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Légtechnikai rendszerek folyamatos fertőtlenítése UV 
technológia alkalmazásával 

Füredi János 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
Karbantartási Igazgatóság, Karbantartási Főosztály, Forgógép Karbantartó Osztály 

7031 Paks, Pf. 71. 

 

Az utóbbi két évben felértékelődött a vírusfertőzések elleni védekezés fontossága. Naponta szembesülünk a ténnyel, hogy egy 
olyan mikroszkopikus teremtmény, mint egy vírus, mennyire felboríthatja az életvitelünket. Ez a magánéletben is gátló 
tényezőként jelentkezik, de egy erőmű működtetésében, „életében” súlyosabb következményekkel is járhat egy vírusfertőzés 
elterjedése. A cikk a vírusok elleni védekezésre, a fertőzés kockázatának minimalizálására mutat be egy hatékony és 
környezetbarát megoldást az ibolyántúli sugárzás (UV) felhasználásával. 

 

Bevezető 
A Paksi Atomerőmű üzemi területén számos légtechnikai 
rendszer teszi többnyire észrevétlenül a feladatát.  

A technológiai épületek helyiségeit jellemzően három 
csoportra oszthatjuk: 

− folyamatos emberi tartózkodású helyiségek (jellemzően 
vezénylői terek), 

− ablaktalan, illetve nem nyitható nyílászárókkal ellátott, 
technológiai rendszereket magukba foglaló, 
sugárvédelmi szempontból kezelhető kategóriájú 
helyiségek, 

− a nukleáris technológiát közvetlenül, vagy közvetve 
kiszolgáló rendszereknek helyet biztosító, nem, vagy 

korlátozottan kezelhető helyiségek. 

A fenti helyiségek mindegyikére jellemző, hogy bennük 
csak kényszerszellőztetés útján tudunk megfelelő 
paraméterű légállapotot biztosítani. Erre szükség van a 
helyiségekben fejlődő hő elszállítása, valamint az 
üzemeltető és karbantartó személyzetre vonatkozó, 
levegőminőség szempontú munka-, és egészségvédelmi 
követelmények betartása miatt is. 

A szellőztetést szinte minden esetben befúvó és elszívó 
ventilátorok együttes működése biztosítja. A rendszerek 
tartalmaznak szűrőt, fűtő- és/vagy hűtőkalorifert, elzáró 
szerelvényeket és – ahol szükséges a páratartalom 
megfelelő szinten tartása – nedvesítő egységet is. Ezeket a 
rendszerelemeket egymással és a helyiségekkel 
légcsatornák kötik össze, amelyeken keresztül kerül a 
helyiségekbe a kezelt és távozik onnan az elhasználódott 
levegő. A technológiai épületek vonatkozásában ez 
nagyjából 40 km légcsatornát jelent. 

A szellőző rendszerek vagy befúvó ventilátorral, vagy 
légkezelő berendezéssel biztosítják a friss levegőt a kezelt 
helyiségekben. Az elszívást minden esetben ventilátor 
végzi. Amennyiben légkezelő berendezést alkalmaznak, a 
kezelt levegőt recirkuláltatják a helyiség felől, és az 
egészségügyi normának megfelelő mennyiségű friss levegő 
hozzákeverését biztosítják. A rendszer 100% frisslevegős 

üzemben is üzemelhet, mint a befúvó ventilátorral ellátott 
esetben. 

A szűrők megfelelő működése mellett is folyamatosan por 
kerül a rendszerekbe. Ez a pormennyiség alapvetően nem 
okoz problémát, mert a légtechnikai rendszerekben a befújt 
levegő mennyiségéhez méretezett, megfelelő leválasztási 
hatásfokkal rendelkező szűrők vannak beépítve. Azonban 
ez a szemmel nem látható pormennyiség idővel lerakódik a 
rendszerek belső felületein, valamint a szűrő anyagán. Ez 
pedig a levegőben szálló mikroorganizmusok és egyéb 
toxikus anyagoknak ideális melegágyává válhat. A 
szűrőknél ezt az állapotot megelőzhetjük a betétek 
megfelelő időszakonkénti cseréjével, valamint a 
légtechnikai rendszerek belső tisztításával és 
fertőtlenítésével. 

Ugyanakkor a megfelelően megválasztott karbantartási 
ciklusok mellett is valós problémát jelent – a kintről 
beszívott, és a belső recirkuláltatott levegőnél egyaránt – a 
rendszer belső felületén megtapadó mikroorganizmusok 
folyamatosan emelkedő mennyisége. 

Lehetséges megoldások: 

1. Szűrők sűrűbb cseréje 

2. Légcsatornák tisztítása, fertőtlenítése 

3. Légtechnikai rendszerek folyamatos fertőtlenítése UV 

technológiával. 

Az egyik lehetséges megoldás a szűrők cseréjének sűrítése 
(1. eset), azonban ekkor nem használjuk ki a szűrők 
tervezett élettartamát. Nő a karbantartási költség, 
emelkedik a karbantartói kapacitás lekötöttsége. A 
szűrőgyártók meghatároznak a szűrőbetétekre egy 
optimális végnyomás értéket, ami fölött már nincs benne 
elegendő mechanikai tartalék, vagy már nem gazdaságos a 
szűrő üzemeltetése. 2018 óta alkalmazzák világszerte az 
ISO 16890 számú szabványt, ami szigorú kereteket határoz 
meg a szűrők gyártásával kapcsolatosan mind a gyártásra, 
mind a minősítésre vonatkozóan. Az új szabvány az 
energiahatékonyság mellett az egészségügyi normákat is 
szem előtt tartva határozza meg ezeket az értékeket. 
Természetesen ezen ajánlások figyelmen kívül hagyásával 
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dönthetünk úgy, hogy sűrűbb csereperiódust írunk elő egy 
szűrőre, de ez olyan, mintha az izzót még azelőtt 
cserélnénk ki, hogy az kiégne. Számottevő haszna nem 
lenne, viszont jelentősen nőne a karbantartási és az 
anyagköltség. 

A másik megoldással, a légcsatornák tisztításával (2. eset) 
nagyban hozzá tudunk járulni egy rendszer megfelelő 
paraméterű üzemeltetéséhez. A szűrőcserékhez hasonlóan 
ez egy szükséges tevékenység ahhoz, hogy jó minőségű 
levegőt biztosíthassunk a munkahelyeken. Viszont ekkora 
méretű és folyamatosan üzemelő rendszerek esetében a 
teljes belső tisztítás komoly feladat. Mivel a rendszerek 
felépítése általában közös légcsatornára dolgozó redundáns 
berendezésekből áll, így a tisztítás csak a teljes rendszer 
leállításával oldható meg. Ez nagyban megnöveli a tisztítás 
idejét, mert időnként vissza kell indítani a rendszert 
például azért, hogy a kezelt helyiség ne melegedjen túl. 
Ahhoz, hogy teljes értékű legyen a tisztítás, azt követően el 
kell végezni a rendszer fertőtlenítését is. Ennek 
megvalósítása általában nem okoz problémát, de a 
vezénylői terek esetében ez aggályos, mert a 
fertőtlenítőszer beporlasztásának 1-1,5 órás időtartama 
alatt a vezénylői személyzetnek álarcot kellene viselnie, 
ami megnehezíti a kommunikációt. A rendszerek tisztítása 
jelentős karbantartási költséget képvisel a járulékos 
tevékenységek miatt is (állványok építése, mobil klímák 
telepítése, szigetelések bontása, egyéb feltételek 
biztosítása). Ezen a ponton kapcsolat van a szűrő cseréje és 
a légcsatorna tisztítása között. Ugyanis ha a szűrők 
cseréjének intervallumát optimális értéken tartjuk, akkor a 

két csatornatisztítás közötti időszakot is kitolhatjuk.  

A rendszerek időszakos fertőtlenítésének csak a tisztítás 
elvégzése után van megfelelő hatása. A rendszer üzeme 
alatt a belső felületeken lerakódott szennyeződésben 
felgyűlő mikroorganizmusokat tisztítás nélkül nem, illetve 
csak nagy mennyiségű fertőtlenítőszer beadagolásával, 
hosszú behatási idő alatt lehet hatékonyan elpusztítani. 
Erre üzemi körülmények között nincs reális lehetőségünk 

az előző pontban felsoroltak miatt. 

Felmerül a kérdés, lehet-e tiszta, csírátlanított levegőt 
biztosítani a rendszer folyamatos üzeme alatt? 

Az utolsó módszer egy olyan megoldást tartalmaz (3. eset), 
amit már régóta elterjedten alkalmaznak pl. orvosi 
rendelők fertőtlenítésére. Bizonyára mindenki hallotta már 
a figyelmeztetést, hogy a napozás veszélyes a magas 
ibolyántúli (UV) sugárzás jelenléte miatt. Ennek oka az UV 
fény sejtroncsoló hatásában van. 

