bocsátaná ki.   
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 𝑚 =
𝑁𝑖

𝑡𝑚𝜀𝑖𝐶𝑖
 (2) 

Pontforrásra meghatározott detektálási hatásfok azonban 
nem ad számot a minta önabszorpciója miatt bekövetkező 
hatásfokcsökkenésről, aminek energiafüggő jellege a kisebb 
gamma-energiákra egyre kisebb tömeget fog eredményezni. 
Az exponenciális gyengülési törvény alapján a (2) szerinti 
számításokból kapott 𝑚 tömegértékek a hozzájuk tartozó 
𝐸 energiaértékekkel (keV) egy m ~ e1/E arányosságot 
eredményeznek, amely relációt leíró görbét a mérési 
adatokhoz illesztve, majd az E∞ határértékhez tartozó 
tömeget meghatározva becsülhető a valódi urántömeg. A 
„végtelen energiájú” fotonok esetén ugyanis elhanyagolható 
az önabszorpció jelensége, a detektált fotonok számát már 
csak a mérési geometria fogja meghatározni. 

HPGe detektor geometriai paramé-
tereinek és holtrétegek vastagságá-
nak meghatározása 

Gamma-spektrumok energiaeloszlását, az úgynevezett 
detektor-válaszfüggvényt főként a detektorkristály, illetve a 
felületén lévő holtréteg vastagsága, azaz az érzékeny 
térfogat nagysága határozza meg. Ezért, egy alacsony 
hátterű gamma-spektrometriai mérőhely tervezése során 
elsőként a detektorkristály szerkezetét, illetve a detektor 
válaszfüggvényét kell megismerni és modellezni. 
Vizsgálatainkat egy Canberra Industries által gyártott Broad 
Energy Germanium, BEGe-2825 planár típusú detektorral 
végeztük, amely elnevezés egy henger alakú germánium 
kristályt jelöl 28 cm2 területű fedőlappal és 25 mm 
hosszúságú hengerpalásttal. Planár típusú detektorok 
esetében a kristály oldalán található pozitív elektród 
kialakításához használt n+-típusú kontaktust (1-2 száz μm) 
lítium-diffúzióval, a kristály tetején lévő negatív elektród 
p+-típusú kontaktusát (néhány μm) bór implantációval 
állítják elő. A kristály detektálásra alkalmas érzékeny 
térfogata e két réteg között helyezkedik el. Az előbbi két 
tartományban elnyelt gamma-energiára viszont a detektor 
nem ad elektromos jelet, ebből fakadóan ezeket holtrétegnek 
nevezik. A gyártás során az n+ kontaktusba bejuttatott 
lítium a detektor élettartama során tovább diffundálódik, 
így a holtréteg vastagsága az idő múlásával növekedhet, 
különösen akkor, ha a detektort hosszú ideig nagyfeszültség 
rákapcsolása nélkül, szobahőmérsékleten tárolják [1], [5], 
[2]. 

A detektorkristály méréstechnikai paramétereinek 
megfelelő modellezése érdekében a kristály felületén lévő, a 
detektor hatásfokát jelentősen befolyásoló holtrétegek 
vastagságát kell meghatározni. Ezeket a paramétereket 
közvetlenül nem lehet megmérni, ezért közelítő értéküket a 
gamma-spektrometriai, valamint a Monte-Carlo 
szimulációs eredmények összehasonlításával közvetett 
módon kell megállapítani. Ennek egyik lehetséges módja, ha 
különböző holtrétegvastagságokkal futtatunk Monte-Carlo 
szimulációkat. A szimulációk mellett szükség van egy adott 
mérési elrendezésben, ismert aktivitású (standard) 
sugárforrásokra empirikus úton meghatározott 
teljesenergia-csúcsra vonatkozó detektálási hatásfok 
ismeretére, amelyet adott energián kvantitatív módon a (3) 
egyenlettel lehet meghatározni. Az egyenletben 𝑁 a 
teljesenergia-csúcsban mért nettó beütésszám, 𝑡𝑚 a mérési 

idő (s), 𝑘𝛾 az adott gamma-energia gyakorisága és 𝐴 a minta 

aktivitása (Bq) [1]. 

 𝜀 =
𝑁

𝑡𝑚𝑘𝛾𝐴
 (3) 

Az MCNP program F8 (úgynevezett pulse height) Tally-
kártyája éppen ezt a hatásfokot határozza meg. Az eljárás 
lényegesen pontosabb eredményt tud szolgáltatni, ha a 
számításokban szereplő hibaforrásokat csökkenteni tudjuk. 
A (3) összefüggés alapján belátható, hogy a számítási hibák 
nagy mértékben csökkenthetők, ha a felhasznált forrás 
aktivitásának értékét ki tudjuk küszöbölni az empirikus 
hatásfok képletéből. Ha a méréseket olyan izotópot 
tartalmazó forrással végezzük, amely több, jól mérhető 
gamma-energiájú fotont bocsát ki, majd vesszük az egyes 
energiákra meghatározott hatásfokértékek hányadosát, 
akkor az így kapott relatív hatásfok értéke független lesz a 
forrás aktivitásától [5], [6], [7], [8]. A módszer egyik 
hátránya, hogy annak érdekében, hogy a vizsgálatot 
teljeskörűen el tudjuk végezni, olyan sugárforrásokra van 
szükségünk, amelyek könnyen mérhetők, azaz elegendően 
nagy az aktivitásuk, elhanyagolható a valódi-koincidencia 
hatása, illetve nincs jelentős önabszorpciójuk. 
Elhanyagolható önabszorpcióval rendelkeznek például a 
kalibrációs mérésekhez széles körben alkalmazott 
korongforrások. A módszer további hátránya, hogy a 
modellezés validálásához szükséges széles 
energiaspektrumon történő számítások elvégzéséhez olyan 
forrásokra van szükség, amelyek gamma-spektruma lefedi 
ezt a széles energiatartományt, másrészt elegendően nagy 
gamma-gyakorisággal rendelkezik a pontos mérés és 
kiértékelés érdekében. A széles energiatartományban 
történő vizsgálat több különböző izotóppal történő méréssel 
valósítható meg. 

