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Emese Slonszki, Zoltá Hózer 
Ont he selection of fuel for the first core of ALLEGRO gas cooled fast reactor  
 
The present paper summarises the main characteristics of ASTRID (MOX) and BN-600 (UOX) fuel in order to 
support the selection of fuel for the first core of ALLEGRO reactor. Beyond the operational experience the 
information on experimental data and results of post-irradiation examinations are very important for the 
qualification of ALLEGRO fuel. The review of production capabilities showed that the today the UOX fuel could be 
more easily fabricated than the MOX. The use of UOX fuel with low enriched uranium could be a great advantage 
from proliferation point of view. The review pointed out that both MOX and UOX fuel could be used in the 
ALLEGRO reactor, and the final selection should be done after negotiations with potential fuel suppliers. 
The present work was prepared in the framework of National Nuclear Research Programme of Hungary (VKSZ_14, 
item 3.5.12.) 
 

206 
Gábor Sárdy, Sándor Tóth  
CFD calculations for edge region of a fuel assembly 
 
VVER-1200 is a 3+ generation Russian designed PWR (Pressurized Water Reactor). This type of NPPs (Nuclear 
Power Plant) is intended to be built to maintain the capacity of Paks NPP. In our paper the impact of the mixing 
vane of VVER-1200 spacers on the flow is examined. Distribution of the axial velocity component, temperature field 
and cross flows are evaluated. For these investigations detailed calculation models have been developed with the 
ANSYS CFX code. A mesh sensitivity analysis is performed using three meshes of different resolutions. The impact 
of the spacer orientations and arrangements on the mixing between two fuel assemblies is analysed. 
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András Cserháti 
Az új paksi turbinasziget elé 
 

A turbine tender will be announced shortly within the frames of the Paks new nuclear build. The article looks at the 
key technical issues and potential suppliers. 

 

208 Katalin Radnóti 
Mit adott nekünk Marie Curie? 
 
Marie Curie (Warsaw, 7 November 1867 - Passy, 4 July 1934) was born 150 years ago. This article has been written 
on this occasion in order to briefly present Marie Curie's life, studies, pioneering work and their impact on today's 
world. The aim of our summary is to give the physics and chemistry teachers ideas how to use her achievements. 

 

 

 

 

A kiadó nem vállal felelősséget a cikkekben megjelentekért 

 

 

 



Nukleon 2017. július X. évf. (2017) 205 

Kontakt: slonszki.emese@energia.mta.hu  Beérkezett: 2016. december 15. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2017  Közlésre elfogadva: 2017. február 10. 

Az ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor első zónájának 
üzemanyaga 

Slonszki Emese, Hózer Zoltán 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út. 29-33. 

 

Az ALLEGRO reaktor első zónájának felépítéséhez szükséges megfelelő üzemanyag kiválasztásának megalapozásához 
összegyűjtöttük az ASTRID (MOX) és a BN-600 (UOX) fűtőelemek főbb jellemzőit. Az ALLEGRO fűtőelem minősítése 
szempontjából a működési tapasztalatokon felül egyaránt fontosak a kísérleti és a besugárzást követő utóvizsgálatok 
eredményei. Áttekintve az üzemanyagtermelési kapacitásokat, ma az UOX fűtőelem gyártása könnyebbnek tűnik, mint a 
MOX-é. A kis dúsítású uránt tartalmazó UOX fűtőelem használata nagy előnyt jelenthet proliferációs szempontból. A 
megvalósíthatósági tanulmányok alapján a MOX és az UOX üzemanyag egyaránt használható lenne az ALLEGRO 
reaktorban. A végső kiválasztást pedig a potenciális üzemanyag ellátóval való tárgyalás előzi meg. 

A munka a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által támogatott VKSZ_14-1-2015-0021 azonosító számú projekt 
keretében zajlott. 

 

Bevezetés 
Az ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor fejlesztése az 
úgynevezett előtervezési fázisnál tart, melyben a különböző 
tervezési lehetőségek értékelésével foglalkoznak. Ezek közül 
az egyik legfontosabb az aktív zóna tervezése. Cikkünk 
tömör áttekintést ad az első, alacsony hőmérsékletű zónához 
szóba jöhető MOX, azaz kevert urán és plutónium oxid, 
valamint UOX, azaz urántartalmú üzemanyagokról.  

Az Európai Fenntartható Nukleáris Ipari Kezdeményezés 
(ESNII – European Sustainable Nuclear Industrial Initiative) 
keretében a résztvevők javaslatot tettek egy közös, MOX 
típusú üzemanyag fejlesztésére az ESNII demonstrációs célú 
reaktorokhoz, úgy, mint az ASTRID (Advanced Sodium 
Technological Reactor for Industrial Demonstration), 
ALFRED (Advanced Lead-cooled Fast Reactor European 
Demonstrator), MYRRHA (Multi-purpose hybrid research 
reactor) és az ALLEGRO. A közösen végzett üzemanyag 
fejlesztés és a gyorsreaktoros üzemanyag minősítési 
tapasztalatainak megosztása nagyon hasznos lehet e négy 
reaktortípus fejlesztéséhez. A Phénix és a Superphénix 
reaktorhoz használt hasonló üzemanyagokkal megszerzett 
működési tapasztalatok szintén alátámasztják a MOX 
üzemanyag új reaktorokban történő használatát.  Ezeken felül 
a mind a négy reaktortípushoz történő üzemanyag gyártása 
megerősítené a termelési kapacitást Európában. Ugyanakkor 
az üzemanyag lassú fejlesztése és az üzemanyag gyártási 
képesség hiánya késést okozhat ezeknek a reaktoroknak a 
tervezésében és kivitelezésében. 

A legtöbb, már megépült gyorsreaktor magas plutónium 
tartalmú MOX üzemanyagot használ. Figyelembe véve, hogy 
az ALLEGRO reaktor közép-európai országban fog felépülni, 
és az üzemanyagot ezen a régión kívül fogják gyártani, 
proliferációs kérdések léphetnek fel, és az üzemanyag-ellátás 

– magas plutóniumtartalmú MOX üzemanyag, vagy nagy 
dúsítású 235U tartalmú UOX üzemanyag – magas szintű 
politikai döntésektől függhet.    

Gyorsreaktorok UOX üzemanyaggal szintén régóta 
üzemelnek. Az UOX üzemanyag alkalmazása, különösen az 
alacsony dúsítású uráné (LEU), előnyös lehet proliferációs 
szempontból. UOX üzemanyagot ma főként Oroszországban 
gyártanak a BN-600 reaktorhoz. Az UOX üzemanyag 
ALLEGRO reaktorban való alkalmazhatóságát jelenleg 
Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 
4. generációs reaktorok kutatását koordináló szervezete 
(V4G4) vizsgálja. A kazetta tervezését a kiválasztott 
üzemanyaggyártó fejezi be a projekt későbbi fázisában. 

Az optimális üzemanyagtípus kiválasztása érdekében a MOX 
és UOX gyorsreaktoros üzemanyagok különböző aspektusait 
érdemes figyelembe venni. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap által támogatott VKSZ_14-1-2015-0021 
azonosító számú projekt keretében zajlott munkánkban 
áttekintést adtunk a francia MOX és az orosz UOX 
üzemanyagokról az elérhető információk alapján. Az 
áttekintés lefedi az ASTRID és a BN-600 fűtőelemek főbb 
jellemzőit, működési tapasztalatait, kísérleti teszteléseiket, 
valamint gyártásukat.  

Oxid üzemanyag gyorsreaktorokban 
Az első kísérleti gyorsreaktorokat fém üzemanyaggal 
építették meg [1][2]. Az amerikai Experimental Breeder 
Reactor (EBR-I és EBR-II) üzemanyaga 95% urán mellett 5% 
nemesfémet tartalmazott (Mo, Ru, Rh, Pa, Zr, Nb). A 
rozsdamentes acél burkolattal ellátott fűtőelemekben henger 
formában helyezték el az üzemanyagot, a henger és a 
burkolat közötti rést pedig nátriummal töltötték ki. Az 
amerikai Idaho National Laboratory területén épített EBR 
reaktorokban [3] fém üzemanyaggal sikerült bizonyítani a 
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tenyészreaktorok működőképességét, laboratóriumi 
méretekben demonstrálni az üzemanyagciklus zárásának a 
lehetőségét, valamint azt, hogy ezzel a technológiával lehet 
elektromos áramot is termelni. Az üzemelés során kiderült, 
hogy a fém üzemanyagnak jelentős mértékű, a burkolat 
épségét veszélyeztető duzzadása van, ezért nagy kiégéseket 
nem lehetett elérni.  

A hatvanas években felmerült, hogy az EBR-II reaktorban 
oxid üzemanyagot kellene használni, amivel egyrészt 
nagyobb kiégést lehetne elérni, másrészt magasabb 
hőmérsékleteken üzemelhetne a reaktor. A motivációk között 
szerepelt az is, hogy a könnyűvizes reaktorokhoz oxid 
üzemanyagot fejlesztettek ki, és rendelkezésre állt a 
szükséges technológia gyors reaktoros oxid üzemanyag 
gyártásához is.  

A későbbiekben oxid üzemanyagot használtak az amerikai 
Clinch River Breeder Reactor (CRBR) és Fast Flux Testing 
Facility (FFTF) reaktorban is. A japán, francia, angol, orosz, 
indiai és kínai nátriumhűtésű gyorsreaktorok is oxid 
üzemanyaggal működtek és a tervek szerint a gázhűtésű 
ALLEGRO reaktor első zónája is ilyen üzemanyaggal indul. 

Az urán- és plutóniumtartalmú oxid üzemanyagok jelentős 
fejlődésen mentek át az elmúlt évtizedek során. A 
nátriumhűtésű reaktorok fejlesztése során kiderült, hogy 
nagyon fontos szerepe van a megfelelő szerkezeti anyagok 
(burkolat, kazettafal, távtartó spirál) kiválasztásának [4][5]. A 
burkolat integritásának elvesztése után a nátrium az 
üzemanyaggal kölcsönhatásba léphet, ami duzzadásos 
folyamatot indíthat el, és további burkolatsérüléseket 
okozhat. A gázhűtésű ALLEGRO reaktorban nem várható 
kölcsönhatás a hélium hűtőközeg és az üzemanyag között. A 
burkolat sérülését azonban ennél a reaktornál is célszerű 
elkerülni, mert a primerkörbe került radioaktív hasadási 
termékek eltávolítása nem egyszerű feladat a nemesgáz 
hűtőközeg alkalmazása miatt. 

Az EBR-II reaktor első oxid üzemanyagában több váratlan és 
kellemetlen változást is tapasztaltak. A neutronsugárzás 
hatására az acél annyira elridegedett, hogy a fűtőelemek és 
kazetták eltörhettek a kezelések során. A hatszög 
keresztmetszetű kazetták a duzzadás hatására olyan 
mértékben deformálódtak, ami megnehezítette a zóna 
átrakását. A nagymértékű deformáció korlátozta az 
üzemanyag kiégését a megengedhető reaktorban töltött időn 
keresztül. 

A francia PHÉNIX és SUPERPHÉNIX reaktorban használt 
MOX üzemanyagnál jelentős hatása volt a burkolat belső 
felületéről az agresszív hasadási termékek hatására induló 
korróziónak abban, hogy számos fűtőelem elvesztette az 
integritását [5]. 

Az acél komponensek duzzadását az amerikai kísérleti 
reaktorok után a francia [5] és orosz reaktorokban [6] is 
tapasztalták. Hosszú fejlesztési folyamat után, különböző 
ötvöző elemek hozzáadásával, a kémiai összetétel és a 
gyártástechnológia tökéletesítésével sikerült kifejleszteni 
olyan ötvözeteket, amelyek egész magas kiégésig (pontosabb 
besugárzásig) csak kismértékben duzzadnak. Ezeket az 
ötvözeteket tervezik használni az európai gyorsreaktorokban, 
illetve ilyen acélokkal működnek az orosz gyorsreaktoros 
erőművek is. 

A gyorsreaktoros fűtőelemek főbb 
jellemzői 
Az ALLEGRO reaktorhoz használható fűtőelemtípus 
kiválasztása megfelelően megalapozható az eddigi 
gyorsreaktoros fűtőelemek üzemelési tapasztalataival. Az 
alábbiakban rövid áttekintést adunk a gyorsreaktoros 
fűtőelemek fejlesztésének történetéről, az 
üzemanyag-optimalizálás főbb trendjeiről és eredményeiről. 
Francia és orosz gyorsreaktoros üzemanyagok főbb 
jellemzőinek segítségével bemutatjuk a nátriumhűtésű 
gyorsreaktorokhoz használt fűtőelemek fejlesztésének főbb 
lépéseit.  

Az első gyorsreaktorok, melyek plutónium- és urántartalmú 
üzemanyagot (UOX) használtak, az 1950-es években épültek 
az Amerikai Egyesült Államokban [7].  