A fény spektrális eloszlása 
Az UV-sugarak hullámhossza a látható fénynél rövidebb. 
Sugárzási tartománya 100 és 400 nm között van. A vírusok 
és baktériumok elpusztítására a 280 nm alatti tartomány 
használható. Ez az UV-C sugárzás tartománya, más néven 
germicid hullámhossz, ezen belül a leghatásosabb a 264 
nm-es hullámhossz. A 200-300 nm-es 
hullámhossztartomány nagyon hatásos a felületen 
megtelepedő, vagy a levegőben élő baktériumok, vírusok 
(influenza, hepatitisz, szalmonella, e-coli, stb.), gombák és 
penész elpusztítására. Az UV-C fény hatása fotokémiai 
elven alapul. Az UV fény sejtszinten roncsol, tönkreteszi a 
mikroorganizmusok DNS-ét, így szaporodásuk 
megakadályozával gyakorlatilag elpusztítja azokat. 

 
1. ábra: A fény spektruma a germicid hullámhossz elhelyezkedésével 

 

Az UV-C fény hatékonysága függ az intenzitásától és a 
megvilágítási időtől. 

Már több cég kínálatában jelentek meg olyan UV 
technológián alapuló eszközök, melyek megfelelően 
csírátlanított levegőt biztosítanak a felhasználók számára. 
Ezek jellemzően germicid lámpákat tartalmazó készülékek, 
amelyek lehetnek egy helyiségbe beállítható önálló 
berendezések, vagy fali befúvó ventilátorra szerelt 
egységek, de vannak központi szellőző rendszer 

légcsatornájába épített típusok is. Mindegyik típusra 
jellemző, hogy nem jelentenek veszélyt a közelben 

tartózkodókra, azok folyamatosan működtethetők. 

Az alacsony nyomású germicid lámpák a kibocsátott 
fényenergia 90%-át 253,7 nm-es hullámhosszon adják le. Ez 
a hullámhossz nagyon közel van a germicid-hatékonysági 
görbe csúcsértékéhez a 264 nm-hez, ami a legroncsolóbb 
hatású a mikroorganizmusok számára. 
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2. ábra: Az UV-C fény hullámhossz- és germicid-hatékonysági 

görbéje 

Az UV-C sugárzás alkalmazásának előnyei: 

− hatékonyan pusztít el minden mikroorganizmust, 

− vegyszermentes, nincs kémiai, toxikus hatás, ezért 
környezetbarát, 

− nincs szükség veszélyes vegyi anyagok kezelésére, 
tárolására, 

− a mikroorganizmusok nem tudnak rezisztenssé válni, 
mint egyes vegyszerek ellen (pl. klór) 

− azonnali hatás 

− egyszeri telepítés, nem igényel folyamatos felügyeletet, 
csak éves karbantartást (lámpacsere), 

− nem lehet túladagolni, 

− légcsatornába bármely más módszernél hatékonyabb, 

− kompatibilis más víz és légkezelési módszerekkel. 

A 253,7 nm-en sugárzó germicid lámpák nagy előnye, hogy 
nem termelnek ózont. Léteznek ózontermelő germicid 
lámpák is, amelyek 185 nm-es hullámhosszú UV-C 
sugárzást bocsátanak ki. Az ózon rendkívül agresszív, 
nagy oxidációs képességű gáz, amelyet csírátlanításra 
használnak. Míg a 253,7 nm-es hullámhosszú UV-C 
sugárzás „csak” a bőrre (bőrpír, leégés) és a szemre 
(kötőhártya-gyulladás) van káros hatással, addig a 
185 nm-es sugárzás sokkal veszélyesebb, amely kisebb 
dózisban fejfájást, orrvérzést, nagyobb dózisban 
tüdőkárosodást is okozhat. Ezek a tünetek már 0,05 ppm 
koncentrációnál jelentkezhetnek egy teljesen zárt és 
szellőzés nélküli helyiségben. Az ózon másik nem 
kívánatos hatása, hogy a tárgyakkal érintkezve öregíti az 
anyagokat (pl. a műanyagot, a fa bútorokat). A sugárzás 
nem jut át az üvegen, vagyis ablakon keresztül nem jelent 

veszélyt, kivéve, ha sérült az üveg. 

Légcsatornába építhető egységek 
A légkezelő rendszerekbe beépíthető UV lámpás egységek 
bármilyen méretű és formájú légcsatorna szakaszba 
beépíthetők utólag is. Csak ki kell választani egy megfelelő 
légcsatorna szakaszt, amely mintájára elkészítik a 
beépítésre kerülő egységet. A legyártás után viszonylag 
gyorsan beépíthető a régi légcsatorna szakasz helyére. 
Célszerűen az egységet a légkezelő berendezések után a 
közös ágba kell beépíteni, mert a légkezelőn belül a 
szűrőkön átjutó – hűtőkaloriferen keletkező kondenzvíz és 

a nedvesítés miatti magas páratartalmú közegben 
esetlegesen felszaporodó – mikroorganizmusok is 
elpusztíthatók, és egy berendezéssel lekezelhető a 
redundáns gépek által befújt levegő. A készülékben lévő 
germicid lámpák egy védőcsőben helyezkednek el, ami 
megvédi őket a fizikai behatásoktól és a szélsőséges 
páratartalom változásoktól. A működtető elektronika egy 
külön kapcsolószekrényben kerül elhelyezésre. Itt található 
a főkapcsoló és a FI-relé is, és kiegészíthető egy működést 
figyelő elektronikával is, ami hibajelet ad, ha egy lámpa 
kiég, vagy hibásan működik. Ez a működésfigyelő 
elektronika a légkezelő vezérlő szekrényébe is 
elhelyezhető, mivel az indítójelet egyébként is innen kapja 
a berendezés. 

Felmerül még a lámpákra az üzemelés közben lerakódó 
por kérdése. Ennek a problémának egyik megoldása a 
légcsatornák előzetes tisztítása, ami már két éve zajlik a 
Paksi Atomerőműben. A tisztítás utáni, folyamatos 
üzemelés melletti lerakódás csökkentésére a szűrők 
megfelelő időben történő cseréje a leghatékonyabb és 
leggazdaságosabb módszer. A por lerakódása a belső 
felületeken nem olyan gyors, hogy egy év alatt jelentős 
porréteg alakuljon ki az UV-csöveken, másrészt a csövek 
csírátlanítási hatékonysága 9000 üzemóra után csökken, 
ezért évente célszerű cserélni azokat. 

A légcsatornák tisztítása általában egy fertőtlenítéssel 
zárul, amit a fertőtlenítő légáramba ködösítésével 
végeznek. Ezt követően a szűrők ciklikusan tervezett 
cseréje tudja minimális szinten tartani a bekerülő 
pormennyiséget. Ez a por a levegővel együtt áramlik át az 
UV-lámpák közt, így amikor lerakódik a csatornafalon a 
„csírátlanított” por már nem okozhat problémát a felületi 
szennyezettség szempontjából. 

 
3. ábra: UV lámpák egy légcsatorna szakaszban 

Védőfóliás lámpa 

Az erőműben nagy figyelmet fordítanak az idegen anyagok 
bekerülése kockázatának csökkentésére (FME). Lehetőség 
van arra is, hogy speciális védőfóliával ellátott lámpák 
kerüljenek beépítésre. Ez a fólia megakadályozza, hogy a 



Nukleon 2022. április XV. évf. (2022) 240 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  4 

lámpa törése esetén szilánkok jussanak légcsatornába, és a 
csírátlanítási hatékonyságot csak 7%-kal csökkenti. 

Mivel a lámpák a légcsatorna belsejében helyezkednek el, 
így semmilyen veszélyt nem jelentenek az emberekre sem a 
légcsatorna mellett, sem pedig a kezelt levegővel ellátott 
helyiségben. Folyamatos üzemelés mellett a germicid-
lámpák hasznos élettartama nagyjából egy év. Ezután is 
működnek még, de a csírátlanítási hatékonyságuk 
lecsökken. A lámpák cseréje egyszerű művelet. 

 

4. ábra: A védőfólia a lámpa törése esetén a szilánkokat felfogja 

Összefoglalás 
A globálisan problémát okozó pandémiás időszak is 
rávilágít arra, hogy a levegőtisztaság megfelelő szintjének 
fenntartása fontos része a mindennapi élet feltételeit 
biztosító munkahelyek zökkenőmentes működésének. 
Továbbá a pandémiás időszakban elrendelt 100% 
frisslevegős üzemről is vissza lehetne állni normál üzemre. 
A frisslevegős üzem miatt a rendszerben lévő szűrők 
terhelése is megnő, mivel nincs a befújt levegőbe relatíve 
tisztább levegő visszakeringtetve a kezelt helyiség felől, 
vagyis rövidebb idő alatt több szennyeződés kerülhet be a 
rendszerbe. Ráadásul az UV-berendezések használatával 
megoldható egy több éve fennálló probléma is. Ugyanis a 
légcsatorna tisztítások kapcsán felmerült, hogy a vezénylői 
személyzetnek védőálarcot kellene használnia a tisztítás 
után elvégzendő fertőtlenítés alatt, mivel nem hagyhatják 
el a helyiséget. Az álarcban viszont nehézkes lehet a 
kommunikáció és a blokk normál üzeme alatt ez inkább 
kerülendő lenne. Amennyiben a fenti készülék beépítésre 
kerülne a légcsatorna rendszerbe, azzal kiváltható lehetne a 
csatornatisztítás utáni fertőtlenítést is. 