A félvezető detektor kezdeti model-
lezése 

A detektormodell kezdeti paramétereit (geometriai adatok, 
sűrűség értékek) a detektor gyártója által közölt adatokból, 
egyszerű mérőszalaggal történő mérésekből, illetve a 
szakirodalmakban szereplő értékek alapján történt 
becslésekből határoztuk meg. A detektorfej modellezéséhez 
rendelkezésünkre állt a Canberra Industries által az SBL 
számára biztosított detektorspecifikáció, amely tartalmazza 
a detektorfej főbb paramétereit. 

A specifikáció alapján elkészített detektorfej-modell az 
MCNP Visual Editor programmal megjelenítve az 1. ábrán 
látható. 

 

1. ábra: A detektorfej részletes modelljének keresztmetszeti képe 
az MCNP Visual Editor programmal megjelenítve. A fekete 
vonalak a programban felületekkel definiált cellákat jelölik, a 

színek az anyagok megkülönböztetésére szolgálnak  
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2. ábra: A detektor a valóságban (a), illetve annak 
háromdimenziós modellje (b) a Visual Editor programmal 

megjelenítve 

Az ábrán szereplő fekete határvonalak nem a valódi 
alkatrészek határait, hanem a programban definiált 
felületekkel meghatározott cellák szélét jelölik. A különböző 
színek különböző anyagokat jelölnek: vákuum (fehér), 
germánium (piros), réz (sötét narancssárga), HDPE (High-
density polyethylene = nagy sűrűségű polietilén) (sötétkék), 
levegő (világoskék), alumínium (citromsárga), szénszálas 
kompozit (világos narancssárga). A detektor modellezése 
után a 3. ábrán látható teljes vaskamrát implementáltuk a 
modellbe. A kamra belső hossza 197 cm ± 1 cm, a belső 
szélessége 59,8 cm ± 1 cm, magassága 99 cm ± 1 cm, a falak 
vastagsága minden oldalon 20 cm ± 0,5 cm értékűnek 
adódott. A kamra két ajtaján található egy 4,5 cm ± 0,2 cm 
vastag lap a hermetikus lezárás érdekében. A kamra minden 
belső felületét 1 mm ± 0,1 mm rézréteg borítja a szórt 
sugárzás gyengítése érdekében.  

A teljes mérési elrendezés modelljének keresztmetszeti 
képét Visual Editor programmal megjelenítve a 3. ábra 
szemlélteti. Az ábra bal oldali részén látható a planár 
detektor a hordozható Dewar-edénnyel, teljesen feltöltve 
folyékony nitrogénnel, amelyet a program zöld színnel 
jelölt. Jobb oldalon egy másik, a kamrában mindig jelenlévő 
detektor Dewar-edénye látható. A két kamrarészt a 
függőleges zöld sávval jelölt polisztirol hablemez választja 
el. 

 

3. ábra: A teljes mérési elrendezés modellje 

 

A geometriai paraméterek megha-
tározása és pontosítása röntgen-
radiográfiával 

A Monte-Carlo szimulációkkal akkor van lehetőség minél 
pontosabban visszakapni a kamrában mért spektrumokat, 
ha a detektorkristály holtrétegeit, valamint a geometriai 
méreteit nagy pontossággal ismerjük, hiszen a kialakuló 
gamma-spektrum jellemzőit kiváltképp ezen paraméterek 
befolyásolják. A detektorspecifikációból ezen adatok közül 
csak a kristály magassága és átmérője volt ismert 
számunkra. A detektorfej megadott paramétereinek 
ellenőrzéséhez és a detektorfej további tulajdonságainak 
feltérképezéséhez a röntgenradiográfián alapuló eljárást 
alkalmaztuk, amely során a detektorfejről készített 
röntgenképeket kell a megfelelő módon elemezni. 

A röntgenfelvételek elkészítésre az EK Nukleáris Analitikai 
és Radiográfiai Laboratóriumában volt lehetőségünk. A 
képeket a Budapesti Neutron Centrum neutronos és 
röntgenes képalkotásra szolgáló RAD mérőhelyén 
készítettük el a labor munkatársainak segítségével. Az 
ImageJ programmal elvégzett digitális képfeldolgozási 
eljárások után kapott röntgenfelvétel a 4. ábrán látható.  

 

4. ábra: A röntgenradiográfiás felvételek digitális feldolgozásából 
kapott kép, amely az adott mérési beállítás során készített 

felvételek összerakásából (stack) adódott 

A fenti eljárást követően kapott képen már jól láthatók és 
leolvashatók az MCNP modell pontosításához szükséges 
információk. A képeken jól észrevehetők a detektorfej 
kialakításának specifikációtól való eltérései. Egyrészt a 
germániumkristályt a vízszintes pozícióhoz képest ferdén 
helyezték el a réztartóban. Továbbá, ahogyan az a [5] és [9] 
publikációkban közöltek alapján várható volt, a kristály nem 
tökéletesen henger alakú, hanem a homogénebb elektromos 
téreloszlás érdekében a tetején és alján lévő peremek 
lekerekítettek. A [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] publikációk 
alapján a frontális és oldalsó holtréteg a vizsgált 
detektortípus esetében várhatóan pár száz μm. Mindkét 
holtréteg vastagságát egyaránt 10 μm értékkel alul 
becsültük, majd megvizsgáltuk a geometriai paraméterek és 
a kristálygörbület figyelembevételének hatását. Az egyes 
változtatások detektormodellre gyakorolt hatását a detektor 
adott mérési geometriára vonatkozó szimulált detektálási 
hatásfokának változásával lehet jellemezni. A vizsgálat 
alapját az adott geometriában elvégzett valódi mérésből 
meghatározott empirikus hatásfok adja. A kristály 
formájának vizsgálatához csak a korongforrásról rögzített 
gamma-spektrumot használtuk fel. A korongforrások 
dokumentációja szerint az aktivitás bizonytalansága 

(a) 

(b) 
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legfeljebb 5 %, de a hibája ettől pontosabban nem ismert. Ez 
a hibaforrás két gamma-energiához tartozó teljesenergia-
csúcs detektálási hatásfok hányadosának képzésével 
küszöbölhető ki. Ennek érdekében minden vizsgálat esetén 
a két energiára vonatkozó 𝜀𝑟𝑒𝑙 relatív hatásfokot használtuk, 
amelyet a (4) egyenlet ad meg. Ez alapján a relatív 
hatásfokot a két energia gamma-gyakorisága és a mért 
gamma-spektrum adott energiáin rögzített nettó 
beütésszámok hányadosa határozza meg. 