Az 1960-as évektől már a kevert urán és plutónium oxid 
(MOX) üzemanyag világszerte kezdett elterjedni (Rapsodie 
gyorsreaktor, Franciaország, 1967; BOR-60 gyorsreaktor, 
Oroszország, 1968; KNK II gyorsreaktor, Németország, 1972, 
JOYO gyorsreaktor, Japán, 1978 és FFTF gyorsreaktor, USA, 
1980), köszönthetően számos kedvező tulajdonságának. Ezek 
a magas olvadáspont allotróp átalakulások nélkül, kiváló 
stabilitás és kitűnő sugárzás alatti viselkedés, különösen a 
duzzadási sebesség sokkal kisebb, mint más üzemanyagok-
nál. Az oxid fűtőelemet számos negyedik generációs 
gyorsreaktorhoz tervezik használni.  

A gyorsreaktoros fűtőelempálca hossza 2-3 m, átmérője 5-
10 mm. A 6-10 mm külső átmérőjű és 0,4–0,6 mm 
falvastagságú acél burkolat mindkét végén hegesztett 
dugóval van ellátva, a radioaktív anyag és a nátrium 
hűtőközeg közötti közvetlen kapcsolat létrejöttének 
megelőzésére. A zóna aktív magassága ≈ 1 m, a szinterelt 
tabletta külső átmérője enyhén kisebb, mint a burkolat belső 
átmérője, ami pedig ≈ 100 µm-es radiális rést biztosít. 
Tervezéstől függően a fűtőelemben tömör és 1,5-2 mm 
középponti furattal ellátott tabletták is használhatóak. 

0,3-0,5 m magas természetes, vagy szegényített urán 
helyezkedik el axiálisan a hasadóanyag oszlop tetején és alján 
tenyészoszlopként. Egy jövőbeni fejlődési irányzat lehet az 
ilyen típusú tenyészoszlopok használatának a megszüntetése. 
Már vizsgáltak olyan, axiálisan heterogén fűtőelem pálcákat 
is, melyekben egy rövid tenyészoszlop van elhelyezve a 
hasadóanyag-oszlop közepébe a reaktivitás veszteség 
csökkentésének céljából (1. ábra). 

 
1. ábra: Fűtőelem-pálcák nátriumhűtésű gyorsreaktorokhoz [8] 

A fűtőelempálca mindkét végén gáz plénum van, mely 
szabad gáztérfogatot biztosít a kikerült hasadási gázoknak és 
korlátozza a hasadási gázok által előidézett belső nyomást. 
Bár jellemzően a hasadóanyag-oszlop és a plénumok 
térfogata közel azonos méretű, mégis inkább a fűtőelem alján 
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levő plénum a nagyobb, mivel ez a hidegebb hely a 
fűtőelemben, ami pedig csökkenti a gáznyomás növekedését. 
A magas hőmérséklet miatt a hasadási gázok kibocsátása 
nagyon jelentős, akár 80% is lehet [9].  

A gyártás végén a fűtőelempálcák 1 atm alatti hélium gázt 
tartalmaznak. A hélium gáznak nagy a hővezető képessége, 
ami javítja a tabletta és a burkolat közötti rés hővezetését.  

A kazetták hatszög alakúak, a fűtőelemeket hatszögletű 
kazettafal veszi körül (kb. 100-300 fűtőelempálca 
kazettánként). A pálcák közötti távtartó acélból készített 
spirál alakú drót, mely rá van tekerve a pálcákra.  

Az orosz reaktorok kivételével, ahol a gyorsreaktorok 
üzemanyag-tablettája UOX, a tabletta általában 15% és 30% 
közötti plutóniumtartalmú kevert oxid. A plutónium 
tartalom a zóna külső részében magasabb, mint a belsőben, 
ezzel kompenzálva a reaktorzóna szélén a neutronfluxus 
csökkenését.  

ASTRID típusú fűtőelem gyorsreaktorhoz 

A francia ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor 
for Industrial Demonstration) negyedik generációs 
nátriumhűtésű gyorsreaktor fejlesztését 2010-ben kezdték 
meg nemzetközi együttműködés keretében Oroszország és 
India részvételével. A reaktor megépülésének várható idejét 
2030 utánra datálták [10].  

Az ASTRID fejlesztésének fő céljai között szerepelt egy ipari 
nátriumhűtésű gyorsreaktor (SFR – sodium cooled fast 
reactor) működőképességének demonstrálása, továbbá a 
plutónium kezelésének és a transzmutációs képességnek a 
fejlesztése, a nukleáris hulladék csökkentésének korlátozása, 
valamint a biztonsági tartalékok fokozása a harmadik 
generációs reaktorokhoz képest. A kutatási-fejlesztési munka 
során törekedtek a Superphénix reaktor hátrányainak 
kiküszöbölésére is. 

Az ASTRID fűtőelem fejlesztésének alapjai a francia Phénix 
(35 éves működés) és Superphénix fűtőelemek (2. ábra). 
Összehasonlítva a korábbi Phénix, Superphénix, vagy más 
európai gyorsreaktorok fűtőelemeivel, a fűtőelempálca 
átmérője nagyobb lett, mégpedig 9-10 mm, szemben pl. a 
Superphénix 8,5 mm-ével [8] (3. ábra). A pálcák közötti 
távolságot biztosító spirál drót átmérője a korábbi 1,15-
1,2 mm-ről 1 mm-re csökkent. A spirál drót kisebb átmérője, 
társítva a nagyobb pálca átmérővel növeli az üzemanyag 
hányadát, és csökkenti a nátrium mennyiségét a rendszeren 
belül, ami pedig kedvező a biztonsági célkitűzések 
szempontjából. Speciális jellemzője ugyanis az ASTRID-hoz 
tervezett zónának, hogy nincs olyan elrendezése, amely 
mellett az üregtényező pozitív lehet. Az első ASTRID 
zónához a fűtőelem burkolata AIM1 (Austenitic Improved 
Material) néven, titániummal stabilizált acél lesz, (15-15Ti, 
mely ötvözetben 15wt% Cr és 15wt% Ni van). 

BN-600 típusú fűtőelem gyorsreaktorhoz 

Az orosz gyorsreaktorok közül az Aktauban üzemelt BN-350 
és a Belojarszk Atomerőmű 3. blokkján üzemelő BN-600 
nátriumhűtésű gyorsreaktorok üzemanyaga UOX. 
Ugyanakkor fejlesztés alatt van a MOX üzemanyaggal töltött 
zóna. A BN-350 1973-ban, míg a BN-600 1980-ban kezdte meg 
a villamos energia termelését. A BN-350 20% dúsítási 
tartományban levő üzemanyaggal működött 1998-ig [11]. A 
BN-600 zóna három különböző 235U dúsítási szintű 
üzemanyag-kazetta típust tartalmaz, melyek UO2 dúsítása a 

17% és 33% közötti tartományban van [13] (4. ábra). A BN-
600 fűtőelem burkolata ChS-68 ausztenites rozsdamentes 
acél. A MOX üzemanyagot használó BN-800 gyorsreaktor 
2015. december 11-én csatlakozott ez elektromos hálózathoz 
Oroszországban. 

 
2. ábra: Francia gyorsreaktoros fűtőelemek [10] 

 
3. ábra: A nátriumhűtésű gyorsreaktorok fűtőelemének 

keresztmetszetei [8] 

 
4. ábra: BN-600 fűtőelem [14] 

Atomerőművi felhasználás 
Mind a francia, mind az orosz gyorsreaktoros fűtőelemeket 
sikeresen használták az említett erőművekben, miáltal mára 
már több évtizedes működési tapasztalat áll 
rendelkezésünkre a nátriumhűtésű gyorsreaktorok 
üzemanyagainak tekintetében. A hosszú távú működést 
pedig fontos fejlesztések kísérték, melyeknek jelentős 
mértékű hajtóerejét képezték a fűtőelem meghibásodási 
tapasztalatok. A szerkezeti anyagokat úgy optimalizálták, 
hogy jelentős változások nélkül kibírják a hosszú ideig tartó 
besugárzásokat.  

A francia Phénix reaktorban több mint 35 éves működése 
során (1974-1990) a kb. 150000 besugárzott fűtőelem közül 
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mindössze 15 fűtőelem burkolata sérült meg (melyek közül 8 
kísérleti kazettában volt) [15]. A 15 sérült fűtőelem közül 11 
esetén mértek szivárgó gázt. A detektáló rendszerek 
hatékonyságának köszönhetően ezeket a sérüléseket még 
korán észrevették és a legtöbb esetben a reaktor leállt, mielőtt 
elérték volna az automata leállítást indító szintet.  

A Superphénix reaktor lényegesen rövidebb működése során 
(1985-1998) 101 anomália és üzemzavari esemény történt, 
amelynek mindössze a 4%-a származott a fűtőelem 
meghibásodásából és nem azonosítottak burkolatsérülést 
[16]. 

Az üzemanyag-kazetták kezelése nagy kihívást jelent, mivel 
jelentősen befolyásolja a leállási időszak időtartamát az 
újratöltésnél vagy a zóna átrendezésekor. Az üzemanyag-
kezelő rendszerrel szállítják és kezelik az üzemanyagot annak 
nukleáris létesítménybe való belépésétől a reaktorban 
eltöltött időt követő eltávolításáig. Az üzemanyag 
kezelésének három metódusa az üzemanyag-kazetták 
reaktortartályban történő kezelése, a zónabetöltő és -kiürítő 
rendszer, végül pedig a tartályon kívüli kezelés. 

Az összes folyékony fémhűtésű gyorsreaktorból (LMFBR – 
Liquid Metal Cooled Fast Breeder Reactor) származó kiégett 
üzemanyag-kazetta nátriummal hűtött átmeneti fűtőelem 
tárolótartályba kerül, ahol addig maradnak, amíg 
bomláshőjük kellően le nem csökken a további tisztításhoz és 
szállításhoz [8][16]. Az üzemanyagkazetta-kezelő 
rendszerben is előfordulhat meghibásodás, melyre volt példa 
a Superphénix reaktorban, amikor is a ferrites acélból készült 
tároló tartály belső fala megrepedt a művelet elején, mivel a 
teljesítmény növelést megelőző feszültség és hidrogéndús 
környezet kombinációja következtében a hegesztések 
elridegedtek. 

Az orosz BN-600 gyorsreaktor 1980 óta üzemel. Az indulása 
óta több zónafejlesztésen ment át, melyek során változott az 
üzemanyag dúsítása is. A négy eltérő zóna elrendezéssel való 
üzemelés időintervallumai: 1980-1986, 1987-1991, 1993-2004 
és a 2005 óta üzemelő, jelenlegi elrendezés. Az üzemanyag-
kazetták dúsítása az első időszakban 21% és 33% volt, míg ezt 
követően 17%; 21% és 26% [13]. 

Az első típusú zónával való üzemelés során a betöltések 
közötti időszakok végén szinte minden esetben találtak sérült 
fűtőelemet [16]. Az üzemanyag-kazettákat vizsgálva arra az 
eredményre jutottak, hogy a sérüléseket okozhatták a 
fűtőelem feszült működési körülményei ugyanúgy, mint a 
fűtőelem burkolat rossz minőségű szerkezeti anyaga. Ebben 
az időszakban mintegy 60 fűtőelem vált inhermetikussá 
üzemelés közben. A fűtőelem meghibásodások okait 
ténylegesen az első zóna módosítása után sikerült 
kijavítaniuk. 1999 óta nem történt olyan eset, melynél a 
standard fűtőelem integritásának elvesztése a reaktor 
leállításához vezetett volna [17].  

A reaktoron kívüli fűtőelem kezelési rendszer része a friss 
BN-600 fűtőelemek tárolására szolgáló, gázzal töltött tartály, 
valamint a már említett nátriumhűtésű, kiégett fűtőelemeket 
tároló átmeneti tároló tartály [18]. Mindkét tároló tartály 
története problémamentes. A kazettákat 3 évig vizes 
medencében tartják, majd a reprocesszáló üzembe szállítják. 
A meghibásodott üzemanyag-kazettákat légmentesen zárt 
tartályban tárolják, míg az épeket nyitott tartályban. 

Alap és tranziens besugárzások 
Mindkét (UOX/MOX) típusú fűtőelemet vizsgálták 
kutatóreaktorban és atomerőműben elvégzett besugárzás 
után. A kutatóreaktorokban elvégzett besugárzások jóval 
rugalmasabbak az atomerőművi vizsgálatoknál. A működési 
paraméterek könnyebben változtathatók és a reaktor 
potenciálisan tesztelhető olyan körülmények között, melyek 
nem fordulhatnak elő egy atomerőműben normál 
körülmények között. Továbbá a kutató reaktorokban 
elvégzett fűtőelem kísérletek jól műszerezettek, melyek 
segítségével részletes információk kaphatóak a fűtőelemek 
viselkedéséről. A vizsgálatok során sikeresen azonosították a 
fűtőelem épségének elvesztéséhez vezető fő 
mechanizmusokat. 

Az ASTRID típusú üzemanyagok tekintetében a már 
korábban is említett Phénix fűtőelemekkel elvégzett alap és 
tranziens besugárzásokból származó eredmények állnak 
rendelkezésünkre jelenleg, tekintettel arra, hogy az ASTRID 
fűtőelem jelenleg is fejlesztés alatt áll. A besugárzásokat az 
Osiris Anyagkutató Reaktorban, a Rapsodie, a Phénix és a 
Superphénix reaktorokban végezték. Az ASTRID fűtőelem 
besugárzás alatti viselkedésének vizsgálatát anyagvizsgáló 
reaktorokban fogják elvégezni. Ezek a vizsgálatok magukban 
foglalják a kísérleti paraméterek meghatározását, a 
besugárzott fűtőelemek vizsgálatát és kiértékelését, a 
modellezési számításokat és az üzemanyag kiválasztási 
folyamat megindítását [19].  