Összességében az UV fertőtlenítő berendezések 
alkalmazásával minőségi szintet lehet lépni a 
munkavállalók egészségének védelmében. 

Az UV-technológia használatával biztosítható, hogy a 
vezénylői terek szellőző rendszerei által befújt levegő 
mikrobiológiai szennyezettsége folyamatosan 
minimalizálva legyen. Az eszközök integrálásának és 
karbantartásának viszonylagos egyszerűsége mellett 
jelentősen javítható a munkahelyi egészségvédelem. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] www.germicidlampa.hu 
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Diffúziós hegesztési és referenciakísérleteket végeztünk 316L mintákon a Dunaújvárosi Egyetem Gleeble 3800 fizikai 
szimulátorán azonos paraméterek mellett (axiális kompresszió, hőmérséklet, hegesztési idő). A kísérletek numerikus modellezése 
során a hőmérséklet eloszlását és az axiális deformációt modelleztük. A fizikai kísérletekben megfigyelhető volt a hegesztett minták 
kisebb tengelyirányú kúszása a referenciamintákhoz képest. A jelenséget a hegesztési felületen ébredő kontakt villamos 
ellenállással magyaráztuk, amit numerikus modellezéseink is alátámasztottak. A kontakt-ellenállásból Zhang (2012) modellje 
alapján a kötési felület becsülhetővé vált, amit a Hill és Wallach-féle (1989) elméleti modellel vetettünk össze. Így lehetőség nyílt 
a diffúziós hegesztési eljárás teljes folyamatának vizsgálatára. 

 

Bevezetés 
A világ energiaigénye folyamatosan növekszik, ám az 
energiatermelés környezetünk számára jelentős 
többletterhelést jelent, ami a természet mellett az emberek 
egészségét is károsíthatja. Ezért olyan új erőművek 
fejlesztésére van szükség, melyek helyettesíteni tudják a 
környezetre káros erőműveket. Ilyen új erőművek lehetnek 
a jövőben a fúziós erőművek. Ezek megvalósításának 
következő mérföldköve lesz a jelenleg épülő ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) fúziós 
tokamak. Az ilyen reaktor toroidális vákuumkamrájának 

háromdimenziós (3D) metszete az 1. ábrán látható. 

A fúziós folyamat lényege, hogy tórusz alakú 
vákuumkörnyezetben mágneses térrel lebegtetnek töltött 
részecskéket: deutériumot és tríciumot. A töltött részecskék 
a plazmában egymással ütközve héliummá alakulnak, és a 
folyamat során nagy energiájú neutronok szabadulnak fel. 
A semleges töltésű neutronok mozgási energiáját a 
vákuumot közvetlenül határoló első fal nyeli el. Innen a fal 
hűtőközegének segítségével elszállított hőenergiát 
hagyományos módszerekkel elektromos árammá alakítják. 
Az első fal szerkezeti elemeit érő neutronsugárzás 
nagyságrendekkel nagyobb, mint ami egy atomerőmű 
reaktortartályának falát éri. A sugárzás károsítja a szerkezeti 
anyagot, és ezzel együtt a hegesztési kötéseket is roncsolja. 
A vákuumkörnyezetben ugyanakkor a hegesztési varratok 
nem csak a mechanikai kötéseket, hanem a megfelelő 
hővezetést is biztosítják. Mivel az ITER 30-40 perces 
pulzusokban fog működni, ezért a kötéseknek további 

ciklikus hőterhelést is el kell viselniük.  

A vákuumedény első falának termikus védelmét biztosító 
hűtött elemek (ún. blanket modulok) hegesztési kötéseit 

többek között „szilárd halmazállapotú” diffúziós HIP (Hot 
Isostatic Pressure) hegesztési eljárással készítik [1]. Ezt 
akkor alkalmazzák, amikor az eltérő mechanikai/hőtani 
tulajdonságú anyagokból készített, nagyméretű tömböket 
kell sík felületek mentén összehegeszteni. Az első fal főbb 
szerkezeti elemeit az ITER számára fejlesztett acélból 
(316L(N)-IG) fogják készíteni. 

Kutatásunk során az első fal elemei készítéséhez hasonló 
paraméterekkel diffúziós hegesztési kísérleteket és 
referenciateszteket végeztünk azonos paraméterek mellett 
(hőmérséklet, nyomás, idő) 316L mintákon a Dunaújvárosi 
Egyetem Gleeble 3800 fizikai szimulátorán. Az 2. ábrán egy 
diffúziós hegesztés kísérlete látható. 

Az ún. szilárd halmazállapotú diffúziós kötés teljes 
áthegedése, azaz a kontaktfelületen keletkező üregek 
eltűnése [2] jellemzően hosszú időt vesz igénybe. A hosszú 
hegesztési folyamat hátrányai, hogy magas költségekkel jár, 
továbbá az eredeti mintadarabok anyagának szerkezete 
megváltozik, valamint a geometriája is deformálódhat a 
magas hőmérsékleten. Ugyanakkor az irodalomban nem 
találtunk példát a diffúziós hegesztés csatlakozó 
felületeinek kontakt villamos ellenállással történő 
vizsgálatára. 

A diffúziós hegesztés során a fő kihívást a szennyeződések, 
oxidok eltávolítása, továbbá a felületi érdesség mellett a 
síklapúság beállítása jelenti. Az oxidok jelenlétét sokszor 
nehéz mérni a felületen, ezért nagy jelentősége van a 
hegesztések előtti kifűtésnek, bár erre a kísérletek során nem 
volt lehetőségünk. A hegesztett kötések kontakt villamos 
ellenállásának mérése egy új eljárást jelenthet a hegesztési 

felületek állapotának vizsgálatára. 
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1. ábra: Az ITER tokamak kriosztátjának és vákuumkamrájának 3D metszete 

 

A Gleeble diffúziós hegesztési kísérleteinek jobb megértése 
érdekében olyan numerikus modellt készítettünk, amely a 
minta hőmérséklet-eloszlása és a felületi nyomás 
figyelembevételével modellezte a tengelyirányú 
deformációt, valamint figyelembe vette az anyagjellemzők 
hőmérsékletfüggő voltát. 

A kísérletek során megfigyeltük, hogy a hegesztett minták 
kevésbé kúsztak a referenciamintákhoz képest, azaz a 
hegesztett minták tengelyirányú deformációja kisebb volt az 
azonos terhelésű referenciamintákhoz képest. Ezt a 
jelenséget a numerikus modellek is kimutatták a 
kontaktfelületnél keletkező kontakt villamos ellenállással. 
Így a kísérletek alapján, a kúszás erős hőmérsékletfüggése 
miatt a modellezéssel becsülhetővé vált a hegesztési 
felületen ébredő kontakt villamos ellenállás. Ezzel 
összefüggést találtunk a minta tengelyirányú deformációja, 
a kontakt villamos ellenállás és a diffúziós hegesztés 
folyamata között. 

A mérési eredményeket és a numerikus modellt a [3]-ban, az 
előzetes tanulmányokat és részeredményeket, pedig a [4, 5, 
6]-ben közöltük. 

Minták előkészítése és a kísérletek 
kivitelezése a Gleeble fizikai 
szimulátorral 
Az ellenállásfűtéssel hevített hengeres minták átmérője 
12,5 mm, hasznos szakasza a befogó pofák között 
30+30 mm, azaz a referenciaminta esetében 60 mm hosszú 
volt. Egy hegesztési kísérlet és a hőmérsékletmérésre 
szolgáló két termoelem a 2. ábrán látható. Kutatásaink során 
több kísérlet közül két hegesztési és két referenciakísérletet 

vizsgáltunk és modelleztünk részletesebben, melyek 

paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. 

A megfelelő felületi minőség eléréséhez a diffúziós kötésre 
szánt felületeket mindkét minta esetében 600-tól 1000/1200 
finomságú vizes csiszolópapírral políroztuk. A mérések 
alapján a minták felületi érdessége Rz = 0,5÷1 µm volt. A 
csiszolás után a minták tisztítása acetonnal történt. A felületi 
érdesség mérése után a krómoxid eltávolítása a felületekről 
CITRANOX savas oldattal történt, amely maratás 35 °C-on 
ultrahangos fürdőben 10 percig tartott (desztillált víz, 2-5% 
oldattal). A maratás után a mintákat ultrahangos fürdőben, 
tiszta desztillált vízzel is tisztítottuk 5 percen keresztül. 
Ezután a mintákat nagynyomású levegővel szárazra fújtuk, 
majd beraktuk egy szállítható vákuumedénybe. Az edényt a 
vákuumozás után argongázzal töltöttük fel, hogy 
megelőzzük a további oxidációt. A minták rögzítése a 
Gleeble kísérleti cellába és a termoelemek bekötése több 
mint 60 percet vett igénybe, ezalatt a minták a levegőn 
voltak a cella vákuumozásáig. Így a felület részleges 
oxidációja elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor az így 
keletkezett oxidréteg feltehetően jóval kevesebb, mint ami 
az eredeti felületen volt. 