 𝜀𝑟𝑒𝑙 =
𝜀1

𝜀2
=

𝑁1

𝑁2

𝑘𝛾,2

𝑘𝛾,1
 (4) 

ahol 𝑁𝑖 az izotóp gamma-spektrumában az adott gamma-
vonal teljesenergia-csúcsában regisztrált nettó beütésszám, 
𝑘𝛾,𝑖 az adott gamma-vonal gyakorisága. 

A szimulációkban két mérési geometriában végzett 
spektrum-felvételek eredményét vettük alapul. Az első 
mérési pozícióban a forrás a detektor hossztengelyében, a 
védősapkától 40 cm-re lévő pozícióban volt, így a 
számításokban az elülső holtréteg hatását lehetett 
megfigyelni. A második pozícióban a forrás a detektorfejtől 
oldalra, a detektor tengelyétől 40 cm távolságra, a 
detektorsapkától a Dewar-edény felé 3 cm távolságban. A 
germánium-kristály alakjának változtatásából kapott 
különböző modellekkel szimulált relatív hatásfokok 
eredménye alapján a legpontosabb eredményt a kristály 
lekerekítettségét figyelembe véve kapjuk. Ebben az esetben 
a szimulált érték körülbelül 2 %-kal nagyobb a valódi 
értéknél, a holtréteg-vastagság alulbecsülése miatt.  

A holtrétegek vastagságának 
optimalizálása a relatív hatásfok 
alapján 

A detektorkristály frontális és oldalsó holtrétegeinek 
meghatározásához először a 133Ba, 241Am, 60Co 
sugárforrások gamma-spektrumát rögzítettük az 5. ábrának 
megfelelő pozíciókban. 

A rögzített spektrumokból minden forrás esetén a nagyobb 
gyakoriságú, jól mérhető gamma-vonalakhoz tartozó 
csúcsok nettó beütésszámát határoztuk meg, majd ezek 
segítségével képeztük az empirikus relatív 
hatásfokértékeket a (4) egyenlet alapján. Ezután minden 
forrás esetén több, különböző holtréteg-vastagsággal 
rendelkező detektormodellel futtattunk szimulációkat 
először az első, majd a második mérési pozícióban. Minden 
szimulációs sorozat esetén megkerestük azokat a frontális és 
oldalsó holtrétegvastagság-értékeket, amelyekkel a 
szimulált és mérés útján meghatározott relatív hatásfokok 
eltérése minimális. A beállított és szimulált mérési 
elrendezés között a távolságmérések miatti eltérések 
ismeretlen mértékű, de pár százaléknál nem nagyobb hibát 
okoznak. Ezek alapján az optimalizáció során a mért és 
szimulált értékek közötti 5 %-os egyezést tűztük ki célul. Két 
szimulációs iterációt végezve az oldalsó holtréteg 
0,165 cm-es, a frontális holtréteg 2 μm-es vastagsága esetén 
az 5 %-on belüli pontosságot az elkészített modell már a 
nukleáris törvényszéki vizsgálatokhoz szükséges 26,34 keV 
és 1332,49 keV-es energiatartományban biztosítani tudja. 

 

5. ábra: (a) A detektor előtti (első) mérési pozíció, 
(b) Az oldalsó (második) mérési elrendezés 

Az optimalizált detektormodell 
alkalmazása urántömeg 
meghatározására 

A vizsgálatokhoz a 6. ábrán látható urán-dioxid (UO2) 
mintát használtuk. A minta dúsítása egy korábbi ICP-MS 
mérés alapján d = 0,255 % volt, azaz szegényített urán 
található benne. 

A minta méretei: magassága 10,47 ± 0,02 mm, sugara 
2,89 ± 0,02 mm, tömege (,,mpell”) egy analitikai mérleggel 

meghatározva  

mpell = 2,8232 g ± 0,0001 g . 

Az UO2 tömegének a tiszta uránhoz rendelhető 𝑑𝑈 részét a 
moláris tömegek és a 𝑑 dúsítás alapján az (5) egyenlet által 
leírt arányból számolható, 

 𝑑𝑈 =
235𝑑+238(1−𝑑)

235𝑑+238(1−𝑑)+32
= 0,8815 , (5) 

amiből meghatározható a mintában lévő urán tömege 

 𝑚𝑈 = 2,4887 𝑔 ± 0,0001 𝑔 . (6) 

 

 

6. ábra: Az urántömeg meghatározására szolgáló módszerek 
vizsgálatához alkalmazott, szegényített urán-dioxid minta 

  

(a) 

(b) 
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1. táblázat:  Az uránizotópok pontforrásra és hengerforrásra vett szimulált hatásfokértékei, valamint az ezekből az (1) egyenlet alapján 
meghatározott izotóptömegek a számított hibákkal 

Izotóp E (keV) εpont (1) εhenger (1) mpont (g) Δmpont (g) mhenger (g) Δmhenger (g) 

235U 
143,80 0,0122 0,0010 0,0007 0,0001 0,0079 0,0009 

185,70 0,0098 0,0015 0,0012 0,0001 0,0078 0,0005 

238U 
(234mPa) 

258,20 0,0068 0,0021 0,8463 0,0804 2,7189 0,2985 

742,81 0,0020 0,0016 2,0127 0,1125 2,6600 0,2050 

766,38 0,0020 0,0016 1,9562 0,0509 2,4635 0,1499 

1001,03 0,0015 0,0012 2,0698 0,0435 2,5004 0,1472 

 

A minta paramétereinek meghatározása után az 5. ábrának 
megfelelő (a) mérési pozícióban mértük meg a minta 
gamma-spektrumát. Annak érdekében, hogy a detektor 
pontforrásra vonatkozó hatásfokértékeit alkalmazni 
lehessen erre a kiterjedt sugárforrásra, a hengeralakú mintát 
úgy helyeztük el, hogy a hosszanti szimmetriatengelye a 
detektor végétől 10 cm távolságra legyen. A két uránizotóp 
vizsgált energiái, valamint az izotópok felezési idejének 
felhasználásával (T235U = 7,308 ⋅ 109 év és  
T238U = 4,468 ⋅ 109 év) az (1) egyenlet alapján 
meghatározott tömegértékeket az 1. táblázat mutatja be [4]. 
Az egyenletben szereplő hatásfokértékeket az MCNP 
szoftverrel határoztuk meg a hengeres- (εhenger) és pontforrás 
(εpont) geometriára. A táblázatban a szimulált 
hatásfokértékek és ezek relatív hibái mellett minden 
energiára feltüntettük az adott energia alapján 
meghatározott tömegértékeket. Az ,,mpont (g)” oszlopban a 
pontforrásra vett hatásfokkal, az ,,mhenger (g)” alatti 
oszlopban pedig a hengerre vett hatásfokkal számolt 
tömegértékek szerepelnek. 