A Phénix fűtőelemek esetében publikált anyagokban a 
besugárzás utáni vizsgálatok kiterjedtek a tablettában 
keletkező hasadási termékek vizsgálatára, a tabletta és 
burkolat között létrejövő mechanikai és kémiai kölcsönhatás 
vizsgálatára, valamint a másodlagos aktinoidák és a hosszú 
felezési idejű hasadási termékek transzmutációjának 
tanulmányozására [20]. 

Az orosz BOR-60 reaktor egy nátriumhűtésű prototípus 
reaktor, melyben számos tesztet végeztek már el, különböző 
típusú fűtőelemeket vizsgálva, többek között a BN-600 
reaktorhoz [21]. Ezen felül a BN-350 és a BN-600 reaktorban 
sugároztak még be ilyen BN-600 fűtőelemeket [15].  

A francia gyorsreaktoros MOX üzemanyag viselkedését 
tranziens körülmények között számos kísérleti programban 
vizsgálták a Cabri reaktorban [22]. A Cabri kísérleti program 
fő célja a gyors tranziens kezdeti fázisra gyakorolt hatásának 
alaposabb megértése volt a kockázatelemzési tanulmányok 
figyelembe vételével, egy tranziens körülményeket biztosító 
kísérleti berendezésben elhelyezett fűtőelempálca 
viselkedésének megfigyelésével. A Cabri kísérleti 
programban két kísérlet-sorozatot hajtottak végre, ami a 
Cabri-I kísérleti programmal indult, melyben két balesettípus 
hatását vizsgálták (1973-1987). Az egyikben tranziens 
eseményként a teljesítmény hirtelen történt nagymértékű 
növelését szimulálták tipikus, állandósult állapotú reaktor 
körülményekről kiindulva, míg a másikban a nátrium 
hűtőközeg áramlási sebességét csökkentették névleges 
állandósult állapotú körülményekről indulva, ezzel 
szimulálva a reaktor körülményeket egy védelem nélküli 
szivattyú kiesés esetén. A második balesettípus esetén a 
kísérleteket egyaránt elvégezték az első típussal kombinálva 
és önállóan is. A Cabri-I kísérletekben tömör, alacsony, vagy 
közepes kiégésű üzemanyagot vizsgáltak. Az új 
kísérletsorozatban a Cabri-II-ben új burkolat anyagokat, nagy 
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kiégésű, gyűrűs tablettát, valamint kisebb teljesítmény 
ugrásokat vizsgáltak. 

Minden bizonnyal számos vizsgálatot végeztek az orosz 
gyorsreaktoros UOX üzemanyaggal is, ám az eredmények 
nem érhetőek el nyilvános irodalomként.  

Üzemanyag gyártás 
A MOX üzemanyagot a Cadarache plutónium műhelyben 
gyártották a francia reaktorokhoz [20]. 2003-ban a 
kereskedelmi MOX üzemanyag termelés megszűnt, és a 
műhelyt előkészítették a végleges bezáráshoz és leszereléshez 
[23], az ASTRID reaktorhoz szükséges üzemanyag 
gyártásához pedig valószínűleg új létesítményekre lesz 
szükség.  

A Monju és Joyo nátriumhűtésű gyorsreaktorokhoz a japán 
PFPF (Plutonium Fuel Production Facility) üzemben 
gyártották a MOX üzemanyagot. Az üzem még mindig 
létezik, de 2005 óta nem gyártanak fűtőelemeket [24]. 

A JSC Mashinostroitelny Zavod, az Oroszország Moszkva 
Tartományában levő Electrostalban, az 1970-es években 
kezdte meg a BN-350 és a BN-600 nukleáris üzemanyagok 
sorozatgyártását [25]. A gyárban jelenleg is folyamatos a 
termelés.  

Összefoglalás  
Elmondhatjuk, hogy a folyamatban levő megvalósíthatósági 
tanulmányok azt mutatják, hogy mind a MOX, mind az UOX 
üzemanyag használható az ALLEGRO reaktor első 

zónájában. A fizikai lehetőségeken túl azonban számos más 
szempontot figyelembe kell venni az üzemanyag kiválasztása 
során, melyekről áttekintést adunk az ASTRID és a BN-600 
fűtőelemekről elérhető információk összefoglalásával az 1. 
táblázatban. 

1. táblázat Az ASTRID és a BN-600 üzemanyag összehasonlítása 

 ASTRID BN-600 

Tabletta MOX UOX 

Burkolat AIM1 ChS-68CW 

Működési 
tapasztalatok 

Évtizedeken át tartó 
üzemelés a Phénix és a 

Superphénix 
reaktorokban. 

Évtizedeken át tartó 
üzemelés a BN-350 és 

a BN-600 
reaktorokban. 

Besugárzás 
utáni 

fűtőelem 
vizsgálatok  

Besugárzás az Osiris, 
Rapsodie, Phénix és 

Superphénix 
reaktorokban. 

Besugárzás a BOR-60, 
BN-350 és BN-600 

reaktorokban. 

Tranziens 
körülmények 

között 
végrehajtott 

kísérletek 

Nagy számban 
elvégzett kísérletek a 

Cabri reaktorban. 

Nincs elérhető 
kísérleti adat nyílt 

irodalomban. 

Üzemanyag 
termelés 

Jelenleg nincs termelés. 
Folyamatos termelés 

Electrostalban.  
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A VVER-1200 (vízzel moderált, vízhűtésű energetikai reaktor) egy orosz fejlesztésű, 3+ generációs nyomottvizes atomreaktor. 
Ezt a reaktortípust tervezik a paksi VVER-440 atomerőmű mellé építeni a kapacitás fenntartása céljából. Jelen munkánkban a 
keverőfülekkel ellátott VVER-1200 kazetta távtartórács rész hatását vizsgáltuk az áramlásra, és a kialakuló sebesség- és 
hőmérséklet-eloszlást, illetve keresztáramlásokat értékeltük. A vizsgálatokhoz az ANSYS CFX kódot alkalmaztuk. Három 
különböző felbontású hálóval érzékenységvizsgálatot végeztünk, majd a kapott eredményekre támaszkodva megépítettük a teljes 
aktív hosszúságú perem rész modelljét. Végezetül a távtartórács elrendezés változtatásának a kazetták közötti keveredésre 
gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

 

Bevezetés 
Magyarország villamosenergia-termelésének 54%-át az 
ország egyedüli atomerőműve, a paksi atomerőmű adta 2014-
ben [1]. A 2000 MW összteljesítményű paksi blokkokat 
azonban körülbelül két évtized múlva le fogják állítani. A 
blokkok eredetileg tervezett 30 éves üzemideje 2012 és 2017 
között járt, illetve jár le. Húsz éves üzemidő-hosszabbítást 
engedélyezett a hazai nukleáris hatóság az 1., 2. és 3. 
blokkoknak, amelyek így 2032-ben, 2034-ben és 2036-ban 
fognak leállni, és hasonló hosszabbításra készül az 
üzemeltető a 4. blokk esetén is [2]. A négy blokk leállásával 
körülbelül 2000 MW teljesítmény kiesést kell pótolni, amely 
más tényezőket is figyelembe véve új kapacitás megépítését 
teszi szükségessé, ezért egy új atomerőmű építését 
kezdeményezték. 

A tervezett két darab VVER-1200/V491 blokk egyenként kb. 
1200 MW villamos teljesítményű lesz. A két új blokk 
összteljesítménye a négy, 1982-től üzembe helyezett blokk 
jelenlegi összteljesítményének 120%-át teszi ki, így ez a 
projekt hozzájárul ahhoz, hogy az ország villamosenergia-
szükségletének jelentős részét képesek legyenek előállítani a 
hazai erőművek. A projekt jelenleg az engedélyeztetés 
stádiumában van. 

Kiemelten fontos az újonnan épülő blokkok ismerete, így azt 
is fontos tudni, hogy az aktív zónán belül milyen 
termohidraulikai viszonyok alakulnak ki. Jelen munkánkban 
a reaktorban elhelyezkedő üzemanyag-kazetták perem 
régiójában kialakuló termohidraulikai jellemzőket vizsgáltuk. 
A számításokhoz szükséges belépő peremfeltételek 
meghatározása után hálófüggetlenség-vizsgálatot végeztünk. 
Megvizsgáltuk, hogy a távtartórács orientációjának 
változtatása hogyan befolyásolja a kazetták közötti 
hűtőközeg-keveredést. A kapott eredmények segítséget 
nyújtanak a kazettákban lejátszódó termohidraulikai 
viszonyok megértéséhez. 

Irodalmi áttekintés 
A VVER-1200 reaktor aktív zónájában 163 db hatszög 
keresztmetszetű üzemanyag-kazetta van [3]. Az 1. ábrán 
látható 4570 mm magas üzemanyag-kazettában 312 db 
üzemanyag-pálca helyezkedik el háromszögrácsba rendezve. 
A pálcák külső átmérője 9,1 mm. 11 darab, egymástól 340 
mm-re levő távtartórács fogja össze a pálcákat az aktív 
szakaszon. A kazetta pereménél a távtartórácsokon 
keverőfülek helyezkednek el. Az üzemanyag-kazettáknak 
nincsen fala, ezáltal lehetővé téve a kazetták közötti 
átáramlást. A kazettákban UO2 üzemanyag található, mellyel 
12-18 hónapig képes megszakítás nélkül üzemelni a reaktor, 
egy üzemanyagköteg 3-6 évet tölt el az aktív zónában.  

 
1. ábra: A VVER-1200 üzemanyag-kazetta és annak távtartórácsa 

[3-4]  

Nagyon kevés publikáció foglalkozik VVER-1200 vagy 
VVER-1000 üzemanyag-kazetták CFD (Computational Fluid 
Dynamics) analízisével. Bukov és társai a távtartórácsok 
áramlásra való hatásának vizsgálatával foglalkoztak 
kutatásaik során [4]. Mousavizadeh és társai munkájukban 
VVER-1000 atomreaktor üzemanyag-pálcájának hőmérsékleti 
jellemzőit vizsgálták kísérletileg különböző TiO2 
koncentrációjú hűtőközeg esetén, majd az eredményeket 
összevetették numerikus számítások eredményeivel [5]. 
VVER-1000 atomreaktor-tartály különböző aszimmetrikus 
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üzemállapotát vizsgálta Böttcher [6]. A számításokban csak a 
reaktortartályon belüli áramlást modellezték, melyekből a 
kazettában kialakuló áramlás részletei nem tudhatók meg. 

Távtartórács osztás hosszúságú 
modellel végzett számítások 

Hálóérzékenység-vizsgálat 

A rács áramlásra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából egy 
kazetta peremrészének távtartórács osztás hosszúságú (340 
mm) modelljét építettünk meg első lépésben. A pálcák külső 
átmérője 9,1 mm. A modell magába foglalja a VVER-1200 rács 
vizsgált régióba eső részét és az azon levő keverőfület 
(2. ábra). A modellt strukturálatlan hálóval írtuk le, amely a 
rács környezetében tetraéder és prizma elemeket tartalmaz. A 
rács alatt és fölött a szabad pálcaköteg részben a fal mellett 
hexaéder, a belső régióban prizma elemeket alkalmaztunk az 
áramlás leírására. Három különböző felbontású hálót 
hoztunk létre, hogy ellenőrizzük a megoldás 
hálófüggetlenségét (3. ábra). A hálók maximális elemméretei 
0,35; 0,45 és 0,6 mm. A hálók körülbelül 1,24; 2,87 és 4,51 
millió elemből állnak. 

A modell alsó síkján belépés peremfeltételt adtuk meg, és 
előírtuk a sebesség, a turbulens kinetikus energia és a 
disszipáció eloszlását szabad szubcsatornára végzett 
számítások eredményei alapján. A szabad szubcsatorna 
számításokhoz 10 mm magas modellt építettünk, melyben az 
alsó és felső felületet periodikus interface-szel kapcsoltuk 
össze, és stacionárius számítást végeztünk. A felső határoló 
síkon kilépés peremfeltételt definiáltunk 0 Pa relatív 
nyomással. A referencia nyomás értéke 162 bar volt. A modell 
oldalsó felületeit periodikus interface-szel kapcsoltuk össze, a 
felső függőleges felületekre szimmetria peremfeltételt írtunk 
elő. A fizikai falakat csúszásmentes falként modelleztük. Az 
áramló közeg jellemzőit a zóna belépő paramétereire 
vonatkoztattuk (162 bar, 298 °C). A stacionárius 
számításokhoz BSL Reynolds-feszültség turbulenciamodellt 
alkalmaztuk. A megmaradási egyenletek reziduálisainak 
RMS értékére (iterációs hiba mérőszámára) 10-6 konvergencia 
kritériumot írtunk elő. 

 

2. ábra: A távtartórács rész és az azt magába foglaló csatorna 
geometriai modellje 

Az ismertetett hálókkal ugyanolyan peremfeltételek mellett 
számításokat végeztünk, hogy megvizsgáljuk a hálófelbontás 
eredményekre gyakorolt hatását. A hálóvizsgálat során a 
kazetták közötti határfelületen szimmetria peremfeltételt 
alkalmaztunk. 