 

2. ábra: Diffúziós hegesztés a  
Dunaújvárosi Egyetem Gleeble laborjában 
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1. táblázat: A két hegesztés és a két referenciamérés paraméterei, valamint az Rkont függvénye 

 DG7 – hegesztés RG7 DG3 – hegesztés RG3 

Tmax  
Hegesztési hőmérséklet 

1055 °C 1055 °C 1000 °C 1000 °C 

A hegesztési felület 
kontaktnyomása 

30 MPa 30 MPa 30 MPa 30 MPa 

Minták mért felületi 
érdessége: Rz, µm 

0,75 / 0,80 minta 1 
0,92 / 0,67 minta 2 

- 
0,58 / 0,93 minta 1 
0,60 / 0,59 minta 2 - 

Kontakt villamos ellenállás: 

R𝑘𝑜𝑛𝑡 = k1 ∙ e
−k2∙t (Ω) 

k1 = 2,12·10-5 (Ω) 
k2 = 3,8·10-4 (1/s) 

- 
k1 = 8,2·10-5 (Ω) 
k2 = 4·10-4 (1/s) 

- 

 

A fizikai szimulációk kivitelezése 

Az első mérések tapasztalatai azt mutatták, hogy az 
egytengelyű nyomás (30 MPa), magas hőmérséklet (1050 °C) 
és a hosszú hegesztési idő (80 perc) a minta jelentős 
tengelyirányú deformációját és hasasodását eredményezte, 
így a méréseket rövidebb időre, 40-60 percre korlátoztuk. A 
QuickSim szoftverrel vezérelt értékeknek megfelelően a 
Gleeble 3800 berendezés 10 Hz mintavételezési 
frekvenciával rögzítette az adatokat, melyeket a 2. táblázat 
összegez. 

A vezérlés a mintára ható tengelyirányú terhelést a 
referencianyomás és az előtolásból számított keresztmetszet 
függvényéből állítja be. Így a rövidülő minta tengelyirányú 
terhelése növekedni fog, ahogy a 3. ábrán is látható. A 
berendezés a hegesztési hőmérsékletet a kitöltési tényező 
szabályozásával tartja állandó értéken. A hegesztés egy 
540 s-os felfűtési szakaszból (20 °C → 1050 °C), egy 2400 s-os 
hegesztési szakaszból, és egy kontrollált hűlési szakaszból 
állt. 

 

3. ábra: A teljes hegesztési eljárás alatt mért 
axiális terhelés és az előtolás mértéke 

A referencia- és a hegesztési mintákat összevetve, a 
referenciamintákon is hasasodást tapasztaltunk a minták 
melegebb szakaszán, ám a hegesztési mintákon a 
referenciákhoz képest kisebb tengelyirányú deformációt 
mértünk. Feltételezésünk szerint a diffúziós hegesztésnél a 
hegesztési felületen a kontakt villamos ellenállás miatt 
járulékos hőforrás keletkezett, ami a hőmérséklet eloszláson 
keresztül a minta tengelyirányú deformációját is 
befolyásolta. Ezt a hosszbeli eltérést látjuk a DG3/RG3-nak 
nevezett mintákon a 4. ábrán. 

 

4. ábra: Gleeble mintadarabok a kísérletek után, fentről lefelé: 
referenciaminta (RG3), hegesztési minta (DG3) azonos 

terheléssel, alatta a nyers kiindulási minták 

A Gleeble kísérletek numerikus 
modellezése 
A hegesztési minta hőmérséklet-eloszlását numerikus 
modellezéssel közelítettük a minta tengelyirányú és radiális 
deformációjával együtt. A modell alkalmas volt a változó 
geometria és hőmérséklet mellett az egyes keresztmetszetek 
eltérő hővezetésének és hőfejlődésének számítására. A 
numerikus modell a Gleeble berendezéshez hasonlóan 
szabályozta a szükséges egyenáramot és a munkahengeren 
alkalmazott tengelyirányú erőt. A modellezés során 
figyelembe vettük az anyagparaméterek 
hőmérsékletfüggését, valamint modelleztük a fűtéshez 
használt – konstans maximális hőmérsékletet biztosító – 
egyenáram-sűrűségét. A modell egydimenziós (1D), csak a 
tengelyirányú hőmérséklet-eloszlást számolta, és a minta 
tengelyére merőleges hőmérséklet-eloszlást izotermikusnak 
tekintette, ugyanakkor a magas hőmérséklet miatt 
figyelembe vette a hősugárzási veszteséget. A tengelyirányú 
nyomás miatt fellépő deformációt a hőmérséklet-eloszlás 
függvényében kúszási függvénnyel közelítettük. 

Az 5. ábrán a numerikus modellezéssel kiszámolt 
hőmérséklet-eloszlást látjuk a hegesztési és a 
referenciaminta esetében a hegesztés névleges kezdeténél: 
60 s-nál, és a végénél: 2400 s-nál. Az ábrán látható, ahogy a 
DG3 hegesztés kontaktfelületének villamos ellenállása 
módosítja a hőmérséklet eloszlását az RG3 
referenciaméréshez képest, ezzel befolyásolva a minta 
kúszását és így a tengelyirányú alakváltozást. 
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2. táblázat: A Gleeble vezérlése által rögzített adatok 

Mért értékek Jellemzők Mértékegység 

Hegesztési hőmérséklet, 
legmelegebb pont 

R-típusú termoelem, 
a teljesítmény szabályozása erre a hőmérsékletre történt 

°C 

Befogás melletti hőmérséklet, leghidegebb 
pont 

R-típusú termoelem °C 

Az axiális deformáció / előtolás (stroke) -5 ÷ 0 mm 

A minta tengelyirányú terhelése 
Vezérelt paraméter melyet az erőmérő cella szerint rögzít 
a berendezés szoftvere (Quicksim). 

N 

Kitöltési tényező (a fűtési teljesítmény 
szabályozását mutatja) 

A Gleeble a hegesztési hőmérsékletnek megfelelően 
szabályozza. 
Nem vezérelhető közvetlenül. 

° (fok) 

Vizsgálókamra vákuum értéke 
Manuálisan került rögzítésre, a kontrol kijelzőről 
leolvasva 

torr 

 

 

5. ábra: Hőmérséklet-eloszlás 
 a DG3 / RG3 kísérletekhez, (60 s, 2400 s) 

A hegesztés kontaktfelületének 
elméleti modellezése 
A hegesztett minták csatlakozó felületén a kontaktfelület 
növekedésével az ellenállás csökkenésére számítottunk. 
Ennek megfelelően a modellezés során a hegesztéseket 
időben csökkenő ellenállás-függvényekkel közelítettük. Az 
ellenállás-függvények úgy módosították a hőeloszlást a 
hegesztés modellezése során, hogy a mérésnek megfelelően 
azonos tengelyirányú deformációt kaptunk az időben. A 
DG7 és a DG3 hegesztési kísérletekre meghatározott kontakt 
villamos ellenállás függvényeit a 6. ábra mutatja. 

 
6. ábra: A kontakt villamos ellenállás közelítő függvényei [1] 

A mérések modellezésénél a felületen ébredő kontakt 
villamos ellenállást egy időben exponenciálisan csökkenő 
függvénnyel közelítettük: 

 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 = 𝑘1 ∙ 𝑒
−𝑘2∙𝑡 (1) 

ahol k1 mértékegysége Ω, a k2 mértékegysége 1/s. 

A kontakt villamos ellenállás elméleti értékét a kötési 
felületek arányának megfelelően számolhatjuk a Holm-féle 
szűkületi ellenállással a Zhang-féle modellben [7]. Zhang 
számításaiban figyelembe veszi a kontaktréteg felületi 
ellenállásának hatását (Pl. szennyeződések, oxidok), a 
szűkületi ellenállást, továbbá a kontaktfelületek különböző 

fajlagos ellenállását is. 

A számításokkal belátható volt, hogy a fenti Gleeble 
méréssel és a numerikus modellezéssel meghatározott 
kontakt villamos ellenállás az idő függvényében, valamint a 
Zhang-féle kontakt villamos ellenállás a kötés arányában 
(A/B) azonos nagyságrendű eredményeket adott. Ilyen 
módon a mért kontakt villamos ellenállás alapján 
becsülhetővé vált a kontaktfelület változása. A számításokat 
a minta méretének megfelelően első közelítésként egy 
vezető csatornával határoztuk meg a 7. ábra szerint. 

A Zhang-féle elméleti villamos ellenállás alapján az 
A/B(Rkontakt) kötési felület arányát is meg lehetett állapítani 
a 8. ábrának megfelelően. 

 

7. ábra: A Zhang–féle villamos kontakt-ellenállás 
körszimmetrikus geometriai modellje 

A diffúziós hegesztések és azok modellezésének irodalma 
alapján a kontaktfelület 10-15%-os aránya rövid idő alatt 
kialakul még a hegesztés kezdetén, az alacsony 
folyáshatárnak köszönhetően [8]. Azonban az általunk 
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végzett kísérletek során a kezdeti kontaktfelület 
kialakulásának mérésére nem volt lehetőség, mivel a 
névleges hegesztési szakaszt egy hosszú (540 s) felfűtési 
szakasz előzte meg. Ugyanakkor a kísérletek alapján 
elmondható, hogy a számított kontaktfelület kötési aránya 
reális volt, illetve magasabb hőmérsékleten – a 
várakozásnak megfelelően – nagyobb felületen alakul ki a 
kötés. A kötés arányának pontosabb megállapítására a 
későbbiekben a felület törési képét fogjuk felhasználni, 
illetve a töretek mikroszkópiával történő vizsgálatát 
tervezzük. 