A hengeres forrásra kapott eredmények alapján a pelletben 
lévő urán tömegét az adott izotópok különböző gamma-
energiáinak eltérő gyakorisága és így az ezekből kapott 
eltérő pontosságú tömegértékek miatt a kapott értékek 
súlyozott átlagából határoztuk meg. A mért 𝑚𝑖 
tömegértékek 𝑚 súlyozott átlaga 

𝑚𝑈 = 2,5284 g ± 0,0157 g .  

A kapott eredményt összevetve a referenciaértékkel látható, 
hogy a számított urántömeg 1,6 %-os eltérést ad a mért 
értékhez képest. További bizonytalanságot okoz a 
becslésben a kis gyakoriságuk miatt nagyobb hibával 
mérhető 742,81 keV-es és 258,2 keV-es vonal is. Az utóbbi 
vonal alacsony energiája miatt a legnagyobb 
bizonytalansággal mérhető energia a 238U vonalai közül. Az 
előző számításokat a két leggyakoribb energiára elvégezve a 
kapott eredmény 

𝑚𝑈′ = 2,4901 g ± 0,0110 g, 

ami a referenciaértéktől már csak 0,06 %-kal tér el, ami 
nagyon pontos egyezésnek mondható. 

A végtelen energiájú foton modelljének alkalmazásához a 
pontforrást tartalmazó szimulációkból kapott, az 1. táblázat 
6. oszlopában szereplő értékeket használtuk fel. Az 
összetartozó ln(mpont) − 1/E pontokra, az 238U izotóp négy 
energiájára a MATLAB szoftver segítségével egy 
𝑎 ⋅ 𝑥 +  𝑏 alakú egyenest illesztettünk. Az illesztés alapján 

𝑎 =  −323,3 ± 78,7 , 

𝑏 = 1,091 ± 0,174 . 

Az y-tengely metszéspontja (b paraméter) az 238U izotóp 
tömegének logaritmusa, azaz 

𝑚pont,28 = 2,9772 g ± 0,4964 g. 

Ebből meghatározható a 235U tömege is, ami 
0,0074 g ± 0,0011 g-nak adódott. A teljes urántömeg ekkor 

𝑚pont = 2,9846 g ± 0,4964 g, 

ami hibahatáron belül szintén megegyezik a 
referenciaértékkel, de ez ebben az esetben 16,63 %-os 
bizonytalanságot jelent. A kapott eredmények alapján egy 
kiterjedt forrás teljes urántömegének gamma-
spektrometriával történő meghatározása során a 
legpontosabb eredményt akkor kapjuk, ha a mintát 
tartalmazó mérési elrendezésnek a valódi, kiterjedt forrásra 
vonatkozó detektálási hatásfokát határozzuk meg Monte-
Carlo szimulációval az 238U izotóphoz rendelhető két 
leggyakoribb (1001,03 keV-es és 766,38 keV-es) gamma-
energiára. 

Összefoglalás 
A röntgenradiográfiás felvételek, valamint a 
pontforrásokkal és Monte-Carlo szimulációkkal végzett 
vizsgálatok alapján korrigált detektormodell az empirikus 
úton meghatározott hatásfokértékekkel a kitűzött 5 %-os 
bizonytalanságon belül pontos eredményt ad. Az 
uránpellettel végzett mérés megmutatta, hogy a 
detektormodell alapján szimulált hatásfok felhasználásával 
pontos mennyiségi analízis végezhető tetszőleges, térben 
kiterjedt források esetén is. 
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A nukleáris üzemanyag-kazetták gyártásának  
technológiai lépései 

Kirchkeszner Csaba 

Miniszterelnökség, A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest, Bihari János utca 5. 

 

Az atomerőművek jelentős szerepet játszanak a nukleáris technológia békés célú alkalmazásának előmozdításában, valamint az 
emberiség folyamatosan növekvő villamosenergia-igényének kielégítésében, és a villamos energia tekintetében az ellátásbiztonság 
megteremtésében. Manapság a nukleáris alapú villamosenergia-termelésben az egyik legnagyobb szerepet a nyomottvizes 
reaktorral szerelt atomerőművek kapják, melyek alapvetően uránalapú nukleáris üzemanyagot használnak. A nukleáris 
üzemanyagciklust vizsgálva általában kevés szó esik annak nyitószakaszáról, ami a biztonságos és békéscélú atomenergia 
alkalmazásának kulcsa. Cikkemben a nukleáris üzemanyagciklusnak az uránkitermeléstől az üzemanyag-kazettákig tartó 
folyamatát, valamint vegyipari és kohászati sokszínűségét kívánom bemutatni hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy részletesebb képet 
kapjunk a nukleáris üzemanyag-kazetták gyártásáról. 

 

Az uránbányászattól a sárga 
pogácsáig 
A nukleáris üzemanyagciklus az urántartalmú ércek 
kitermelésével kezdődik, melynek alapvetően három módja 
ismert: a mélyművelésű bányászat, a külszíni fejtés és az ún. 
in-situ kioldás, másik nevén fúrólyukas perkolációs kioldás. 
A mélyművelésű bányászat és a külszíni fejtés során 
kitermelt érceket őrlik, majd az őrleményt hidrometallurgiai 
eljárásnak (savas vagy lúgos feltárásnak) vetik alá [1,2]. 
Ezután a szilárd–folyékony kétfázisú rendszert – pl. 
ülepítéssel – elválasztják egymástól, amikor is a feldolgozás 
szempontjából értékes urántartalmú vegyületek a 
folyadékfázisban dúsulnak. A továbbiakban ezt a 
folyadékfázist tisztítják és urántartalmát dúsítják ioncserés 
vagy oldószeres extrakciós eljárással [2]. Az ioncserélő 
oszlopról eluált (leoldott), vagy az oldószeres extrakció 
során kapott urántartalmú oldatból az uránt túlnyomórészt 
U3O8 tartalmú urán-oxid formájában választják le, mely az 
U3O8 mellett más sztöchiometriai összetételű urán-oxidokat 
és az anyag jellegzetes színét adó jellemzően uranil- és 
uranátsókat is tartalmaz. Az így kapott anyagot nevezik 
sárga pogácsának (yellow cake) [1]. 