 

3. ábra: A távtartórácsot tartalmazó geometria hálói (T035, T045 
és T060) a kilépő síkon 

A 4. ábra a rács mögött 10D távolságra (D a pálca külső 
átmérőjét jelöli, amely 9,1 mm) mutatja a keresztmetszeti 
sebesség abszolút értékének eloszlását, amelyen jól kivehető, 
hogy a különböző hálókkal számított sebességeloszlások 
jellege között nincs lényegi eltérés, és az értékek is 
elfogadhatóan egyeznek. A hálóvizsgálat eredményei alapján 
a további számításokhoz a T045 jelű hálót választottuk, mivel 
annak eredményei jellegre nem térnek el a T035 jelű hálóval 
számított eredményektől, és számítási erőforrásigénye 
lényegesen kisebb. 

 

4. ábra: A T035, T045 és T060 hálókon számított 
sebességeloszlások a rács mögött 10D távolságra 

Távtartórács osztás hosszúságú köteg modellel 
végzett vizsgálatok 

A távtartórács kialakítás termohidraulikai folyamatokra 
gyakorolt hatásának vizsgálatára két modellt hoztunk létre. A 
szimmetrikus modell azonos távtartórács részt feltételez a 
szomszédos kazettákban, ahogy az 5. ábrán látható. A 
valóságban aszimmetrikus távtartórács elrendezést 
alkalmaznak, amelyet úgy hoznak létre, hogy a peremnél a 
távtartórács kialakítása 60 fokonként változik. Ennek 
modellje a 6. ábrán látható, a továbbiakban aszimmetrikus 
modellként fogjuk nevezni. 

 

5. ábra: A szimmetrikus modell hálózása és felépítése 
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6. ábra: Az aszimmetrikus modell hálózása és felépítése 

A modell hossza egy távtartórács osztásnyi, azaz 340 mm. A 
háló kialakítása megegyezik az előző fejezetben ismertetettel. 
A szimmetrikus modell 6 002 355, míg az aszimmetrikus 
modell 5 233 572 elemet tartalmaz. A számításokhoz az SST 
turbulenciamodellt alkalmaztuk a korábbi munkánk keretein 
belül végzett érzékenység-vizsgálat alapján [7]. A modell 
peremfeltételei megegyeznek az előző fejezetben bemutatott 
modellével. 

Az eredmények kiértékelése során azt vizsgáltuk meg, hogy a 
keverőfülekkel ellátott távtartórácsnak milyen hatása van az 
áramlás sebesség és hőmérséklet eloszlására, illetve milyen 
keresztmetszeti örvények alakulnak ki. Az eredményeket a 
rácstól 5D távolságra felvett síkon és a Line1 nevű vonal 
mentén mutatjuk be. A kiértékelés során a metszet alsó 
részére alsó régióként, míg a metszet felső részére felső 
régióként fogunk hivatkozni a könnyebb érthetőség miatt. A 
felső, ill. alsó régió természetesen a valóságban egy 
magasságban helyezkednek el, hiszen vízszintes metszetet 
vizsgálunk. 

A 7. és 8. ábrán a két modellel számított sebesség abszolút 
értékének eloszlása látható a távtartórácstól 5D távolságra. 
Mindkét esetben jól megfigyelhető a távtartórács és a 
keverőfülek nyoma. A szimmetrikus modell esetén a 
sebességeloszlás közel szimmetrikus, míg az aszimmetrikus 
esetén a rácsok elrendezésének megfelelően aszimmetrikus. 
Az aszimmetrikus modell esetén a kazetták között 
jelentősebb átáramlás alakul ki, azaz jelen esetben áramlás az 
alsó régióból a felsőbe. A hőmérséklet-eloszlás az átkeveredés 
következtében megváltozik és aszimmetrikussá válik (9. 
ábra). 

 

7. ábra: A szimmetrikus és aszimmetrikus modellel számított 
sebességeloszlás 5D távolságra a rács után, illetve a Line1 

vonal elhelyezkedése 

 

8. ábra: A szimmetrikus és aszimmetrikus modellel számított 
keresztáramlások 5D távolságra a rács után 

 

9. ábra: A szimmetrikus és aszimmetrikus modellel számított 
hőmérséklet-eloszlás 5D távolságra a rács után 

Megfigyelhető, hogy az alsó régióban lévő két pálca „felső” 
részénél a közeg melegebb, míg a felsőbb régióban levő két 
pálca alsó részénél hidegebb az átáramlás miatt. A 8. ábrán 
észrevehető az is, hogy a szimmetrikus modell esetén is 
létrejön valamekkora átkeveredés a kazetták között. Ez annak 
tudható be, hogy a folyamat kissé időfüggő, és az iteráció egy 
olyan időpillanatban lett leállítva, amikor éppen nem 
szimmetrikus a keresztáramlás. 

A 10. ábrán megfigyelhető a szimmetrikus és aszimmetrikus 
modellel számított, a távtartórácstól 5D-re levő Line1 vonal 
menti sebességeloszlások közötti különbség. Az 
aszimmetrikus modell esetén a maximális sebesség helye az 
alsó régióban van, míg a szimmetrikus modell esetén a két 
régió határán, a kazetták között. A szimmetrikus és 
aszimmetrikus modellel végzett számítás megmutatta, hogy a 
kazetták közötti hatékonyabb hűtőközeg-keveredés 
biztosításához a távtartórácsoknak eltérő kialakításúnak 
(orientációjúnak) kell lenniük az egymás melletti kazetták 
pereménél. A további számításokat az aszimmetrikus modellt 
felhasználva végeztük, mivel a valóságban is aszimmetrikus 
rács elrendezést alkalmaznak. 

 

10. ábra: A szimmetrikus és aszimmetrikus modellel számított 
Line1 vonal menti sebességeloszlás 5D távolságra a 

távtartórácstól 
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Az aktív köteg rész modelljével végzett 
vizsgálatok 

Az előző fejezetben bemutatott aszimmetrikus távtartórács 
elrendezést az eddigiekben egy távtartórács-osztás (340 mm) 
hosszúságú modellel vizsgáltuk. A további számításokhoz a 
modellt kiterjesztettük a teljes aktív köteghosszra (3740 mm), 
és figyelembe vettük az ezen a szakaszon levő 11 rácsot.  

 

11. ábra: A távtartórács részek elnevezése 

A 11. ábrán látható, hogy a rácselrendezésben melyik rács 
részt neveztük el A és melyiket B típusúnak. Az 
aszimmetrikus modellel végzett számítás megmutatta, hogy a 
kazetták közötti hatékony hűtőközeg-keveredés 
kialakításához szükséges az, hogy a szomszédos kazetták 
pereménél elhelyezkedő távtartórács részek alakja különböző 
legyen. A számítások azt is megmutatták, hogy ebben az 
esetben létrejön intenzívebb átkeveredés, azonban nem lesz 
teljesen egyenletes a hőmérséklet-eloszlás: az egyik régióban 
hidegebb, míg a másikban melegebb a hűtőközeg. A kazetták 
közötti keveredés módosításának vizsgálata céljából egy 
további modellt építettünk, amelyben a páratlan számú 
rácsok az eddigi orientációjukban maradtak, azonban a páros 
számúakat elforgattuk 180°-kal, hogy az átkeveredés iránya 
váltakozzon. A két modell szemléltetésére a 12. és 13. ábra 
szolgál (az A és B távtartórács alakját a 11. ábra mutatja). 

 
12. ábra: A számításhoz használt M1 modell felépítésének 

szemléltetése 

 
13. ábra: A számításhoz használt M2 modell felépítésének 

szemléltetése 

A számítást az előző fejezetben bemutatott peremfeltételekkel 
végeztük. A pálcák felületére közelítő, koszinuszos hőfluxus-
eloszlást írtunk elő. A pálcák hőfluxus-eloszlása azonos, és 

egy teljes pálca teljesítménye megegyezik a teljes zónára 
vonatkozó átlagos pálcateljesítménnyel. A három résszel 
végzett számítási folyamat egy hetet vett igénybe egy INTEL 
i7 processzorú, 16 GB RAM-ot tartalmazó számítógépen. A 
számítás négy szálon futott. 

Ahogy említettük, az M2 modell esetében minden második 
távtartórács orientációját megváltoztattuk 180°-kal, ezáltal 
megváltoztatva a kazetták közötti átáramlás irányát. A 
következőkben a tizedik távtartórács után 5D-re hasonlítjuk 
össze a modellek eredményeit. A tizedik távtartórács a két 
modellben ellentétes orientációjú, a tizenegyedik távtartórács 
azonos orientációjú, a következő ábrákon ennek a rácsnak a 
körvonala látható. 

A 14. ábrán megfigyelhető, hogy az M2 modell esetében a 
sebesség maximum a felső régióban a belső részen, illetve az 
alsó régió határán alakul ki, 5D távolságra a tizedik 
távtartórács után. Az M1 modellel számított eloszlás ennek 
tükörképe a távtartórácsok eltérő elrendezésének 
megfelelően.   

 

14. ábra: Az M1 és M2 modellel számított sebességeloszlás a 
tizedik távtartórács után 5D távolságra, illetve a tizedik 

távtartórács pozíciója 

 

15. ábra: Az M1 és M2 modellel számított hőmérséklet-eloszlás a 
tizedik távtartórács után 5D távolságra 

Az M2 modell esetében a kazetták közötti résben 
alacsonyabb, míg a pálcák között magasabb a hűtőközeg 
hőmérséklete (15. ábra). Megfigyelhető, hogy a felső régióból 
az alsó régióba áramlik át a hidegebb közeg. Mind az alsó, 
mind a felső régióban az oldalsó pálcák belső részeinél 
alacsonyabb a közeg hőmérséklete, mint az M1 modell 
esetén, amelynél a közeg hőmérséklet-eloszlása lényegesen 
egyenletesebb. 

A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B

M1

A B A B A B A B A B A

B A B A B A B A B A B

M2
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A 16. ábrán látható a sebesség Line1 vonal menti eloszlása a 
két modell esetében. Az eloszlásokra a korábban leírtak 
érvényesek. A vonal menti hőmérsékletprofil (17. ábra) jól 
mutatja, hogy az M2 modellel számított mező nagymértékben 
eltér a másik modellel számítottól a tizedik távtartórács után 
5D távolságra. 

 

16. ábra: Az M1 és M2 modellel számított Line1 vonal menti 
sebességeloszlás a tizedik távtartórács után 5D távolságra 

 

 

17. ábra: Az M1 és M2 modellel számított Line1 vonal menti 
hőmérséklet-eloszlás a tizedik távtartórács után 5D távolságra 

A két modellel számított eredmények igazolják a 
feltevésünket, miszerint a távtartórácsok eltérő elrende-
zésével a kazetták közötti átáramlás megváltoztatható. Jelen 
esetben ez úgy valósul meg az M2 kialakításnál, hogy a rács 
elrendezésétől függően váltakozik az átáramlás iránya. Az 

azonos távtartórács orientációjú M1 esetben meg lehet 
figyelni, hogy a közeg hőmérséklet-eloszlása egyenletesebb a 
belépéstől távolabb. Ennek oka az lehet, hogy az oldalsó 
határfelületeken periodikus peremfeltételt alkalmaztunk 
azonos rács orientáció mellett, így a modellben a felső régióba 
áramló közeg egy idő után a peremen kilép, majd visszajut az 
alsó régióba. Ebből kifolyólag célszerűnek tartjuk a 
számítások súrlódásmentes fal alsó és felső határoló felülettel 
történő elvégzését a jövőben. 

Összefoglalás 
Jelen munkánkban a VVER-1200 üzemanyag-kazetta perem 
részében kialakuló termohidraulikai folyamatokat vizsgáltuk. 
Első lépésben létrehoztunk két különböző távtartórács 
elrendezésű CFD modellt (szimmetrikus és aszimmetrikus), 
hogy megvizsgáljuk a rács elrendezés hatását a kazetták 
közötti hűtőközeg-keveredésre. A valóságot leíró, 
aszimmetrikus modellt a teljes aktív hosszra kiterjesztettük, 
illetve építettünk egy további modellt váltakozó orientációjú 
távtartórácsokkal, melynek célja a kazetták közötti keveredés 
módosítási lehetőségének vizsgálata volt. 

A szimmetrikus és aszimmetrikus modellel végzett számítás 
megmutatta, hogy a hatékonyabb kazetták közötti 
hűtőközeg-keveredés biztosításához a távtartórácsoknak 
eltérő kialakításúnak kell lenniük a szomszédos kazetták 
pereménél. Az azonos távtartórács orientációjú aktív köteg 
modellnél meg lehet figyelni, hogy az áramló közeg 
hőmérséklet-eloszlása egyenletesebb. Ennek oka, hogy az 
alsó-felső határfelületeken periodikus peremfeltételt 
alkalmaztunk. A folyamat további vizsgálatára számítást 
végzünk a jövőben súrlódásmentes fal peremfeltétel 
alkalmazásával a régiók határain, illetve nagyobb kiterjedésű 
modellt építünk. A kutatás a jövőben tovább folytatható 
különböző távtartórács geometriák vizsgálatával. 
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Az új paksi turbinasziget elé 

Cserháti András 

Magyar Nukleáris Társaság 

 

A paksi új blokkok létesítésének keretében rövidesen turbinatender kiírása várható. A cikk áttekinti a legfontosabb műszaki 
kérdéseket és a potenciális beszállítókat. 