 

8. ábra: A kötési felület aránya a mérés alapján meghatározott 
kontakt villamos ellenállás alapján 

A diffúziós hegesztés kontaktfelületének elméleti 
modellezését Hill és Wallach [8] alapján is elvégeztük. A 
modell a kiinduló felületi érdességi profilt a 
kontaktfelületek közötti ellipszis barázdákkal közelíti. A 
modell azt feltételezi, hogy a felületen keletkező üregek 
bezáródása plasztikus, diffúziós és kúszási folyamatokkal 
jól leírható; erre épülnek a számítások. A Hill és Wallach-

féle modell ötvözött acélok (mint pl. a 316L) diffúziós 
felületi modellezésére is alkalmas. Az eredmények a valós 
kísérletekhez képest ideális kötést eredményeznek a 
különböző elhanyagolások miatt. A modellezés ugyanakkor 
jó lehetőséget ad a felületi folyamatok megértéséhez és 
alkalmazása segíthet a hegesztési paraméterek optimális 
megválasztásához.  

Összefoglalás, következtetések 
A Dunaújvárosi Egyetem Gleeble 3800 fizikai szimulátorán 
diffúziós hegesztési kísérleteket és referenciakísérleteket 
végeztünk azonos hegesztési paraméterek mellett. A 
hegesztési minták kisebb tengelyirányú deformációját 
figyeltük meg a referenciához képest, melyet a későbbi 
numerikus modellezésekkel is igazoltunk. A hegesztés 
kontaktfelületét az ellenállásfűtéssel hevített minták 
numerikus modellezése során egy csökkenő villamos 
ellenállás függvénnyel közelítettük. Az így meghatározott 
függvénnyel, valamint a Zhang-féle elméleti kontakt-
ellenállás felhasználásával a vezető kötési felület arányát is 
megállapítottuk, melyet összevetettünk a kötési felületet 
leíró Hill és Wallach-féle elméleti modellel is. Bár a méréssel 
megállapított és az elméleti modellekből számított értékek 
nagy eltérést mutattak, azonban, – figyelembe véve a 
hegesztési felület oxidációját és szennyeződését, valamint az 
elméleti modell ideális jellegét, – eredményeink megfelelnek 
az előzetes várakozásainknak. 

A Gleeble-kísérletek numerikus modellezésével lehetőséget 
teremtettünk a kísérletek folyamatának pontosabb 
megértésére. A hegesztés kontaktfelületére meghatározott 
ellenállás-függvényekkel a diffúziós hegesztés folyamatát 
tudtuk jellemezni, melyre az irodalomban nem találtunk 
példát. A fenti eljárással és a diffúziós kötésre alkalmazott 
elméleti modellezéssel a hasonló kötési eljárások további 
vizsgálatára nyílt lehetőség. 
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Annealing algoritmusok alkalmazása egyensúlyi töltetek 
optimalizációjához 

Beliczai Botond Tamás 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
7031 Paks, Pf. 71. 

 

A publikációban egyensúlyi töltetek különböző annealing (lehűtési) algoritmusokkal végzett optimalizációinak eredményeit 
ismertetem. A számításokhoz – az EGYS reaktorfizikai kód átalakításával – kifejlesztettem a szimulált lehűtés (SA) és a 
populációs mutációs lehűtés (PMA) algoritmusok visszafűtéssel továbbfejlesztett változatait megvalósító programokat. Az 
optimalizációk kiinduló tölteteit és kezdeti paramétereit egy általam fejlesztett GUI programmal – ICHTYS – adtam meg. A 
vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy az SA algoritmus csak speciális körülmények között működött megfelelően. A PMA 
ezzel szemben a kezdeti paraméterektől függetlenül minden esetben képes volt – egymásnak ellentmondó szempontok alapján is 
– optimalizálni, amiből következik, hogy ez a visszafűtéses PMA egyensúlyi töltetek optimalizációja esetén egy robusztus 
optimalizálási algoritmus. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű üzemeltetése szempontjából alapvető 
fontosságú az egyes reaktorok tölteteinek megfelelő 
megtervezése (ún. töltettervezés). Ez azt jelenti, hogy az 
adott reaktor zónájába a friss és a részben kiégett kazettákat 
olyan módon kell elhelyezni, hogy a blokk a következő 
kampányban az adott töltettel 100%-os teljesítményen 
tudjon üzemelni amellett, hogy a nukleáris biztonságot 
garantáló biztonsági limitek ne sérüljenek. 

A töltetek tervezésekor a lehetséges zónaelrendezések 
csillagászati száma miatt – pl. VVER-440 reaktorok esetén 
kb.1,3·10887 [1, p. 210] különböző zónaelrendezés valósítható 
meg – a fenti feltételek figyelembe vétele mellett is 
lehetőségünk van ún. töltetoptimalizációra. Eszerint a 
kazettaelrendezések óriási fázisterében egy olyan töltetet 
keresünk, ami valamilyen szempontból – valamilyen 
célfüggvény szerint – optimális amellett, hogy bizonyos 
paraméterekre vonatkozó korlátozásokat (kényszereket) 
teljesít.  

Ugyanakkor tölteteket optimalizálni komoly műszaki 
kihívást jelent egyrészt a fázistér hatalmas mérete, másrészt 
pedig a fázistér szerkezete miatt. A célfüggvény értelmezési 
tartománya és értékkészlete ugyanis diszkrét, emellett a 
fázistér nagyon sok lokális optimumot tartalmaz [1, p. 211], 
ami a globális vagy globálishoz közeli optimum 
megkeresését jelentősen megnehezíti. (Természetesen a fent 
említett kényszerek optimalizáció során történő figyelembe 

vétele sem könnyű feladat.) 

Jelen cikkben azokat az eredményeket ismertetem, 
amelyeket VVER-440 reaktorok egyensúlyi tölteteinek 
annealing algoritmusokkal végzett optimalizációja során 
kaptam, amely algoritmusok a szakirodalom alapján 
hatékonyak egy a fentiekben jellemzett fázistér globálishoz 
közeli optimumának felkutatásában. 

 

Egyedi és egyensúlyi töltetek 
átrakása 
A töltetoptimalizálás során először is azt kell eldöntenünk, 
hogy egyedi vagy egyensúlyi töltetet szeretnénk 
optimalizálni. Egyedi töltet optimalizációja esetén ugyanis 
csak a következő kampányra vonatkozó paraméterek 
optimuma alapján keressük a megfelelő zónaelrendezést. 
Egyensúlyi töltet optimalizálásakor ugyanakkor egy több 
kampányra vonatkozó optimális zónaelrendezést keresünk. 
(Egyensúlyi töltet alatt egy olyan hipotetikus töltetet értünk, 
ami úgy jön létre, hogy egymást követő kampányok végén a 
reaktorfizikai számítások során a zóna elrendezését 
ugyanolyan módon változtatjuk – tehát a friss és kiégett 
kazettákat ugyanazokba a pozíciókba helyezzük – 
mindaddig, amíg az egymást követő kampányok között egy 

egyensúlyi állapot nem alakul ki.) 

Egyensúlyi töltetek esetén az optimalizáció során a 
vizsgálandó tölteteket az átrakási mátrixuk egyértelműen 
meghatározza (feltéve, hogy a kazetták berakása kizárólag 
szimmetrikus kazettamozgatásokkal leírható). Az átrakási 
mátrix ugyanis azt mutatja meg, hogy egy adott pozícióba 
helyezett kazetta az előző kampányban a zónában melyik 
pozícióban volt, illetve friss fűtőelemköteg esetén milyen 
típusú kazetta került az adott pozícióba. Ennek 
következtében az átrakási mátrix annyi sorból áll, ahány 
friss kazettát helyezünk kampányonként a zóna egy 
szektorába; az oszlopok számát pedig az ún. 
üzemanyagstratégia határozza meg (hány kampányt tölt el 
egy kazetta a reaktorban). 

Mindebből következik, hogy egyensúlyi töltetek 
optimalizálásakor egy adott átrakási mátrixból – 
referenciatöltetből – indulunk ki, és kiszámítjuk ennek a 
töltetnek a megfelelő paramétereit. Ezt követően 
kazettacseré(ke)t hajtunk végre, meghatározzuk az új 
átrakási mátrixot és az új reaktorfizikai paramétereket. Az 
általunk optimalizálni kívánt célfüggvény (pl. 
kampányhossz, kirakott kazetták átlagkiégése) értékének 
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változása és egyéb paraméterek – pl. hogy az új töltet 
biztonsági paraméterei sértik-e a rájuk vonatkozó limiteket 
– alapján döntünk arról, hogy az új átrakási mátrixot 
elfogadjuk-e az új referenciatöltetnek. Ha elfogadjuk, akkor 
az új töltetből kiindulva folytatjuk az optimalizálást, ha 
pedig nem fogadjuk el, akkor az első töltetet tekintjük 
továbbra is referenciának. 