Évről évre egyre kisebb részarányt képvisel a mélyművelésű 
és a külszínű fejtésű uránkitermelés, ezek helyét egyre 
inkább átveszi a fúrólyukas perkolációs (in-situ) kioldási 
technológia (1. ábra) [3]. E technológia lényege, hogy az 
urántartalmú hordozó kőzetbe fúrólyukon keresztül 
oxidáló- és kioldóreagenst injektálnak, majd egy másik 
fúrólyukon keresztül a felszínre hozzák a hordozó kőzetből 
kinyert urántartalmú oldatot, amit a már korábban 
ismertetett eljárásoknak vetnek alá. Ezen belül manapság 
egyre nagyobb az O2–CO2 alapú in-situ kioldási eljárás 
térhódítása, melynek lényege, hogy O2 és CO2 gázt 
pumpálnak az urántartalmú homokkőbe, majd az oxigén 
erős oxidálószerként az urántartalmú kőzetben található 
négy vegyértékű uránt hat vegyértékű uránná oxidálja, 
mely a CO2-H2O reakcióban képződő karbonátokkal (CO32-) 

és hidrogén-karbonátokkal (HCO3-) reagálva [UO2(CO3)3]4--
vá alakul [4]. 

 

1. ábra: A főbb uránkitermelési technológiák alakulása a 
világban 2015 és 2019 között [3] 

Hogyan lesz a sárga pogácsából 
urán-hexafluorid a konverzió során? 
A sárga pogácsa különböző összetételű urán-oxidokat és 
szennyezőket tartalmaz, tehát nem egykomponensű anyag. 
Ennél fogva további elválasztási és konverziós műveletekre 
van szükség, melyeket általában külön konverziós 
üzemekben hajtanak végre. A konverziós üzemekben a 
sárga pogácsában található uránvegyületeket (főleg – 60–
85 %-ban – oxidokat) salétromsavval reagáltatva vízben jól 
oldódó uranil-nitráttá (UO2(NO3)2) alakítják, majd a 
reakcióelegyből az uranil-nitrátot tributil-foszfátot (TBP) 
tartalmazó szerves oldószerrel (például kerozinnal, n-
hexánnal) nyerik ki (2. ábra) [5]. Az urántartalmú 
extraktumot töményítik, majd denitrálási lépéssel előállítják 
az urán-trioxidot (UO3). Az urán-trioxidot hidrogénezési 
reakcióban urán-dioxiddá redukálják kb. 590°C 
hőmérsékleten, majd az urán-dioxidot hidrogén-fluoriddal 
(300°C hőmérsékleten) reagáltatva kapják az urán-
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tetrafluoridot (UF4). Azonban az urán-tetrafluorid további 
fluorozására van szükség, amihez már a hidrogén-
fluoridnál agresszívebb fluorozószer szükséges, ami maga a 
fluor. Az UF4 direkt fluorozásával (kb. 1600°C 
hőmérsékleten) urán-hexafluoridot (UF6) kapunk [5]. Az 
előállított UF6 gáz halmazállapotú, így ezt egy 
hűtőrendszeren átvezetik, aminek hatására az UF6 szilárd 
formában kicsapódik. Így az urán-hexafluoridot megfelelő – 
jellemzően rozsdamentes acél – tartályokban, szilárd 
halmazállapotú anyagként a légköri nyomásnál 
alacsonyabb nyomáson szállítják az urándúsító üzembe. 

 

2. ábra: Az U3O8→UF6 konverzió sematikus folyamatábrája 

Felmerül a kérdés, hogy miért urán-hexafluoridot állítunk 
elő, miközben ez a vegyület sem fizikai-kémiai 
tulajdonságait tekintve, sem technológiai szempontból nem 
mondható „barátságos” vegyületnek, hiszen rendkívül 
mérgező és nagyon korrozív anyag. Azonban van két jó 
tulajdonsága. Az egyik, hogy szűk hőmérséklettartományon 
belül transzformálható az egyik halmazállapotból a 
másikba, mivel légköri nyomáson, könnyen gázzá 
alakítható, ha hőmérsékletét 56,4 °C fölé emeljük [5], és 
folyadékká alakítható 1,5 bar nyomáson és 64 °C 

hőmérsékleten. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson 
pedig szilárd halmazállapotú. A másik nagy előnye, – 
aminek az urándúsítás szempontjából van jelentősége 
(235U19F és 238U19F) [6] – hogy a fluornak csak egy stabil 
izotópja (19F) van a természetben. 

Urándúsítás 
A természetben előforduló urán 235U-tartalma 
mindösszesen kb. 0,7 %, azonban a napjainkban elterjedt 
nyomott könnyűvizes reaktorral szerelt atomerőművek 
üzemeltetéséhez jellemzően 4–5 %-os dúsítású UO2-ra van 
szükség. Tehát a nukleáris üzemanyagciklus konverziót 
követő jelentős és meghatározó lépése az urándúsítás, 
melynek során növelik az UF6-ban található 235U izotóp 
koncentrációját. Az 1940-es évektől kezdődően napjainkig 
számos urándúsítási technológiát dolgoztak ki. Mivel az 
uránizotópok kémiailag azonosan viselkednek, ezért 
dúsításuk főleg az eltérő tömegük alapján történik. Három 
főbb dúsítási eljárást különböztetünk meg: a gázdiffúziós, a 
gázcentrifugás és a lézeres eljárást [7].  