 

Bevezetés 
A cikk szerzője egy ideje komplex áttekintésre törekszik az 
új atomenergetikai kapacitások létesítéseinek különféle 
részterületein. Egyik utolsó írásában pl. a reaktortartályok 
kovácsolási kérdéseiben mélyedt el [1]. Bár nem 
közvetlenül turbina szakember, most a modern 
nyomottvizes atomerőművek szekunder körével 
foglalkozik. Bizonyos alapok és sajátos vonások áttekintése 
mellett figyelmét a paksi beruházás okán elsősorban az 
orosz AES-2006 (más néven VVER-1200) típushoz 
illeszkedő megoldásokra, beszállítói lehetőségekre 
összpontosítja. Jelzi, hogy a termék műszaki tulajdonságain 
túl bizonyára sok gazdasági, sőt politikai tényező is helyet 
kap majd a döntésben. A cikkben foglaltak nyilvános 
források gondos gyűjtésén és elemzésén alapulnak.    

Sziget az atomerőműben 
Mivel az atomerőművek elég bonyolult technológiai 
objektumok, új blokkok létesítésekor az átláthatóságot, 
kezelhetőséget nagyban növeli, ha szakmailag 
homogénebb kisebb-nagyobb szállítási egységekre bontják 
őket. Ezeket az egységeket az itthon is egyre inkább bevett 

angolszász terminológia1 szerint szigeteknek nevezik. Így 

van nukleáris sziget, amely az atomreaktorból és a 
gőzfejlesztőkből, valamint azok segéd- és biztonsági 
rendszereiből áll. A világon leginkább elterjedt 
nyomottvizes típusoknál ezt tágabb értelemben primer 
körnek is hívják. További fontos sziget a turbina sziget, ami 
hagyományos hőerőgépészeti berendezéseket foglal 
magában. Szekunder körnek is nevezik. A reaktorban 
fejlesztett hő a gőz közvetítésével itt a turbinában 
mechanikai munkává alakul, a turbina pedig a közös 
tengelyen keresztül forgatja az áramfejlesztő generátort. A 
fenti két fő szigeten kívül rendszerint külön szállítási 
egységbe sorolják az erőmű infrastrukturális elemeit, az 
építményeket, építési munkákat, valamint a nukleáris 
üzemanyagot is.  

Egy reaktorhoz többféle gyártó turbinája illeszthető. Ez 
Paks esetében például azt is jelentheti, hogy az orosz 
nukleáris szigethez akár más piaci szereplő is szállíthat 
turbógép csoportot, vagy akár komplett turbina szigetet. 

                                                   

1 NI - Nuclear Island, TI - Turbine Island, BOP - Balance of Plant,   
  CW - Civil Works, NF - Nuclear Fuel 

 

Nagy atomerőművi turbinák 
jellegzetességei 

Gőzparaméterek és következményeik 

A modern fosszilis hőerőművekben a kazán túlhevített, 
vagy akár szuperkritikus paraméterekkel rendelkező gőzt 
szolgáltat. Ezzel szemben a nyomottvizes atomerőműben a 
gőz hőmérsékletének és nyomásának határt szab a 
primerköri víz nyomása (a nagyobb víznyomás a 
berendezések falvastagságát növelné, nem emelhető 
minden határ nélkül). A gőzfejlesztőben telített gőz 
képződik, benne a turbinában végbemenő expanzió során 
megjelenik és nő a víztartalom. A gőz több lépcsőben tágul, 
ún. nagynyomású és kisnyomású házakban, sőt egyes 
gyártók már kombinált nagy és középnyomású házat is 
alkalmaznak. A nedves gőzt cseppleválasztó és újrahevítő, 
vagy túlhevítő közbeiktatásával szárítják, rendszerint a 
kisnyomású ház előtt. Mindezt az 1. ábra vízgőz diagramja 
szemlélteti. Vonalai: balról lefelé tágulás a nagynyomású 
házban, középen fölfelé túlhevítés, jobbról lefelé tágulás a 
(közép- és) kisnyomású házakban. Apró betűk mutatják a 
nyomást, hőmérsékletet, víztartalmat. 

 
1. ábra: Mollier entalpia-entrópia diagram vízgőzre, 

rájegyzésekkel (forrás: Alstom) 

 

Az alacsonyabb gőzparaméterek miatt ugyanakkora 
teljesítménynél az atomerőműben a telített-nedves gőzös 
turbinán közel ötször akkora tömegáramú gőz halad át, 
mint a modern szén- vagy gáztüzelésű erőműben.  
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Kondenzátorok és hűtés 

A turbina utáni alacsonyabb termikus potenciálon lévő 
hőtartály, vagy hőelnyelő a kondenzátor. Itt a hűtés 
hatására a gőz kicsapódik, majd a csapadékot tápvízként 
visszavezetik a körfolyamatba. A kondenzátorokat többféle 
megoldással lehet hűteni. Vízhűtés esetén tenger, folyó 
vagy hűtőtó vizét használják, léghűtés esetén nedves vagy 
száraz hűtőtornyokat. A hűtés módja, a víztakarékosság 
mértéke ezeken belül is tág határok közt változik. Az 
erőmű telephelye egyértelműen meghatározza a 

lehetőségeket. Így eltérőek a hűtési viszonyok – ezzel a 

reaktorból kinyerhető teljesítmény hasznosulása – télen 
vagy nyáron. Azonos hűtési megoldást nézve nyilvánva-
lóan kisebb a kondenzátor hőcsere felülete a hűvös 
északon, mint a forró délen. Könnyen belátható, hogy 
Finnországban fagypont közeli tengervízzel alacsonyabb 
vákuum érhető el a turbina kilépő csonkjánál. Itt azonos 
egyéb körülmények esetén nagyobb hatásfokkal lehet 
atomerőművet üzemeltetni, mint Iránban vagy az 
Emírségekben a Perzsa/Arab-öböl 30 oC körüli vizével, 
vagy az amerikai Arizona állam sivatagában 
hűtőtornyokkal hűtve.  

Hatásfok, gazdaságosság 

A fosszilis hőerőművekhez képest alacsonyabb 
gőzparaméterek kisebb termodinamikai hatásfokot tesznek 
lehetővé. A reaktor hőteljesítményére vetített, távvezeté-
kekre kiadható villamos teljesítményt azonban nem csak a 
termodinamika szabályai határozzák meg, az erősen függ 
még az alkalmazott berendezések műszaki megoldásainak 
kiforrottságától, a különféle veszteségek minimalizálásától 
is. Így ugyanazzal a reaktorral eltérő mennyiségű villamos 
energia termelhető más és más gyártó szekunder körével 
vagy turbina szigetével.  

A gazdaságosság emellett nem csak a hatásfoktól függ. 
Lényeges még a beruházás költsége (mennyibe kerül a 
turbina, táptartály, előmelegítők, generátor, gerjesztő stb. 
és a méretüktől, elrendezésüktől függő befoglaló épület). 
Fontos az üzemeltethetőség, karbantarthatóság és karban-
tartási igény is (pl. szükséges személyzet, hozzáférhetőség, 
vibrációs, eróziós hajlam, lapátcserék gyakorisága). 

Forgási sebesség 

Minél nagyobb a turbina teljesítménye – így a gőzáram –, 
annál inkább növelni kell a turbina végén a kiömlő 
keresztmetszetet. Ezért a gyártók többsége már áttért a 
lassú járatú turbinákra: a villamos hálózati 50 Hz-nek 
megfelelő 3000 fordulat/perc érték felére, azaz 
1500 fordulat/percre. Ez persze dupla póluspárú 
generátort kíván meg. A kisebb forgási sebességnek 
köszönhetően jelentősen megnövelhető a legutolsó lapátok 
hossza, így az átömlő keresztmetszet. Jobb a lapátok 
erózió-állósága, csökken a rezgésérzékenység. Kezelhetőbb 
tartományban marad továbbá a lapátcsúcsok kerületi 
sebessége és a lapátokra ható centrifugális erő. [2],[3],[4] 
Egyes gyártók még nem rendelkeznek a hosszabb 
lapátozáshoz szükséges technológiával, ezért kénytelenek 
megmaradni a megszokott gyorsjáratú turbinánál. A 
keresztmetszetet újabb párhuzamos kisnyomású házzal 
növelik, amely jelentősen növeli a gépegység hosszát, a 
kapcsolódó berendezések számát és a turbina gépház 
méretét. A nemzetközi trendeknek tehát megfelel a Paks II 
kommunikált kiállása az 1500 fordulatú turbina mellett.  

Turbinaházak, elrendezések 

Már említettük, hogy a nagy turbinákban a gőzáram több, 
egymáshoz sorosan és párhuzamosan kapcsolt házban 
halad át. A friss gőz magasabb nyomástartományában 
rendszerint egy vagy két párhuzamos ágat alkalmaznak, 
kisebb nyomáson a gőz útja akár hat-nyolc ágon is 
folytatódhat, mivel a növekvő térfogat és a turbina 
konstrukciója ezt megkívánhatja. A házak szokványos 
elrendezését és kapcsolódásait a 2. ábra a) részlete mutatja. 
Egy kettős kiömlésű, nagynyomású (high pressure, HP) 
házhoz itt három kettős kiömlésű, kisnyomású (low 
pressure, LP) ház tartozik. Az egyik vezető gyártó által 
bevezetett újabb elrendezés a b) részleten látszik. Itt a gőz 
egy ágon halad a nagynyomású, sőt még a középnyomású 
(intermediate pressure, IP) házban is, majd csak ezután 
ágazik többfelé. 1000-1200 MW tartományban elegendő 
lehet két kisnyomású ház, az ennél nagyobb turbinát 
hosszabb lapátokkal építik és egy további házzal bővítik. 
Az elrendezés fontos eleme még a cseppleválasztó-
túlhevítő gőzáramba való beiktatási pontja, kialakítása 
(függőleges vagy vízszintes) és elhelyezése, valamint az 
egyes házak közti csövek vezetése (alul, oldalt, felül). A 
törekvés a minél kompaktabb kialakítás, illetve a turbina 
szerelhetősége. A felső csöveket ugyanis karbantartáskor 
először le kell bontani, hogy a házak felnyithatók legyenek. 
Az ábra c) részletén egy klasszikus gyorsjáratú turbina 
teljesen szimmetrikus, öt házas elrendezése látható (orosz 
neve „бабочка”, azaz pillangó).   

 
2. ábra: Házak és elrendezések. a) hagyományos, b) kombinált, 

c) pillangó (saját ábra) 

Szimmetrikus kialakítás esetén a fellépő axiális erők 
egymást kioltják, de a kombinált aszimmetrikus nagy- és 
középnyomású házakat is megfelelő tervezéssel ki lehet 
egyensúlyozni.  
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3. ábra: Az Alstom egybeépített nagy és középnyomású háza 

(forrás: Alstom) 

 
4. ábra: Siemens SST-9000 gőzturbina hagyományos 

elrendezése (forrás: Siemens) 

Forgórész gyártástechnológia 

A turbinák tengelye jó fél évszázada még rendszerint 
egyben kovácsolt monolit fémtömeg volt. A különleges 
kovácsolást jelentős forgácsolási munka követte. Egy 
további gyártási eljárásban a tengelyre zsugorkötéssel 
rögzítették a lapátkoszorúkat – a melegen felhúzott gyűrűk 
lehűlve erősen rászorultak. Mindkét technológia nem kis 
feszültséget hagyhat az anyagban, amely idővel 
feszültségkorrózió forrása lehet. Ezért a gyártók többsége a 
forgórészeket jobbára hegesztett kivitelben készíti. Ennek a 
mérsékeltebb gyártási feszültségeken túl további előnyei is 
vannak. Kisebb darabok kovácsolására sokkal több üzem 
felkészült. Az eltérő hőmérsékleti tartományokra és üzem 
közben kialakuló feszültségekre optimalizálhatók a turbina 
egyes részeinek anyagai: pl. a nagynyomású háznál 
hőállóbb, a kisnyomású háznál szívósabb ötvözetek 
alkalmazhatók. A hegesztett forgórészek általában jobban 
bírják az indítási, leállási tranzienseket, gyorsabb 
terhelésváltozásokat és több ciklust engednek meg.  

Lapátok  

Végezzünk egyszerű számítást a még elképzelhető 
leghosszabb lapátokra! Egy gyors járatú turbina 1400 mm-
es lapátjának csúcsa 440 m/s kerületi sebességgel forogna 
(lassúnál, 2200 mm-nél ez 346 m/s) – ami meghaladja a 
levegőben mért hangsebességet. A lapátgyökben ébredő 
centrifugális erő és ugyanott a tengelyre átvitt, táguló 
gőztől származó forgató erő eredője akkora lehet, hogy 
mindez különleges martenzites acélokat, hőálló 
szuperötvözeteket, titán tartalmú anyagokat igényel. [5] 

 Ahogy a forgási sebességnél is láttuk, a lapáthossz 
kulcseleme a modern turbináknak, ezért e téren talán 
leglátványosabb a műszaki haladás. Az utolsó lapátok 
hossza lassú járatú turbináknál a gyakorlatban 1200-tól 

1900 mm-ig terjed (tradicionális és összevethetőségi 
okokból a legtöbb gyártó hüvelykben, vagy abban is 
megadja), tapasztalat nyilván a rövidekre nagyobb.  