A fentiekből is látszik, hogy a töltetoptimalizáláshoz kétféle 
programra és azok egymással való kommunikációjára van 
szükségünk. Egyrészt valamilyen módszer alapján meg kell 
határoznunk a kazettacseréket, illetve az átrakási mátrixot. 
Ezt a programot nevezzük optimalizációs kódnak. Másrészt 
az átrakási mátrixot át kell adnunk egy reaktorfizikai 
kódnak, ami az adott töltetet kiértékeli. A számítást 
követően a célfüggvény és az egyéb paraméterek értékét 
vissza kell adnunk az első programnak, ami az adatok 
alapján döntést hoz a következő referenciatöltetről illetve az 
új kazettacserékről. 

A töltetátrakás optimalizálásának 
módszerei 
Az elmúlt évtizedekben nagyon sok különböző 
optimalizációs eljárást alkalmaztak töltetoptimalizálásra. 
Ezek az eljárások alapvetően három csoportba oszthatók: a 
determinisztikus, a sztochasztikus és a mesterséges 
intelligencián alapuló algoritmusokra ( [1, p. 222] alapján). 
A három különböző csoportba tartozó algoritmusok 
működéséről az [1] irodalomban olvashatunk részletesen. 
Jelen fejezetben a cikkben bemutatott számításokhoz 
használt szimulált lehűtés (SA) és populációs mutációs 
annealing (PMA) algoritmusokat ismertetem röviden. 

A szimulált lehűtés (SA) algoritmus [2] lényege, hogy az 
optimalizálás során nemcsak akkor fogadunk el egy vizsgált 
töltetet referenciatöltetnek, ha annak célfüggvény-értéke 
jobb az aktuális referenciatöltet célfüggvény-értékénél, 
hanem valamekkora valószínűséggel akkor is, ha rosszabb. 
Ezt a valószínűséget a következő képlettel határozhatjuk 

meg: 

𝑝 = exp (−
𝛿𝑓

𝑇
)  (1) 

ahol p a valószínűség, δf a célfüggvény megváltozása, T 
pedig az aktuális „hőmérséklet”. Az algoritmus elején 
feltételezünk egy kezdeti hőmérsékletet – T0 általában 1 –, 
amit minden egyes lépésben csökkentünk (Tn+1=α·Tn). Az 
(1) képletből látszik, hogy a kedvezőtlenebb töltet 
elfogadásának valószínűsége az optimalizálás során 
folyamatosan csökken, majd az algoritmus végére nullához 

közelít.  

A fenti optimalizációs módszernek az a célja, hogy az 
optimalizáció elején az algoritmusnak nagyobb szabadságot 
adjunk, hogy a fázisteret jobban be tudja járni, és ne 
ragadjon be egy lokális optimumba. (A szimulált lehűtés 
algoritmusa egy szilárdtestfizikai analógián – a kristályok 
„lassú” hűtésén – alapul.) 

Ugyanakkor töltetoptimalizálás esetén – bármilyen 
módszert használunk is – fontos figyelembe vennünk 
bizonyos biztonsági paraméterekre (egyenlőtlenségi 
tényező, kiégés) vonatkozó limitértékeket. Szimulált lehűtés 
esetén általában az ún. „bounds cooling” technikát [2] 
alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az optimalizáció elején 

még nem követeljük meg a referenciatöltetektől, hogy a 
valódi korlátokat – az ún. „hard limiteket” – teljesítsék, 
hanem ún. „soft limiteket” definiálunk a következő 
képlettel: 

𝑝𝑠𝑜𝑓𝑡 𝑙𝑖𝑚 = 𝑝ℎ𝑎𝑟𝑑𝑙𝑖𝑚 + 𝑇𝑖 ∙ (𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑝ℎ𝑎𝑟𝑑𝑙𝑖𝑚) (2) 

ahol psoftlim az adott lépésben érvényes korlát, plimitmax az 
algoritmus kezdetén érvényes korlát és phardlim a valós limit. 
A képletből jól látszik, hogy az algoritmus végére 
psoftlim = phardlim. 

Az elfogadott referenciatöltet paramétereinek az adott 
lépésben érvényes soft limiteknek kell megfelelnie. Ezeket a 
soft limiteket – az elfogadási valószínűséghez hasonlóan – 
folyamatosan hűtjük (ld. (2) képlet), így az algoritmus végén 
már csak a valós limiteket teljesítő töltetet fogadunk majd el 

referenciaként. 

A PMA algoritmus a szimulált lehűtés továbbfejlesztéseként 
jött létre [2]. A módszer abban különbözik a szimulált 
lehűtéstől, hogy megjegyzi az összes korábbi lépésben 
generált töltetet, és azokból a töltetekből, amelyek az adott 
lépésben a soft limitet teljesítik, egy populációt hoz létre. A 
populáció egyedeihez a célfüggvény-értékeik alapján egy 
valószínűséget rendel (ld. 3. képlet), és a – genetikus 
algoritmusokban ismert – rulettkerék-módszer [3, p. 48] 
segítségével határozza meg a következő referenciatöltetet. 

𝑃𝑚 =
exp ⌊

𝑧𝑚 − 𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑖

 ⌋

∑ exp ⌊
𝑧𝑗 − 𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑖
 ⌋

𝑝𝑜𝑝
𝑗=1

 (3) 

ahol Pm, zm az m-edik töltet kiválasztásának valószínűsége 
és célfüggvény-értéke, zmax a populációban a legnagyobb 
célfüggvény-érték, Ti az i. lépés hőmérséklete, pop pedig a 
populációban levő töltetek száma. (Az egyes töltetek 
valószínűségeinek meghatározásakor lehetőség van ún. 
büntetőfüggvények figyelembe vételére is attól függően, 
hogy az adott töltet a hard limitet teljesíti-e, ld. [2].) 

Az EGYS program átalakítása 
töltetoptimalizációkhoz 
Az EGYS programot a Paksi Atomerőműben egyensúlyi 
töltetek tervezésére fejlesztették ki. 

A program az inputban megadott átrakási mátrix alapján – 
a C-PORCA 2.0 kód segítségével – meghatározza az 
egyensúlyi töltet egyes reaktorfizikai paramétereit 
(kampányhossz, kazetták kiégése stb.). A C-PORCA 2.0 
program kazettaszintű számításokat végez – amely 
számításokhoz a HELIOS [4] programmal számított 
homogenizált hatáskeresztmetszeteket használja –, tehát a 
kazettán belüli heterogenitásokat nem veszi figyelembe. (A 
töltettervezés során a részletes számításokhoz manapság 
használt C-PORCA 7.4 [4] mind a kazettaszintű – a C-
PORCA 2.0 kódban alkalmazott algoritmusok segítségével, 
–, mind a pálcaszintű számításokat elvégzi. A C-PORCA 7.4 
verzióval sztochasztikus optimalizálási algoritmusokat a 
jóval nagyobb gépidőigény miatt csak sokkal 

körülményesebben lehetne vizsgálni.)  

Az EGYS program forráskódját alapul véve valósítottam 
meg az SA és PMA algoritmusok alapján működő 

töltetoptimalizációs programokat (sa.exe és pma.exe).  
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A fejlesztést a Code::Blocks 20.03 fejlesztőkörnyezettel, 
GNU FORTRAN fordítót használva hajtottam végre. 

A programok inputjában a következő opciók adhatók meg: 
optimalizálandó célfüggvény (kampányhossz, kirakott 
kazetták átlagkiégése, kq-maximum minimalizálása); 
maximális lépésszám (az algoritmus alapértelmezés szerint 
egy adott hőmérséklet elérésekor leáll, a visszafűtések (lásd 
később) miatt ugyanakkor nem biztos, hogy ezt a 
hőmérsékletet eléri); α paraméter; a kq-ra és a kiégésre 
vonatkozó „limitmax” és „hardlim” paraméterek (az 
optimalizáció során demonstrációs céllal csak ezt a két 
korlátozó biztonsági paramétert vettem figyelembe); az 
optimalizáció során nem mozgatható – fixált – kazetták 
száma és pozíciói. 

Az sa.exe és a pma.exe is az első lépésben az EGYS program 
inputjában megadott átrakási mátrixból indul ki, azt 
kiértékeli, majd kazettacseréket hajt végre, és így hozza létre 
a továbbiakban vizsgálandó tölteteket. A kazettacseréket a 

program a következőképpen valósítja meg.  

Minden lépésben az algoritmus meghatározza, hogy két 
vagy három üzemi kazetta cserélődjön-e a hőmérséklet 
csökkenésével arányosan változó valószínűségek alapján, 
majd a cserélhető kazettákból egyenletes eloszlás alapján 
választja ki a cserélendő fűtőelemkötegeket. Mivel az SZBV-
kazetták számossága jóval kisebb, mint az üzemi kazettáké, 
ezért minden lépésben történő cseréjük szükségtelen. Az 
optimalizálás elején 20% annak a valószínűsége, hogy 
SZBV-kazetták is cserélődnek, majd ez a valószínűség az 
algoritmus végére a hőmérsékletcsökkenés sebességével 
nullához közelít. A cserélendő SZBV-kazetták is egyenletes 
eloszlás alapján kerülnek kiválasztásra. 