Napjainkban ipari méretekben majdnem kizárólag a 
gázcentrifugás dúsítást alkalmazzák, melynek lényege, 
hogy a konverzió során előállított UF6-ot egy szilárd–gáz 
fázisátalakítási műveletet követően gázként bevezetik egy 
meghatározott szögsebességgel forgó gáztömör hengerbe 
[6,7,8]. Az elválasztás színteréül szolgáló centrifugában a 
238U izotópot tartalmazó UF6 molekulákra nagyobb 
centrifugális erő hat, így azok a gázcentrifuga hengeresen 
testének szélén, míg az 235U izotópot tartalmazó UF6 
molekulák a henger középvonalában dúsulnak fel. A dúsítás 
hatásfokának növelésére több ezer centrifugát kapcsolnak 
össze recirkulációs kaszkádba [7,8]. A gázcentrifugás eljárás 
nagymértékű térhódításának oka, hogy a gázdiffúziós 
eljárással szemben jóval kisebb az energiaigénye, továbbá 
kisebb léptékben is gazdaságos. 

A nukleáris proliferáció (nem békés célú felhasználás) elleni 
küzdelemben az urándúsítás igen nagy hangsúlyt kap, 
hiszen egy igen érzékeny eljárásról van szó, ezért szigorú 
nemzetközi felügyelet alatt igyekeznek tartani.

 

 

3. ábra: Az urán-hexafluorid—urán-dioxid rekonverzió sematikus folyamatábrája 
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Urán-dioxid előállítása urán-
hexafluoridból (rekonverzió) 
A dúsítást követően a dúsított urán-hexafluoridot kémiai 
úton vissza kell alakítani urán-dioxiddá. Ezt a lépést nevezik 
rekonverziónak (3. ábra). Alapvetően két rekonverziós 
eljárást különítenek el: a nedves és a száraz rekonverziót [6]. 
Mivel a nedves rekonverzió az elterjedtebb, ezért jelen 
cikkben ezt a technológiát ismertetem. Ennek lényege, hogy 
a dúsított UF6-ot hidrolízissel uranil-fluoriddá (UO2F2) 
alakítják, majd az uranil-fluoridot ammónia hozzáadásával 
vízben rosszul oldódó csapadékká alakítják, ami aztán a 
reakcióközegtől könnyen – szűréssel – elválasztható [6]. Az 
orosz technológia során ez a csapadék az ammónium-
diuranát (ADU, (NH4)2U2O7), míg a nyugati rekonverziós 
technológiák esetén az ammónium-uranil-karbonát (AUC, 
UO2CO3·2(NH4)2CO3) [6,7]. Ennek megfelelően az orosz 
rekonverziós technológiát ADU-nak, míg a nyugatit 
AUC-nak nevezik. A leszűrt csapadékot mossák, majd 
szárítják. Ezt követi az ADU vagy AUC csapadék magas 
hőmérsékleten történő égetése (kalcinálása), melynek során 
az U3O8 képződik [6,8]. A kalcinálást követően az U3O8-ot 
magas hőmérsékleten hidrogénnel redukálják, aminek 
eredményeként előáll az UO2 [6,9]. A rekonverzió során 
kapott urán-dioxid szolgál a nukleáris üzemanyag-
pasztillák alapjául. 

Nukleáris üzemanyag-pasztilla 
gyártása 
A nukleáris üzemanyag-pasztillák gyártása alapvetően 
három fő technológiai lépést: a porkészítést, a formára 
sajtolást és a szinterelést foglalja magában, melyeket 
részletesebben a következőkben mutatom be [6]. 

Porkészítés 
A rekonverzió során előállított por igen kedvezőtlen 
porreológiai tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis a folyási 
tulajdonságai nem megfelelőek, így tömöríthetősége is kicsi. 
Ezért ezt a porreológiai tulajdonságok javítása érdekében 
homogenizálják, granulálják, majd a kompaktálás előtt 
kenőanyagokat adnak hozzá [6,12]. 

Formára sajtolás 
A formára sajtolás során hidraulikus vagy mechanikus 
prések segítségével a pasztillához közeli formára sajtolják a 
port, vagyis előállítják az ún. zöld pasztillákat (green pellets). 
Az egyenletes sűrűség biztosítása érdekében a préselés 
kétoldalról történik. A zöld pasztillák sűrűsége ekkor 5,5–
6,0 g/cm2 [6]. A homogén keverék előállítása alapvetően 
befolyásolja a végtermék minőségét. 

Szinterelés 
A formára sajtolás után következik a zöld pasztillák 
szinterelése. A szinterelés (lényegében véve kerámiaégetés) 
egy olyan hőkezelési eljárás, melyet a főkomponens 
olvadáspontjánál kisebb hőmérsékleten végeznek, és 
melynek során az egymáshoz préselt porszemcsék a 
részecskék diffúziója (vándorlása) révén „összeragadnak”, 
vagyis porból szilárd anyaggá, szilárd pasztillává válnak 
[12]. A zöld pasztillák szinterelését folyamatos üzemű 
kemencében 1700 °C hőmérsékleten végzik redukáló (pl. 
hidrogén–nitrogén tartalmú) atmoszférában [6]. A 

szinterelést követően a pasztilla nem teljesen szabályos 
hengeres alakú. A pasztilla hengeres profiljának kialakítása 
csiszolással történik.  

Az üzemanyagpasztilla-gyártósor végén a gyártott 
pasztillák minőségét roncsolásmentes és roncsolásos 
eljárásokkal ellenőrzik. A roncsolásmentes vizsgálatok 
során főleg a pasztilla sűrűségét és geometriai paramétereit 
(jellemzően az átmérőjét) mérik, míg a roncsolásos eljárások 
során kémiai összetételét, homogenitását és 
szennyezőanyag-tartalmát vizsgálják. 

Üzemanyag-pálcák szerkezeti 
anyagainak gyártása 
A nukleáris üzemanyag-pálcák anyagaként 
cirkóniumötvözeteket használnak, mivel ezeknek kicsi a 
termikusneutron-befogási hatáskeresztmetszete, valamint 
megfelelő mechanikai és korróziós tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A cirkónium pálcaburkolatként történő 
alkalmazásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a 
cirkónium és a víz között lejátszódó reakció a hőmérséklet 
emelkedésével meghatározóvá válik, 1200 °C felett 
jelentősen felgyorsul nagymértékű hidrogéngáz- és 
hőfelszabadulás közben.  