 A lapátok bonyolult 3D profiljának optimalizálása 
további fontos fejlesztési terület. Ennek egy hatékonyság 
növelő iránya például a gőzáram relatív növelése a 
lapátok közepén a végek rovására.  

 Külön tudomány a gőz nedvességtartalmával, a 
vízcseppek eróziós koptató hatásával való küzdelem is, 
különösen az utolsó lapátsoroknál. Az anyag 
kiválasztásán túl a korszerű felületkezelés is komoly 
szerephez jut. 

 Csökkenthető a lapátok tömege, növelhető a lapátozás 
merevsége, ha szomszédjaikkal érintkeznek, ehhez 
megfelelő támasztó felület van rajtuk.  

 A könnyű szerelhetőség is nagy kihívás. Egyes gyártónál 
a lapátok tengelyen való rögzítésének fenyőfa alakú 
gyöke ma már ívelt kialakítású. Mások a fésűs 
kialakítású gyökökben csapokkal rögzítik a lapátokat. 

A nagy turbinák gyártói, potenciális 
tender résztvevők 
Az alábbi körkép jellemző műszaki megoldásokon, 
tapasztalatokon, referenciákon túl kitér a tulajdonosi 
háttérre, gyártó bázisra, utal a paksi turbinatendert kiíró 
orosz szállítóval való kapcsolatra, az egyes potenciális 
indulók előnyeire, hátrányaira.  

Alstom és AAEM 

A francia Alstom ma a legnagyobb atomerőművi turbina 
szállító, minden reaktor típushoz tervez és gyárt 
turbinákat. Világszerte 136, Európában több mint 100, 
Franciaországban majdnem 60 blokkon forognak gépei, 
kétharmaduk lassú járatú. A francia atomerőmű flotta 900 
és 1300 MW-os nemzedékein fejlődött ki az ArabelleTM 
márkanevű termék, amely korszerűségével vezeti a 
nemzetközi mezőnyt. A központi gyártómű a kelet-francia 
Belfort városában található, a turbina nevében ezt a „be” 
őrzi. Választékában három szabványos utolsó lapát hossz is 
van: 1448, 1753 és 1905 mm (57˝, 69˝ és 75˝). Legutóbbi 
ugyan világrekord, de még alig van rá referencia. 

Az Arabelle kiemelkedő hatékonyságának lényege, hogy a 
gőzáramot kezdetben egyben tartja, nem ágaztatja szét az 
expanzió első szakaszában sem a nagy-, sem a 
középnyomású házban. A gőzmennyiség átvezetéshez így 
viszonylag hosszú lapátok kellenek. A hosszú lapátoknál 
pedig fajlagosan csekélyek az óhatatlan lapátvégi 
veszteségek, mert a lapátgyök és lapátcsúcs környezete a 
teljes hossz jóval kisebb részét teszi ki, mint rövid 
lapátoknál. Ezzel a megoldással legalább 2% teljesítmény 
nyerhető.  Hagyományos elrendezésnél viszont a házak 
első lapátjai elég rövidek, mert a nagynyomású ház kettős 
kiömlésű, tehát a gőzáram már ott szétválik; hiányzik a 
középnyomású ház; a kisnyomású házakban a gőz már 
négy vagy hat úton halad. [6] 

Új piaci szegmensben gondolkodva 2007-ben az Alstom 
vegyesvállalatot alapított az orosz Atomenergomas céggel, 
kifejezetten az Arabelle 1000-1200 MW-os lassú járatú 
turbina és generátor közös szállítására. Az Alstom-
Atomenergomash (AAEM) 49%-ban francia, 51%-ban orosz 
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tulajdon. Nehezen indult be a vegyesvállalat: csak az 
oroszországi gyártóüzem helyének kijelölésére 4 év ment 
el. Podolszk, majd Petrozavodszk után végül Volgodonszk 
mellett döntött a fő tulajdonos Roszatom. Felélesztette az 
egykor szebb napokat látott Atommas kapacitásait. Eleinte 
csak részegységeket gyártottak, a lokalizáció 50%-ról 
startolt. Az első Arabelle turbinákat az orosz Balti 
Atomerőműbe szánták. Utolsó lapátjaik hossza 1448 mm 
(57˝). Közben a kalinyingrádi exklávéba szorult atomerőmű 
építése megbicsaklott, a helyben fölösleges villamos 
energia exportjához ugyanis új távvezeték kellene, de a 
határos lengyelek és litvánok ezt nem támogatják és 
további orosz függéstől félve a balti országok sem 
kívánnak innen importálni. Legújabban az 
Atomenergomas már a finn Fennovoima egyik leszerződött 
beszállítója is, ami világosan Arabelle turbinát jelez a 
Hanhikivi atomerőműben. 

Az Alstom mint nagyvállalat sorsa kissé hullámzott a 
legutóbbi évtizedben. Állami cégből 2006-ban lett 
magáncég. A Bouygues 29%-át megvette egy államfői 
közbenjárású mentőakcióban, további célként az AREVA 
nukleáris óriáscéggel való közös nagyvállalat 
létrehozásához. Ez utóbbi azonban nem valósult meg. Az 
állam visszavett részvényeket és legfőbb tulajdonosként az 
energetikai divíziót (Alstom Power) eladta az amerikai 
gyökerű General Electric multinak. A GE a versenyhatósági 
engedélyek megszerzését követően vette át az irányítást. 
Úgy tűnik, hogy a GE és Alstom technológiái egymást 
kiegészítik, így a fúzió révén az integrált vállalatcsoport 
még stabilabb pénzügyi háttérrel, nagyobb nemzetközi 
gyártókapacitással, kereskedelmi lefedettséggel 
rendelkezik, de voltak pesszimistább hangok is.[7],[8] 
Mindenesetre a cég már GE Steam Power néven fut. 

A paksi turbinaszigethez való magyar beszállítás egyik 
esélye már a GE akvizíció előtt is az Alstom Hungária Zrt. 
leánycégen keresztül körvonalazódott. Ha AAEM nyerné a 
turbinatendert, nemzetközi kompetenciája és háttere 
mellett építhet az Alstom 60 fős magyar Erőmű Szerviz 
egységének szakértelmére, valamint budapesti székhelyű 
Ipari Gőzturbina Fejlesztő Központjának kapacitására is. 
Még akkor is, ha utóbbi K+F üzletágnak a profilja a nagy, 
lassú járatú turbina helyett inkább a kis, gyors járatú 
turbina. [9] Amennyiben az amerikai-francia cég több 
berendezés magyar gyártását lokalizálja, mélyépítési, 
tervezési, építési és szerelési munkákkal együtt 15-20% 
hazai beszállítási hányad is elérhető. 

Siemens  

A korábbi évtizedek során két tucat nagy, lassú járatú 
turbinát szállított német, amerikai, brazil és argentin 
atomerőművekbe. Az antinukleárisra hangolt 
németországi közvéleménynek szóló nyilatkozatai ellenére 
a cég nem szállt ki teljesen a nukleáris bizniszből, az 
atomerőművek hagyományos technológiáit tovább viszi. 
Jól látta, hogy a gazdasági krízis és a megújulók térnyerése 
ellenére markáns globális igény lesz atomerőművi operatív 
irányítástechnikára, nagy turbinákra. Ezért lassú járású 
turbinákra az 1000-1900 MW teljesítmény tartományban 
moduláris termékplatformot alakított ki, felállította és 
fejleszti gyártókapacitását. Megoldásai konzervatívak, de 
kipróbáltak, a konvencionális elrendezés híve. Utolsó lapát 
hossz választéka: 1400, 1595 és 1830 mm (55 ,̋ 62.8˝ és 72˝). 
Függőleges cseppleválasztó-túlhevítőt preferál, aminek 

kisebb a helyigénye. Termikus zsugorkötésű lapátkoszorú 
rögzítést alkalmaz, milliós nagyságrendű üzemóra 
tapasztalat szerint gépein nincs feszültségkorróziós 
veszély. Mindez anyagtudományi, mérnöki, hőkezelési, 
gyártási és minőségbiztosítási ismeretein és eljárásain 
alapul. Az SST5-9000 turbinához párban SGen5-4000W 
generátort ajánl. [10],[11],[12]  

A nagy turbinák és generátorok fő gyártó bázisa a Ruhr 
vidéken, Mülheim városában van. Egy ideig nem dúskált 
új atomerőművi megrendelésekben, azonban számos 
atomerőművi turbina modernizálását végezte. 2015 elején 
létszámleépítés fenyegette [13], ami időközben egy jelentős 
egyiptomi hőerőmű szerződéssel elhárult. 

A magyar beszállítás másik esélyeként a Siemens globális 
gyártó tevékenységébe illeszkedik a budapesti Késmárk 
utcai telephelyen végrehajtott kapacitásnövelő beruházás. 
Itt komoly gépparkkal rendelkező lapátgyár épült ki, az 
utolsó lapátokon kívül akár minden Budapestről 
származna. További turbinaalkatrészek is készülnek (pl. 
csapágyházak, hegesztett turbina házak), valamint a 
kondenzátor tervezés is ide telepített.  

Turboatom 

Az üzem 1980 óta gyárt Harkovban lassú járatú turbinákat 
VVER-1000 reaktorokhoz, eleinte kettő 500 MW gép, majd 
később egyetlen 1000 MW gép formájában. Mivel utóbbiból 
18 db-ot szállított le orosz, ukrán, bolgár atomerőművekbe, 
igen komoly tapasztalattal rendelkezik ebben a 
termékkörben. Pár éve kifejlesztették K-1250-6.9/25 jelű, 
hasonló típusukat a VVER-1200 atomerőműhöz is. [14] 
Utolsó lapát hossz: 1450 mm (57˝). 

Az ukrán gyár helyénél fogva közvetlenül még nem 
érintett a kelet-ukrajnai konfliktusban. A háborús 
cselekmények viszont túlságosan megterhelik Oroszország 
és Ukrajna gazdaságpolitikai kapcsolatait. Bár ma is 
vannak kisebb élő szerződéseik orosz megrendelőkkel, 
nehezen hihető, hogy az új paksi turbinasziget tőlük jöjjön 
az orosz kulcsrakész szállítás keretében. 

Szilovije Masini 

A Roszatomtól független orosz energetikai gépgyártó tur-

binái a nagy múltú szentpétervári LMZ2 gyárban készül-

nek. A számunkra lényeges 1000 MW körüli teljesítmény-
tartományban 2000-től évente átlagosan egy gyorsjáratú, 
zömmel pillangó elrendezésű turbinát szállítottak ukrán, 
kínai, indiai és orosz atomerőművekbe. Kínai vélemény 
szerint sok probléma adódott turbináikkal Tianwanban. 
[15] Már legyártották, illetve gyártják a két-két K-1200-
6,8/50 típusú, ugyanilyen elrendezésű turbinát az épülő 
VVER-1200 atomerőművekbe: a Novovoronyezs II, Lenin-
grád II és a fehérorosz atomerőmű számára. A négyblokkos 
török Akkuyuba is ezt a turbinát szánták. Az utolsó lapát 
1200 mm (47¼˝), titánból készül, nitrid ionimplantációs 
felületkezeléssel. Egy publikációjuk [16] elején nem győzik 
sorolni a gyorsjáratú turbináik előnyeit (pl. kisebb méret és 
súly, egyben kovácsolt rotor, kiváló referenciák, jó 
megbízhatóság). Kontrasztként ugyanennek az anyagnak a 
végén bemutatják a leendő 1300 MW-os VVER-TOI 
blokktípus számára a lassú járatú, kombinált nagy- és 
középnyomású házzal szerelt K-1250-6,8/25 turbina 

                                                   

2 Ленинградский металлический завод (Leningrádi Fémművek)  
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terveit. Mi ez, ha nem a beismerése egy zsákutcának? Az új 
lassú járatú turbinát az LMZ meglévő csarnokaihoz közel, 
Metallosztroj településen épülő üzemben fogják majd gyár-
tani. Az utolsó lapát előirányzott hossza 1760 mm (69,3˝).  

Doosan Skoda Power 

A dél-koreai óriás által 2009-ben privatizált plzeni Skoda 
Power is képes lenne a VVER-1200 típushoz turbinaszigetet 
szállítani [17]. Ugyanakkor a cseh Temelíni Atomerőmű 
bővítésére a ČEZ villamos energetikai csoport által pár éve 
kiírt, de azóta visszavont tenderben több szereplő is 
kijelentette, hogy nem kívánják a hazai turbinagyárat 
bevonni. Az ok valószínűleg a Skoda által Temelín-1, -2 
blokkokra szállított turbinák kezdeti megbízhatatlansága. 