Mindkét programba beépítettem azt is, hogyha az 
optimalizálás valamilyen oknál fogva megreked, akkor 
automatikusan fűtsenek vissza. Az sa.exe és a pma.exe 
esetén ennek az opciónak a megvalósítása bizonyos 

mértékben különbözik egymástól. 

Szimulált lehűtés esetén onnan tudhatjuk, hogy megrekedt 
az algoritmus, hogy egy adott lépésben a referenciatöltet kq- 
vagy kiégésértéke jóval nagyobb, mint az aktuális soft limit. 

A visszafűtést ezért az algoritmus úgy valósítja meg, hogy 
figyeli a referenciatöltet kiválasztásakor és az adott lépésben 
érvényben levő soft limitek közötti különbséget, és ha ez egy 
adott értéknél nagyobb (kq esetén 0,12, kiégés esetén 1,2 
MWn/kgU), akkor a hőmérsékletet a referenciatöltet 
referenciává válása előtti hőmérsékletre emeli vissza.  

A PMA esetén onnan tudhatjuk, hogy megrekedt az 
algoritmus, hogy a populációból elfogynak a töltetek. A 
pma.exe ezért figyeli azt a lépést és hőmérsékletet, amikor a 
populációban levő zónaelrendezések száma öt alá csökken, 
és megjegyzi az ezt megelőző lépésben a populációban levő 
tölteteket (számosságuk minimum öt). Ha ezt követően 
kiürül a pool, akkor a program egyrészt visszatölti a 
populációba a megjegyzett zónaelrendezéseket, másrészt 
pedig a hőmérséklet értékét úgy növeli, hogy az nagyobb 

legyen a fent megfigyelt hőmérsékletnél. 

Optimalizálás előkészítése 
Az optimalizációk során arra voltam kíváncsi, hogy az 
annealing algoritmusok mennyire hatékonyak optimális 
töltetek megtalálásában különböző feltételek – kiinduló 
töltet, fixált kazetták, célfüggvények – mellett. Az SA és a 
PMA algoritmusokhoz a kiinduló töltetet és az egyéb 
paramétereket az ICHTYS programmal határoztam meg. 
(Az ICHTYS egy általam fejlesztett grafikus program, 
aminek a segítségével egyensúlyi tölteteket lehet vizsgálni, 
és a töltetoptimalizációk paraméterei könnyen 
megadhatók.) 

A vizsgálatok során egy olyan töltet egyensúlyi kampányait 
optimalizáltam, amibe kampányonként 102 db friss, Gd-ot 
tartalmazó kazetta került. A 102-ből 90 db 4,7%-os, míg 12 
db 4,2%-os dúsítású kazetta volt. 

Rendelkezésemre állt egy kiinduló átrakási mátrix – több 
évvel ezelőtt végzett számítások alapján –, amit az egyik 
kiinduló töltetnek választottam. Ezt követően ezt a töltetet 
mesterségesen elrontottam: létrehoztam egy nagyon 
előnytelen – hihetetlen nagy kezdeti kqmax-értékű – és egy 

közepesen jó kiinduló elrendezést (1. ábra). 

 

1. ábra: A „rossz”, a „közepes” és a „jó” kiinduló töltet 

 

2. ábra: Kettő, hat és tíz kazetta fixálása 
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A kazettafixálás hatását is vizsgáltam az optimalizációk 
hatékonyságával kapcsolatban. Három opciót vettem 
figyelembe: kevés, közepes mennyiségű és sok kazetta 
pozíciójának rögzítése az algoritmus kezdetén (2. ábra). 

A fentiekben említett célfüggvények mindegyikére 
végeztem töltetoptimalizációkat (kampányhossz növelése, 
kqmax csökkentése, kirakott kazetták átlagkiégésének 
maximalizálása). 

A fenti paraméterek többféle variációja alapján végül 18 
különböző optimalizációt hajtottam végre ugyanazokat az 
inputokat figyelembe véve mindkét algoritmussal. Minden 
számítást az algoritmusok sztochasztikussága miatt 
háromszor indítottam el, és azokból kiválasztottam a 
legjobbakat. Ez azt jelenti, hogy összesen 108 futtatást kellett 

végrehajtanom.  

Az inputparamétereket a következőképpen adtam meg. 

A kq és kiégés limitmax értékeket a kezdeti töltet alapján 
határoztam meg – rosszabb zónaelrendezésnél nagyobb kq 
és kiégés limitmaxra van szükség –, viszont a kq és a kiégés 
hard limitet 1,25-nek illetve 57 MWn/kgU-nak definiáltam 
(a valóságban alkalmazott 1,351 és 58,01 MWn/kgU 
helyett). Ezáltal azt értem el, hogy az algoritmus az 1,351-es 
és 58,01 MWn/kgU-s limit elérése után is továbbfutott, és 
próbált optimális tölteteket felkutatni. 

Az alfa-paramétert a [3] irodalom alapján 0,995-nek vettem, 
a maximális lépésszámot pedig 5000-nek. (Ha nem volt 
visszafűtés, akkor a futtatás kb. 2000 lépésig tartott.) 

Eredmények 

Az SA optimalizációk eredményei 

Az SA-algoritmussal a különböző célfüggvényekre 
vonatkozó optimalizációk során kapott néhány eredményt 

az 1. táblázat tartalmazza. 

A táblázatban feltüntettem a célfüggvényeket, az 
optimalizáció kezdetén (kék színnel) és végén (fekete 
színnel) a referenciatöltet különböző paramétereit 
(kampányhossz, maximális kq, maximális kiégés) illetve az 
optimalizáció során a visszafűtések számát különböző 
kezdeti feltételek mellett (rossz, közepes és jó töltet; sok, 
„közepes” és kevés fix kazetta).  

A táblázatból látható, hogy az algoritmus a célfüggvénytől 
és a fixált kazetták számától függetlenül minden esetben 
tudta javítani a célfüggvény értékét (sőt, sokszor jelentős 
mértékben). Az is jól kivehető, hogy az egyes célfüggvények 
esetén a különböző kiinduló feltételektől függetlenül 
mindig közel azonos célfüggvény-értékű optimális 
megoldásokat talált. A fentiek mellett ugyanakkor az is 
megállapítható, hogy ha a kampányhossz növelésére 
optimalizáltam, akkor az SA nem tudta a maximális kq-
értékét a limit (1,351) alá csökkenteni. (Csak abban az 
esetben talált a limiteknek megfelelő optimumot, ha 
kezdetben a jó töltetből indultam ki.) 

Az 1. táblázat azt is mutatja, hogy a maximális kq 
minimalizálásakor a célfüggvény javulásával együtt a 
referenciatöltet kampányhossza is lényegesen – mintegy 10 
nappal – csökkent. A kampányhossznöveléssel kapcsolatos 
optimalizáció eredményei pedig arra utalnak, hogy minél 
nagyobb egy töltet kampányhossza, annál nagyobb a 
maximális kq-értéke a zónában. (Az 1. táblázat bal oldalának 
utolsó sora ugyanakkor arra utal, hogy ez nem minden 
esetben van így.) A fentiekből következik, hogy a kqmax 
csökkentése és a kampányhossz növelése egymásnak 
ellentmondó szempontok. Ez azért van így, mert az 
egyenlőtlenség csökkentésekor az algoritmus minél több kis 
reaktivitású, többéves kazettát szeretne a zóna közepébe 
helyezni, aminek viszont az a következménye, hogy a 
beépített reaktivitástartalék – és ezáltal a kampányhossz – 
csökken. Kampányhossz növelésekor pedig az SA sok friss 
kazettát igyekszik a reaktor belső pozícióiba tenni, ami 
viszont a maximális kq növekedésével jár együtt. 

Az SA-algoritmus működésének fent említett tulajdonságát 
támasztja alá az egyik optimalizáció adatai alapján készített 
3. ábra. Ennél a számításnál a rossz töltetből kiindulva, sok 
kazettát fixálva kampányhosszra optimalizáltam (lásd 1. 
táblázat, bal oldal, 2. sor). A 3. ábrán egyrészt a referencia- 
és a pillanatnyi célfüggvényértékeket, másrészt a kq soft 
limitet és a referencia kqmax-ot láthatjuk a lépésszám 
függvényében. (Csak az első 1000 lépést ábrázoltam. A 
kiégésre vonatkozó soft limitet az egyes lépésekben a 
referenciatöltetek teljesítették, ezért csak a kqmax-ra 
vonatkozó korlátozás jelenik meg a grafikonon.) 

 

1. táblázat: Az SA eredményei a kampányhossz és a kq optimalizálása esetén 

 Kampányhossz Teljesítmény-egyenlőtlenségi tényező (Kq) 

 Ref. Teff Ref. Kqm. Ref. Kiegm. Vfut. Ref. Kqm. Ref. Teff Ref. Kiegm. Vfut. 