A cirkóniumot cirkonhomokból állítják elő, azonban a 
cirkonhomok nagy neutronbefogási hatáskeresztmetszettel 
rendelkező hafniumot tartalmaz, ezért a cirkónium 
előállítása előtt a cirkonhomoktól a hafniumot – és az egyéb 
szennyezőket (pl. szilícium-tartalmú vegyületek) el kell 
választani [6, 13]. Ezt úgy végzik, hogy a cirkonhomokot 
nátrium-hidroxid-oldatban szuszpendálják, majd a 
szilikátok salétromsavval történő savanyítás hatására 
kovasavként kiválnak az oldatból. Ezután a szilikátoktól 
már megtisztított oldathoz tributil-foszfátot (TBP) és 
megfelelő szerves oldószert (pl. n-hexánt) adnak. Ennek 
hatására az eredetileg vizes oldatban található hafnium 
komplex vegyületet képez a TBP-vel, s a szerves oldószeres 
fázisba átoldódik. Így a visszamaradó vizes oldat már 
gyakorlatilag nem tartalmaz hafniumot. A cirkónium(IV)-
nitráttartalmú vizes oldatból ammónia vizes oldatával 
csapadékként leválasztható a cirkónium(IV)-hidroxid, amit 
mosás és szárítás után magas hőmérsékleten kalcinálnak 
(kiégetik), így kapják a hafniummentes cirkónium-dioxidot. 
Ebből megfelelő kémiai reakcióval előállítható a 
cirkónium(IV)-klorid, majd ennek fémmagnéziummal 
történő redukciójával (ez az ún. Kroll-redukció), és 
megfelelő szeparációs műveletek elvégzése után áll elő a 
cirkóniumszivacs [6, 13].  

A nukleáris célokra használt cirkóniumötvözetek tipikus 
összetétele több mint 95 m/m% cirkóniumot és kevesebb, 
mint 2 m/m% ónt, nióbiumot, vasat, krómot, nikkelt és más 
fémeket tartalmaz, amelyeket a mechanikai tulajdonságok 
és a korrózióállóság javítása érdekében adnak hozzá [6]. 

A nukleáris minőségű cirkóniumötvözetek előállítása után 
következik a megfelelő fémalkatrészek gyártása (pl. 
üzemanyag-pálca, pálcák záróelemei, távtartórácsok). Mivel 
az üzemanyag-pálca maga a második mérnöki gát, ezért 
nagyon fontos a pálcák szerkezeti integritása. A 
pálcagyártás legfontosabb műveletei a hidegalakítás, a 
hőkezelés és a felületkezelés [6]. A gyártás és a 
minőségellenőrzés során figyelembe kell venni, hogy a 
pálcák korrozív, magas hőmérsékletű, nagy nyomású és 
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erősen radioaktív környezetnek vannak kitéve, ezért fontos, 
hogy maguk a pálcák, a záróelemek és az egyéb szerkezeti 
elemek úgy készüljenek, hogy képesek legyenek a 
legnagyobb szerkezeti integritást biztosítani az üzemközben 
uralkodó környezeti körülményekkel szemben. 

Nukleáris üzemanyag-pálcák 
összeszerelése 
A következőkben áttekintem a nukleáris üzemanyag-pálcák 
összeszerelésének lépéseit. Elsőként a cirkóniumötvözetből 
készült csövekre egy-egy alsó záróelemet hegesztenek 
(volfrámelektródás, ellenállás vagy lézerhegesztési 
eljárással). Ezt követi az egyik végükön záróelemmel ellátott 
csövek roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálata. A 
hegesztés során felmerülő hibákat szemrevételezéssel (pl. 
varrat alaki hibái, felületi hibák), röntgenes (pl. 
gázzárványok, salakzárványok, fémes zárványok, 
repedések) és/vagy ultrahangos roncsolásmentes (pl. hossz- 
és keresztirányú hibák) módszerekkel mutatják ki [14]. A 
roncsolásos vizsgálatok során ellenőrzik például a 
szakítószilárdságot és a korróziós tulajdonságokat. 
Amennyiben a roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 
során mindent rendben találnak, betöltik az üzemanyag-
pasztillákat a pálcákba, melyeket a plénumba történő 
rögzítéshez nikkel-acél rugóval látnak el. Ezt követően a 
pálcákat inert héliumgázzal töltik fel. A hélium töltőgáz 
nyomása az atmoszférikus nyomásnál magasabb az 
üzemanyag-pálcákban azért, hogy a pálca ellenálljon a 
primer körben uralkodó nagy nyomásnak. Végül az 
üzemanyag-pálcákat a felső záródugó behegesztésével 
lezárják.  

Az elkészült üzemanyag-pálcákat gamma-spektrometriás 
detektorcellán vezetik át állandó sebességgel. A 
neutronsugárzó kaliforniumforrásból emittált neutronok az 
235U izotópokat elérve gammafoton-emisszió történik, amit 
detektálnak [6]. Mivel a pálca állandó sebességgel halad 
keresztül detektorcellán, ezért egy folytonos 
gammasugárzási görbét kapunk, ami alkalmas arra, hogy az 
immár uránpasztillákkal töltött pálcákban lévő 
inhomogenitásokat (pl. különböző dúsítási fokú pasztilla, a 
pasztillák közötti rés) detektálják. A gamma-spektrometriás 
vizsgálatot követően vákuumkamrában elvégzik a 
gáztömörség-vizsgálatot. Ennek lényege, hogy a pálcát 
vákuumkamrába helyezik, szivárgás esetén a 
pálcaburkolatból a töltőgáz (hélium) kiszökik, ami 
héliumspecifikus gázdetektorokkal (pl. 
gázkromatográfiásan) detektálható [6]. 