Japán gyártók 

A magyar gazdasági sajtó néha fantáziál japánokról [18], de 
megítélésem szerint semmi esély itt távol-keleti győztesre. 
Elvben a Toshiba, Mitsubishi és Hitachi különféle tulajdoni 
kombinációjú cégei jöhetnének szóba, de közülük a nemrég 
csődbe ment Westinghouse tulajdonosa, a Toshiba ma még 
kevésbé valós lehetőség. Orosz reaktor és japán turbina 
együtt eddig példa nélküli. Miért választanának az oroszok 
közülük, amikor lehet színvonalas félig orosz ajánlat, vagy 
esetleg meg lehet nyerni az EU jóindulatát francia gyökerű, 
illetve német beszállítóval? A Toshibának akkor lett volna 
valamekkora esélye, ha Pakson a Westinghouse AP1000 
reaktora létesülne (a Roszatom melletti döntés előtt velük 
is folytak konzultációk). A lényeget az alábbi 1. táblázat 
foglalja össze. 

Eddig a turbinára koncentráltunk, de ne felejtsük: a 
turbinaszigetet jóval több nagyberendezés alkotja. Csak 
egy rövid felsorolás: cseppleválasztó-túlhevítő, táptartály, 
gáztalanító, előmelegítők sorai, kondenzátorok és különféle 
szivattyúk – így akár betonházba telepített hűtővíz szi-
vattyú is. És persze a villamos gépek: generátor, gerjesztő 
és különféle segédrendszereik (kenőolaj, víz- és 
hidrogénhűtés, stb.). Valamint a mindezt befogadó épület. 

Egy tenderkiírásnak és ajánlatnak, így az árazásnak ezek is 
nagyon fontos összetevői. A prototípus Novovoronyezs 
II/1 orosz generátorának elhíresült 2016. novemberi 
földzárlata sem javítja a termék esélyeit. 

1. táblázat Előnyök és hátrányok a paksi turbinatenderen 

Szállító Ország Mellette Ellene 

Alstom, 
AAEM  

US-FR 
RU-US-FR 

Arabelle: 
korszerű 

megoldás,  
EU, esély 

magyar 
beszállításra  

Volgodonszk még 
felfutóban 

Siemens DE nagyon jó 
lassú gép 

referenciák,  
EU, esély 
magyar 

beszállításra 

konzervatív 
megoldás 

Turboatom UA lassú gép 

referenciák 

orosz-ukrán 

konfliktus 

Szilovije 

Masini 

RU gyors gép 

referenciák  

nem Roszatom cég, 

lassú gépet nem 
gyártott, 

tianwani 
tapasztalatok 

Doosan 

Skoda 

CZ (KR) erős dél-

koreai háttér 

temelíni 

tapasztalatok 

japánok JP +… jelentős 

referenciák 

orosz kiválasztásuk 

kizárható 

Záró gondolatok 
A 70-es években iparpolitikai döntés volt a paksi blokkok 
turbinaszállítójának kiválasztása. A Láng Gépgyár helyett 
szovjet import győzött: az a már említett Turboatom kapott 
lehetőséget, amely ma a független Ukrajnában működik. 
Az akkoriban elég fejlett önálló magyar turbinagyártás 
további sorsa ezzel gyakorlatilag megpecsételődött. Most a 
kulcsrakész orosz szállítás miatt talán még kevesebb a 
magyar fél beleszólása. De ahogy láttuk, mégsem rossz az 
esélyünk a legkorszerűbb megoldásokra. 
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Mit adott nekünk Marie Curie? 

Radnóti Katalin 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

 

Az idén 150 éve született Marie Curie. (Varsó, 1867. november 7. – Passy, 1934. július 4.) Jelen írás ebből az alkalomból 
készült, melynek célja röviden bemutatni Marie Curie életét, tanulmányait, úttörő jellegű munkáját, és azok hatását 
napjainkra. Összefoglalónk célja az is, hogy a fizika- és a kémiatanárok számára ötleteket adjunk munkássága eredményeinek 
feldolgozásához.  

 

Marie Sklodowska-Curie sok tudományos pályát választó 
nő példaképe. Egyedüli nőként és több esetben az 
egyetlenként, a következőket érte el: 

 a Sorbonne első női előadója, professzora és 
laboratóriumvezetője, 

 az első női tudományos Nobel-díjas, 

 az első kétszeres Nobel-díjas, 

 az egyetlen nő, aki két Nobel-díjat is kapott,  

 az egyetlen, aki két különböző kategóriában kapott 
tudományos Nobel-díjat, 

 az egyetlen, akinek a lánya is Nobel-díjat kapott, 

 az első nő, akit saját érdemei elismeréseként temettek a 
párizsi Pantheonba [1]. 

A családi háttér, tanulmányai 
Maria Salomea Sklodowska az akkor még az Orosz 
Birodalomhoz tartozó Varsóban született 1867. november 
7-én. Szülei tanárok voltak, akiknek legfiatalabb, ötödik 
gyermeke volt. Apja, Władysław Skłodowski matematikát 
és fizikát tanított, és két fiúgimnáziumnak volt az 
igazgatója. Anyja, Bronisława, egy tekintélyes 
lányinternátust vezetett Varsóban, de sajnos korán meghalt 
tüdővészben, amikor Maria tizenkét éves volt.  

1883. június 12-én, 15 éves korában érettségizett a Varsói 
Lánygimnáziumban, kiváló eredménnyel. Az érettségi 
utáni évet Maria (1. ábra) vidéken töltötte apja rokonainál, 
majd apjával élt Varsóban. Az 1863-as lengyel felkelés cári 
megtorlása miatt a Skłodowski családnak jelentős anyagi 
veszteségeket kellett elszenvednie, ezért sokáig 
magántanítóként működött, később nevelőnői állás vállalt 
vidéken egy földbirtokos családnál. Itt beleszeretett a fiatal 
Kazimierz Żorawskiba. A szerelem kölcsönös volt, de 
mivel a szülőknek nem tetszett a házasságkötés gondolata 
egy nincstelen rokonnal, az ötletet visszautasították, 
Kazimierz pedig nem volt elég erős ahhoz, hogy ellenálljon 
szülei akaratának. 

Marie szabadidejében matematikai, fizikai, szociológiai és 
filozófiai tanulmányokat folytatott. Eközben anyagilag 

segítette testvérét, Bronisławát, aki orvostanhallgató volt a 
párizsi egyetemen. Abban az időben Lengyelországban a 
nők nem járhattak egyetemre. A két testvér megegyezett 
abban, hogy Maria anyagilag támogatni fogja nővérét 
orvosi tanulmányai befejezésében, majd később 
viszonzásul Bronislawa fogja őt segíteni. A csodálatos az, 
hogy ezt az ígéretüket maradéktalanul be is váltották.  

 
1. ábra: Marie Curie fiatalkori fényképe 

 

(http://aplus.com/a/female-scientist-quotes?no_monetization=true) 

Marie később, varsói házitanítósága alatt kezdte meg 
tanulmányait a Varsói Ipari és Mezőgazdasági Múzeum 
által szervezett kémiai analitikai tanfolyamon unokafivére, 
Józef Boguski vezetésével, aki korábban Dmitrij 
Mengyelejev orosz kémikus asszisztenseként dolgozott. 
Ezen a tanfolyamon tett szert azokra a nagyon fontos 
analitikai kémiai ismeretekre, melyek segítségével évekkel 
később sikerült előállítania a polóniumot és a rádiumot.  

Maria 1891-ben érkezett meg Párizsba. Kezdetben 
nővérénél és sógoránál lakott, majd később kibérelt egy 
egyszerű padlásszobát, és megkezdte tanulmányait a 
Sorbonne-on, ahol matematikát és fizikát tanult. Nappal 
órákra járt, esténként pedig annyira belefeledkezett 
tanulmányaiba, hogy vacsorázni is elfelejtett, és alig aludt. 
1893-ban fizikából, és 1894-ben matematikából szerezte 
meg diplomáját.  
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Találkozás Pierre Curie-vel és 
házasságuk 
1894-ben találkozott össze Pierre Curie-vel, aki ekkoriban a 
Sorbonne fizika-kémia tanszékén volt oktató. Közös 
tudományos érdeklődésük, a mágnesség hozta őket össze, 
mivel ezekben az időkben Maria a különböző acélok 
mágneses tulajdonságait vizsgálta. 

1894 nyarán Maria Varsóba látogatott, mivel céljai között 
az szerepelt, hogy megszerzett tudását hazájában fogja 
hasznosítani. Reményét, hogy majd hazájában folytathatja 
karrierjét, nem tudta feladni, egészen addig, míg a krakkói 
egyetem női mivolta miatt megtagadta alkalmazását. Ekkor 
visszatért Párizsba. Távolléte egymás iránti vonzódásukat 
Pierre-rel csak erősebbé tette és 1895 júliusában 
összeházasodtak. Ettől kezdve a két fizikus tudományos 
munkája és magánélete is összeforrt. Maria megtalálta azt 
az élettársat, akire támaszkodni tudott mind személyes, 
mind tudományos életében egyaránt. 

1897-ben született meg a házaspár Irène lánya, aki később 
édesanyjához hasonlóan, férjével együtt Nobel díjas tudós 
lett. 

Marie Curie 1898. elején szerette volna elkezdeni doktori 
munkáját. Ehhez keresett témát és talált rá Henri Becquerel 
eredményeire. Megtetszett neki a téma. Pierre Curie 
engedélyt kapott annak az École de Physique et Chimie 
Industrielle de la Ville de Paris (Párizs Város Ipari Fizikai és 

Kémiai Iskolája) igazgatójától, ahol tanárként működött, 
hogy felesége használhasson egy, a technikumhoz tartozó 
üres műhelyt, ahol fűtési lehetőség sem volt (2. ábra). 
Időközben Pierre Curie is oly érdekesnek és izgalmasnak 
találta felesége kutatásait, hogy abbahagyta saját, sok 
eredményt hozó kutatási témáját és csatlakozott Marie 
sugárzó anyagainak a tanulmányozásához, elsősorban a 
kondenzátoros mérőeszköz megalkotásával, mellyel 
nagyon kis áramerősségek voltak mérhetők. A készülék 
elektrométerből, ionizációs kamrából és egy 
piezoelektromos kvarckristályból állt, amelyet Pierre és 
fivére, Jacques fejlesztettek ki. A műszerrel Marie Curie 
megmérte egy sor fém, só, oxid és ásvány 
sugárzóképességét, melyet a fenti módszerrel mért 
ionizációs árammal tekintett arányosnak. 

Az elvégzett munkáról szóló dolgozatában több fontos 
megállapítás szerepelt [2]. 

 Minden megvizsgált uránvegyület aktív volt, és 
általában annál aktívabb, minél több uránt tartalmazott.  

 A tórium és vegyületei is emittálnak ionizáló sugárzást. 
A radioaktivitás tehát atomi tulajdonság, az urán és a 

tórium atomok tulajdonsága. 

 Egyes uránércek aktivitása nagyobb, mint a fém uráné és 
uránoxidé.  

Például a csehországi Joachimstálból származó uránérc 
fajlagos aktivitása háromszor nagyobb volt, mint a fémes 
urán ugyanezen paramétere. Mivel a radioaktivitás atomi 
tulajdonság, ebből következik, hogy egy érc aktivitása csak 
akkor lehet nagyobb, mint a tiszta uráné, ha az érc más 
radioaktív elemet is tartalmaz. Ez azért is különösen fontos 
volt, mert akkor még nem ismerték az atomok felépítését, 
ez pedig közelebb vitte a tudományt annak feltárásához. 
Továbbá ebből fejlődött ki maga a nukleáris tudomány is, 

mely néhány évtized múlva megváltoztatta az emberiség 
életét. Nem csak az atombomba megalkotására és 
ledobására kell gondolnunk, hanem a számtalan egyéb, 
békés célú felhasználásra is, mint az energiatermelés és az 
orvosi alkalmazási lehetőségek.  

Az új elemek kinyeréséhez 8 tonna uránszurokércet 
dolgoztak fel kis laboratóriumi edényeikben, míg végül 0,1 
gramm tiszta rádium-kloridot sikerült elkülöníteniük. 
Eljárásukat szabadalom nélkül közkinccsé tették.  

 

2. ábra: Az első laboratórium  
 

(https://www.google.hu/search?q=marie+curie+id%C3%A9zet&sa=
X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjPzYmF44jUAh
VDORQKHVSdBSYQsAQIPw&biw=1097&bih=512&dpr=1.75#i

mgrc=mN33J2T7YiFoIM:&spf=1495637767610) 

Marie Curie 1903. június 25-én védte meg doktori 
disszertációját, melynek címe: „Kutatások a radioaktív 
anyagok köréből” volt [3]. A Doktori Bizottság a Sorbonne 

három professzora: Lippmann, Bauty és Moissan volt. 
Marie Curie dolgozata sok nyelven megjelent, nagyon 
rövid időn belül magyarul is Zemplén Győző fordításában 
a Mathematikai és Physikai Lapok-ban, a Mathematikai és 
Physikai Társulat kiadásában Budapesten az 1904. és 1905. 
évi számokban, öt részletben, majd könyvben is kiadták (3. 
ábra). Doktori munkája során közel száz különböző 
kísérletet, mérést, méréssorozatot végzett el. Ezek közül 
néhány eredeti mérési leírás, idézet olvasható a Nukleon 
90-es számú írásában [4]. Értekezése szokatlanul hosszú, 
mintegy 100 oldal körüli, míg abban az időben azok 20-30 
oldalt tettek ki. De Marie Curie fontos feladatának tartotta, 
hogy értekezésében az akkor nagyon új területről minél 
teljesebb körű áttekintést nyújtson.  