Nukleáris üzemanyag-kazetták 
összeszerelése 
Az üzemanyagpálcák összeszerelését, majd fent ismertetett 
vizsgálatait a nukleáris üzemanyag-kazetták szerelése 
követi, melyhez szükség van a kazettát alkotó szerkezeti 
elemek – például távtartórácsok, vezetőcsövek, alsó és felső 
kazettazáróelemek – gyártására (4. ábra). Ezek a szerkezeti 
elemek is, akárcsak az üzemanyag-pálcák, nukleáris ipari 
tisztaságú cirkóniumötvözetből készülnek. A kazetták 
összeszerelése vízszintes profilú összeszerelő padon 
történik [6]. Elsőként összeszerelik a kazettavázat, melynek 
fő elemei a távtartórácsok és a vezetőcsövek. Ezután a 
nukleáris üzemanyag-pálcákat a kazetta feji végének 
irányából „átfűzik” a távtartórácsokon. Ez a művelet 

történhet géppel és manuálisan is. A művelet nagy 
energiabefektetést igényel, hiszen a távtartórácsokon 
történő „átfűzés” során jelentős a súrlódásból származó 
ellenállási munka [6]. Miután a pálcákat behelyezték a 
kazettavázba, következik a kazetta alsó és felső 
végzáróelemeinek felszerelése. Mivel a pálcák kazettába 
helyezésekor azok burkolata karcolódik – kis mennyiségű 
mechanikai szennyeződést okozva a pálcaburkolaton –, 
ezért az ilyen jellegű szennyeződések eltávolítására 
mechanikai tisztítást (lefúvatást, sótalanított vízzel történő 
mosást) alkalmaznak.  

Miután a nukleáris üzemanyag-kazetta elkészült, az 
ellenőrzés következik, melynek során vizsgálják a kazetta 
főbb geometriai paramétereit annak érdekében, hogy majd 
a reaktorba behelyezve a kazettán belül megfelelő áramlási 
viszonyok alakulhassanak ki elkerülve ezzel a kazettákon 
belüli nagy hűtőközeg-hőmérsékletinhomogenitásokat [6]. 
Ekkor történik meg a szabályzó rudak vezetőcsöveinek 
ellenőrzése is a vezető csövek átjárhatóságának 
szempontjából. 

 

4. ábra: A nukleáris üzemanyag-kazetta felépítése 
 (VVER-1200 kazetta) 

A nukleáris üzemanyagciklus nyitószakaszának főbb 
technológiai folyamatait az 5. ábrán foglaltam össze, mely az 
uránkitermelésétől, annak feldolgozásán át, az üzemanyag-
pasztillák gyártásán keresztül az üzemanyag-kazetták 
összeszereléséig mutatja a főbb lépéseket. 

Összefoglalás 
Összefoglalásként elmondható, hogy a nukleáris 
üzemanyagciklus nyitószakaszának megfelelő minőségű 
végigvitele alapvető fontosságú, hisz az annak eredmény-
termékeként előálló üzemanyag-kazetta a nukleáris 
biztonság egyik kulcsfontosságú tényezője. A nyitószakasz 
így magában foglalja az urán kitermelésétől a konverziós, a 
dúsítási és a rekonverziós technológiai folyamatokon át az 
üzemanyag-kazetták gyártásának folyamatát. A cikkben 
bemutatott különféle vegyipari, izotópdúsítási és kohászati 
technológiák változatos és magas színvonalú sora és 
megalapozott egymásra épülésük biztosítja a kiváló 
minőségű üzemanyag-kazetták gyártását, amelyek 
alapvetően hozzájárulnak a nyomottvizes atomerőművek 
(pl. a Paksi Atomerőmű) megfelelő minőségű és 
mennyiségű nukleáris üzemanyaggal történő ellátásához.
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5. ábra: A nukleáris üzemanyagciklus nyitószakaszának részletei az uránkitermeléstől az üzemanyag-kazetták gyártásáig 

 

Irodalomjegyzék 

[1] Zagyvai P., Kókai Zs., Hózer Z., Breitner D., Fábián M., Török Sz., Börcsök E. (2013): A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai. 
Magyar Tudományos Akadémia, Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest 

[2] Török T. I. (2006): Kémiai metallurgiai módszerek alkalmazása néhány precipitációs és felülettechnikai rendszerben. PhD disszertáció. 
Miskolci Egyetem, Miskolc 

[3] Red Book – Uranium Resources, Production and Demand (2020). Nuclear Energy Agency (NEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) 

[4] C. R. Edwards, A. J. Oliver (2000): Uranium Processing – A Review of Current Methods and Technology. JOM, 52. pp. 12–20. 

[5] Manual on Safe Production, Transport, Handling and Storage of Uranium Hexafluoride (1994). International Atomic Energy Agency (IAEA) 
Tecdoc-771 

[6] Quality and Reliability Aspects in Nuclear Power Reactor Fuel Engineering (2015). International Atomic Energy Agency (IAEA) NF-G-2.1 

[7] Hadnagy L. (2009): Az urán és energetikai alkalmazásai. NÜO Továbbképzés, Balatonfüred 

[8] https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/conversion-enrichment-and-fabrication/uranium-enrichment.aspx 
(Az utolsó megtekintés időpontja: 2021. november 22.) 

[9] J. B. S. Neto, E. F. U. de Carvalho, R. H. L. Garcia, A. M. Saliba-Silva, H. G. Riella, M. Durazzo (2017): Production of uranium tetrafluoride 
from the effluent generated in the reconversion via ammonium uranyl carbonate. Nuclear Engineering and Technology, 49. pp. 1711–1716. 

[10] S. Manna, P. Karthik, A. Mukherjee, Joydipta B., S. B. Roy, J. B. Joshi (2012): Study of calcinations of ammonium diuranate at different 
temperatures. Journal of Nuclear Materials, 426. pp. 229–232. 

[11] J.A. Seneda, F.F. Figueiredo, A. Abrao, F.M.S. Carvalho, E.U.C. Frajndlich (2001): Recovery of uranium from the filtrate of ‘ammonium 
diuranate’ prepared from uranium hexafluoride. Journal of Alloys and Compounds, 323–324. pp. 838–841. 

[12] Török T., Ferenczi T., Szirmai G. (2011): Pormetallurgia. Poranyagok gyártása és feldolgozása. Nemzeti Tankönyvkiadó és Miskolci 
Egyetem, Budapest, Miskolc 

[13] L. Xu, Y. Xiao, A. van Sandwijk, Q. Xu, Y. Yang (2015): Production of nuclear grade zirconium: A review. Journal of Nuclear Materials, 466. 
pp. 21–28. 

[14] http://www.sze.hu/~hargitai/Anyagvizsgalat%202012/7_hegeszthetoseg_2012.pdf (Megtekintés időpontja: 2021. október 26.) 