Doktori értekezésének fejezetei a következők voltak:   

 Mérési lehetőségek 

 A polónium és a rádium előállításának munkálatai 

 A radioaktív sugárzások tulajdonságai 

 A radioaktív sugárzás hatásai 

 A biológiai felhasználás lehetőségei 

 Gáznemű termékek (emanácziók)  

Mint az a fejezetcímekből látható, már ekkor fontos kérdés 
volt az orvosi alkalmazási lehetőségek kérdése, melyből 
végül a mai széleskörű felhasználási módok fejlődhettek ki, 
mint például a rákos daganatok esetében alkalmazott 
sugárterápia. 
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3. ábra: Marie Curie doktori értekezésének magyar kiadása 

A természetben szép számmal megtalálható instabil 
atommagok által kibocsátott α-, β- és γ-sugárzások 
mágneses tulajdonságainak tanítása során az ő doktori 
értekezésében szereplő ábrát (4. ábra), vagy ahhoz nagyon 
hasonlót szoktak bemutatni a témával foglalkozó 
tankönyvekben. A leírás szerint az ABC fényképező-
lemezre az R rádiumot egy ólomtömbbe P vájt kis 
mélyedésbe elhelyezve és annak környezetében erős 
homogén mágneses teret létesítve, mely a rajz síkjára 
merőleges, a preparátumból kiinduló sugarak különválnak.  

 
4. ábra: A mágneses mező hatása a radioaktív sugárzásra. 

A mágneses mezőbe az indukcióvonalakra merőlegesen 
érkező töltött testek körpályán mozognak a Lorentz erő 
hatására.  

Marie Curie dolgozatában utalt arra is, hogy míg az α-
részecskék energiája meghatározott érték, addig a β-
részecskék esetében ez közel sincs így. Ezt jelzi az ábrán is, 
hiszen a β-sugarak mágneses mezőben való eltérülésének 
érzékeltetésére több különböző sugarú körívet rajzolt.  

„A -sugarak ugyanúgy terelődnek el, mint a katódsugarak és a 
rajzsíkban kör alakú görbékbe mennek át, melyek sugara tág 
határok közt ingadozik, valóságos folytonos spektrum” [2] 

Ugyanebben az évben, 1903-ban kapta a fizikai Nobel-díjat 
férje és Becquerel társaságában. A díjat először csak 
Becquerel-nek és férjének akarták odaítélni, de Pierre Curie 
ezt visszautasította. Levélben tájékoztatta a Nobel 
Bizottságot, hogy eredményeiket feleségével közösen érték 
el, azokban felesége szerepe meghatározó volt, és ha őt 
kihagyják a díjazottak közül, akkor visszautasítja azt (5. 
ábra).  

 
5. ábra: Marie Curie Nobel díja 

Marie Curie második leánygyermekét, Eve-t, 1904. 
december 6-án, 37 éves korában szülte. Ez a leánya, Eve 
Curie (6. ábra) írta meg később édesanyja érdekfeszítő, 
küzdelmes, sok betegséggel terhelt, de mégis diadalmas 
életét a Madame Curie című könyvében [5]  

 
6. ábra: Eve Curie fényképe 

 (http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1354 ) 

Ki kell, hogy emeljük Pierre Curie, a férj szerepét Marie 
Curie munkássága kapcsán, mely nem csak a fent említett 
mérőeszköz megalkotásában állt. Abban az időben teljesen 
szokatlan gondolat volt az, hogy a nők is karriert építsenek, 
mint az írás első felében olvasható, a tanulás szabadságát 
sem engedték minden országban. Ezért kellett Marie Curie-
nek külföldre menni. Ha dolgoztak is a nők, amint férjhez 
mentek, abbahagyták a munkát, de az első gyerek 
megszületése után mindenképpen. Ellenben Pierre Curie és 
az ő édesapja akkor is támogatta, aki vigyázott a 
gyerekekre. Ezt nem minden család biztosította a nők 
számára, sőt általában nem.  

Ki volt nagyobb tudós kettőjük közül? – teszi fel a kérdést 
Hargittai Magdolna könyvében, melyet meg is válaszol, 
miszerint ezt lehetetlen eldönteni. De az valószínű, hogy a 
sikerekhez mindketten kellettek. Ketten együtt többet 
alkottak, mint tették volna külön-külön egyedül. Pierre 
karrierje miként alakult? Függetlenül attól, hogy fontos 
felfedezéseket tett már korábban, mielőtt Marie-vel 
találkozott volna, mint piezoelektromos hatás felismerése 
bátyjával, Jacques-kal, és az összefüggés a ferromágneses 
és a paramágneses viselkedés között, mely átalakulási 
hőmérsékletet Curie-hőmérsékletnek is neveznek, az igazi 
elismerést a radioaktivitás terén végzett kutatómunka 
hozta el számára [1].  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Dyplom_Sklodowska-Curie.jpg
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Az özvegy Marie Curie 
Marie Curie 1906-ban tragikus körülmények között 
elvesztette férjét. (Pierre Curie ekkor 47 éves volt.) Ezután 
egyedül vezette kutatólaboratóriumát, tartotta az 
előadásokat a Sorbonne-on és nevelte leányait (7. ábra).  

 
7. ábra: Marie Curie és leányai 

 

(http://www.chemgeneration.com/hu/marie-curie/marie-curie-élete-
és-munkássága.html) 

A Francia Tudományos Akadémia 1911. január 23-án, egy 
szavazatkülönbséggel nem Madame Curie-t, hanem 
vetélytársát, Edouard Branly-t választotta meg 
akadémikusnak. Viszont ugyanebben az évben megkapta 
második Nobel-díját a kémikusként elért eredményeiért. 
Ennek emlékére, a száz éves évfordulóra lett a 2011. év a 
kémia éve. Marie Curie-t a párizsi Sorbonne Egyetem 
díszdoktorává avatta 1913-ban. 

Ez az elismerés többek között azt is eredményezte, hogy a 
francia kormány létrehozta a Rádium Intézetet, a későbbi 
Curie Intézetet (Institut Curie). Itt nagy intenzitással 
indultak meg a rádium további fizikai és kémiai 
tulajdonságainak, valamint élettani hatásainak a 
vizsgálatai. 

Ám 1911-ben nem mint tudóst ünnepelték 
Franciaországban, hanem egyenesen támadták, magánéleti 
okokból. Curie ekkor már öt éve özvegy volt, miután 
Pierre, férje és társa a kutatásaiban, balesetben meghalt. Két 
lányukat, Iréne-t és Éve-t egyedül nevelte tovább, és átvette 
férje helyét a Sorbonne-on, ahol tanszékvezetőként 
fáradhatatlanul dolgozott, hogy új értelmet találjon 
életének. 1910-ben kapcsolatba kezdtek Paul Langevin 
fizikussal, aki bár külön élt feleségétől, de technikailag még 
nős volt. Miközben 1911 őszén Curie, Langevin és 20 másik 
tudós egy brüsszeli konferencián voltak, Langevin felesége 
átadta a sajtónak a férje és Curie közötti szerelmes 
leveleket, amit megjelentettek, és házasságrombolónak 
bélyegezték Curie-t. Kitört a botrány. Miután Curie lengyel 
volt, felerősödtek a kívülállóságára utaló hangok, és 
hasonló közutálat kezdett kibontakozni ellene, mint 
Richard Dreyfuss esetében. Pletykálni kezdtek esetleges 
zsidó származásáról is. Miután hazaértek a konferenciáról, 
Curie háza körül kiabáló tömeg gyűlt össze, az akkor 7 és 
14 éves lányai annyira féltek, hogy Curie a család egy 
barátjához költözött velük, amíg elült a botrány. 

Idősebb lánya, Irène mintegy örökölte édesanyja vonzalmát 
a fizika iránt, folytatva a családi dinasztiát - az I. 
világháború ideje alatt - édesanyjával a röntgenográfia 
alkalmazásainak fejlesztésén dolgozott. Nekik 
köszönhetően az orvosok röntgenfelvételeket készíthettek a 
sérült csontokról és a testekben található repeszekről. 
Irányítása alatt kétszáz új röntgenállomás létesült. Húsz 
darab röntgenkocsit saját maga szerelt fel és adott át a 
hadseregnek, melyek zömmel személyautók, vagy 
szállítókocsik voltak és gazdag magánemberek, vagy 
nagyvállalatok bocsájtottak rendelkezésére. Megtanult 
vezetni, sőt, sokszor még autószerelői feladatokat is 
ellátott. Irène-nel közösen végezték a röntgenes személyzet 
kiképzését is. A háború végén „katonai érdemeiért” 
tüntették ki. 

1914-ben megalapította a párizsi Rádium Intézetet (Institut 
du Radium) a radioaktivitás gyógyászati alkalmazásainak 
kutatására és a rádium előállítására. Az Intézet pár évvel 
később a magfizikai és magkémiai kutatások központjává 
vált. Marie Curie haláláig dolgozott itt. Az eltelt évek alatt 
a legkülönbözőbb nemzetek fizikusai, vegyészei dolgoztak 
itt. Az időszak alatt körülbelül ötszáz tudományos 
dolgozat készült, melyek közül harminc volt Marie Curie 
saját munkája, de az összes többinél is közreműködött 
segítő tanácsaival.  

Két lánya kíséretében 1921-ben nagy sikerű utat tett az 
Egyesült Államokban, ahol Warren B. Harding elnök az 
amerikai nők által gyűjtött pénzből vásárolt 1 grammnyi 
rádiumot ajándékozott neki [6]. Marie Curie sok előadást 
tartott, főleg Belgiumban, Brazíliában, Csehszlovákiában és 
Spanyolországban. A Népszövetség Tanácsa beválasztotta 
a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságába. 

1922. február 7-én, miután már az egész világ ünnepelte 
Marie Curie-t (8. ábra), a Francia Akadémia is tagjává 
választotta az orvosi röntgendiagnosztika terén kifejtett 
eredményes munkája elismeréseként, első  nőként.  

 
8. ábra: Marie Curie szobra Varsóban 

Marie és Pierre Curie-nek munkájuk során fogalmuk sem 
volt róla, hogy tudományos felfedezésükért mekkora árat 
kell majd fizetniük. Akkoriban még nem tudtak a 
radioaktív sugárzás veszélyes hatásairól, így Marie a 
legkisebb elővigyázatosság nélkül dolgozott a radioaktív 
anyagokkal, a tesztelésre szánt, radioaktív izotópot 
tartalmazó csöveket például a zsebében hordozta, és az 
íróasztala fiókjában tárolta.  
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Marie Curie egész életében igen intenzíven dolgozott. 
Utolsó munkája, 1934 első hónapjaiban, az aktínium optikai 
spektrumának tanulmányozása volt. Egészségét felőrölte 
az élete során a testét ért ionizációs sugárzás óriási dózisa, 
melyet elsősorban az első világháború alatti 
röntgenvizsgálatok során szedett össze. Vérszegénységben 
hunyt el 1934. július 6-án. A Sceaux-i temetőben temették el 
férje mellé, majd Marie és Pierre Curie földi maradványait 
1995. április 20-án helyezték el a párizsi Pantheonban (9. 
ábra).  

 
9. ábra: Marie Curie és Pierre Curie sírja a párizsi 

Pantheonban 

Emlékezete 
Szülőházában, a varsói Újvárosban múzeum ápolja a 
kétszeres Nobel-díjas emlékét (10. ábra). A kiállítás képeket 
mutat be az életéből, láthatóak személyes tárgyak, 
jegyzetfüzetek, levelek, valamint első laboratóriumának 
berendezése a hozzá tartozó eszközökkel. 

Marie Sklodowska-Curie kémikust választották minden 
idők legnagyobb lengyeljének a lengyel történeti múzeum 
és a Mowia Wieki történelmi folyóirat interneten zajló 
szavazásán az érdeklődők 2011. március 8-án. 

 
10. ábra: Marie Curie szülőháza Varsóban 

Marie és Pierre Curie munkássága új korszakot nyitott a 
fizikában és a kémiában, a radioaktivitás vizsgálatának 
terén nagy lendületet adott a kortársaknak és a későbbi 
kutatóknak egyaránt. A nukleáris tudomány eredményei 
az élő és élettelen természettudományok szinte minden 
területén alkalmazást nyertek. A nukleáris tudomány a 
természettudományok motorja volt a 20. században. Ezt az 
állítást a tudományterület által elnyert 57 db Nobel-díj is 
igazolja [7]. A 96-os rendszámú elem Marie és Pierre Curie 
után kapta nevét, mely kűrium, vegyjele Cm.  

A Curie házaspár tiszteletére határozták meg a 
radioaktivitás egyik mértékegységét (curie, jele Ci). Pierre 
és Marie Curie után három radioaktív ásványt neveztek el: 
curite, sklodowskite és cuprosklodowskite. Lublinban van 
a Maria Curie-Skłodowska Egyetem, Varsóban pedig a 
Maria Skłodowska-Curie Rákkutató Intézet.  

"Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk 
kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. 
Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, 
és ezt - kerül, amibe kerül - meg tudjuk valósítani."  

(Marie Curie) 
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