Kezdet_rosszt 375,24 2,58 60,58  2,58 375,24 60,58  

Rosszt_sokf 420,63 1,45 55,68 20 1,28 408,87 57,97 7 

Rosszt_közf 419,86 1,43 54,98 5 1,26 412,42 57,38 1 

Rosszt_kevf 421,55 1,47 55,45 18 1,26 406,77 57,01 2 

Kezdet_közt 411,40 1,79 57,60  1,79 411,40 57,60  

Közt_közf 417,94 1,39 56,78 32 1,30 407,72 57,57 0 

Közt_kevf 419,07 1,38 56,73 33 1,27 408,01 57,68 1 

Kezdet_jót 414,53 1,31 59,23  1,31 414,53 59,23  

Jót_közf 418,80 1,35 57,98 14 1,26 410,57 57,54 0 
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3. ábra: A kampányhossz- és kqmax-értékek a lépésszám 
függvényében (első 1000 lépés) 

A 3. ábrán jól látszik, hogy az algoritmus az egyes 
lépésekben a legjobb tölteteket próbálja megkeresni, hiszen 
a célfüggvény pillanatnyi értéke az optimalizáció során csak 
ritkán nagyobb a referenciaértéknél (kék és narancssárga 
görbe). A grafikon azt is mutatja, hogy az optimalizáció 
elején – kb. az első 300 lépésben – az SA az előző 
referenciánál kisebb értékű referenciákat is elfogad új 
referenciának, viszont az algoritmus végén a referencia 
negatív irányba már nem változik. Tulajdonképpen ez az 
algoritmus lényege. 

A 3. ábrán a visszafűtések is jól láthatók: amikor a referencia 
kqmax és a kq soft limit közötti különbség egy adott értéket 
meghalad, akkor a rendszer visszafűt, tehát a soft limit 
értéke egy adott lépésben megnő. (A visszafűtések miatt 
változik fűrészfogszerűen a piros görbe.) A visszafűtést 
követően a zöld görbe értékében változásokat láthatunk, 
ami azt jelenti, hogy változnak a referenciatöltetek. Amikor 
azonban a soft limit újra a kq referenciaértéke alá csökken, 
akkor az algoritmus megreked, mert nem talál új referenciát. 
(A zöld vonal, amikor a piros vonal felett fut, nem változik.) 
Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy az algoritmus 
kampányhosszra optimalizál, és a nagyobb kqmax-ú 
tölteteknek általában nagyobb a kampányhossza is (lásd 
fent). (Ennél a hőmérsékletnél kisebb célfüggvényértékű 
tölteteket már nagyon kis valószínűséggel fogad el 

referenciatöltetként.) Másrészt pedig az algoritmus mindig 
csak a referenciatöltet környezetét vizsgálja – lokálisan 
vizsgálódik –, hiszen csak egy referenciatöltetet jegyez meg, 
illetve ezen a hőmérsékleten nagy valószínűség szerint már 
csak páros cseréket hajt végre. 

Ez azt jelenti, hogy az SA a referencia közelében 
valószínűleg csak olyan, a referenciánál nagyobb 
kampányhosszal rendelkező tölteteket talál, amelyek 
kqmax-ja nagyobb a soft limitnél. Tehát hiába van a 
referencia közelében egy olyan zónaelrendezés, aminek a 
célfüggvénye jobb a referenciánál, azt az algoritmus nem 
fogadhatja el a limitsértés miatt, és emiatt megreked. 
Mindez magyarázatot jelent az SA azon tulajdonságára, 
hogy egymásnak ellentmondó szempontok esetén csak 
speciális esetben tud optimalizálni. 

A PMA optimalizációk eredményei 

A PMA-algoritmussal a különböző célfüggvényekre 
vonatkozó optimalizációk során kapott néhány eredményt a 
2. táblázat tartalmazza. 

A táblázatból jól látható, hogy a PMA-optimalizációk során 
is minden esetben kedvezően változott a célfüggvény 
értéke. (Ebben az esetben is jelentős célfüggvény-
javulásokat láthatunk a táblázat megfelelő rubrikáiban.) Az 
SA-val szemben ugyanakkor az algoritmus képes volt olyan 
optimális zónaelrendezések felkutatására, amelyek teljesítik 
a limiteket. Az is megállapítható, hogy a PMA ezen 
képessége nem függött a kezdeti töltet milyenségétől, a 
fixált kazetták számától vagy a célfüggvénytől, minden 
vizsgált esetben talált olyan töltetet, ami az előzetes 
számítások alapján a zónába helyezhető (kqmax<1,351; 

kiégésmax<58,01 MWn/kgU). 

A fenti táblázatból az is jól látható, hogy a PMA-algoritmus 
esetében is nagyon fontos szerepe van az általam beépített 
visszafűtésnek. (Mivel ennél az algoritmusnál másképp 
működik a visszafűtés, mint az SA esetén, ezért a 
visszafűtések száma közvetlenül nem összehasonlítható.) 
Sok esetben az algoritmus több tízszer is visszafűt az 
optimalizáció során, tehát ezen opció nélkül a PMA a pool 

kiüresedése miatt megállt volna. 

 

2. táblázat: A PMA eredményei a kampányhossz és a kirakott kazetták kiégésének optimalizálásakor 

 Kampányhossz Kirakott (négyéves) kazetták átlagkiégése 

 Ref. Teff 
Ref. 

Kqm. 
Ref. 

Kiegm. 
Vfut. 

Ref. 
Kieg4ev 

Ref. 
Teff 

Ref.Kqm 
Ref. 

Kiegm. 
Vfut. 

Kezdet_rosszt 375,24 2,58 60,58  48,81 375,24 2,58 60,58  

Rosszt_sokf 420,41 1,35 54,36 0 55,86 410,54 1,35 58,00 99 

Rosszt_közf 420,40 1,35 54,58 12 56,33 410,82 1,35 57,91 41 

Rosszt_kevf 420,27 1,35 55,47 19 57,26 402,67 1,35 57,99 7 

Kezdet_közt 411,40 1,79 57,60  51,37 411,40 1,79 57,60  

Közt_közf 419,44 1,35 54,67 10 55,82 409,92 1,31 57,97 73 

Közt_kevf 419,25 1,35 54,76 98 57,35 403,66 1,33 58,00 0 

Kezdet_jót 414,53 1,31 59,23  54,13 414,53 1,31 59,23  

Jót_közf 420,18 1,35 54,00 6 55,65 414,31 1,35 57,91 2 
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4. ábra: Átlagkiégés-maximalizálás során a paraméterek 
változása (első 1000 lépés) 

A PMA-algoritmusnak az az előnye az SA-val szemben, 
hogy az összes korábbi töltetet megjegyzi, és a limiteket 
teljesítő zónaelrendezésekből sorsolja ki a következő 
kiinduló töltetet. Ez azt jelenti, hogy nemcsak lokálisan – 
ahogy a szimulált lehűtés –, hanem globálisan is feltérképezi 
a fázisteret. Ennek következtében az optimalizáció során a 
folyamatosan változó körülményekhez – kq soft limit, 
kiégés soft limit – képes alkalmazkodni. Erre mutat példát a 
4. ábra, ahol a négyéves kazetták optimalizációjának több 
paraméterét ábrázoltam a lépésszám függvényében (2. 
táblázat, jobb oldal, 2. sor). 

Az ábra felső részén a referencia- illetve az adott lépésben 
számított töltet négy éves kazettákra vonatkozó 
átlagkiégésének értékét láthatjuk. Az adatokból jól kivehető, 
hogy az algoritmus – hasonlóan az SA-hoz – a legjobb 
célfüggvényértékkel rendelkező töltetet igyekszik 
referenciaként kiválasztani. Az is látszik a grafikonon, hogy 
a PMA első 200 lépése alatt a célfüggvény értéke 48 
MWnap/kgU-ról 58 MWnap/kgU-ra nő, viszont az ezt 
követő 800 lépés alatt ez az érték 55 MWnap/kgU körüli 
értékre csökken (az optimalizáció végén a referencia-
kiégésérték 55,86 MWnap/kgU). Ez a tény is azt mutatja, 
hogy a PMA egy adaptív algoritmus: hiába a maximalizálás 
a fő cél, az algoritmus képes figyelembe venni azt, hogy 
ahhoz, hogy a limiteknek megfelelő töltetet találjon, a 
referencia célfüggvény-értékét csökkentenie kell (tehát ki 
tud mozdulni a lokális optimumokból). 

Ugyanakkor a 4. ábra alsó része azt is mutatja, hogy ezt a 
csökkentést a PMA csak olyan mértékben hajtja végre, ami 
feltétlenül szükséges. A referencia kqmax-értékek ugyanis 
kb. a 600. lépéstől éppen hogy csak kisebbek a soft limit 
értékeknél – az ábrán a piros és a zöld vonal nem is nagyon 
válik el egymástól –, ami azt jelenti, hogy túlságosan 
alacsony kqmax értékkel rendelkező töltetet – aminek a 
célfüggvény-értéke túl kicsi lenne – az algoritmus nem 
választ referenciatöltetnek. 

A fentiekből következik, hogy a visszafűtéses PMA egy 
olyan robusztus algoritmus, ami egymással ellentétes 
szempontokat is képes figyelembe venni az optimalizálás 
során, tehát úgy növeli a célfüggvény értékét, hogy közben 
a biztonsági paraméterekre vonatkozó limiteket is betartja. 

Összefoglalás 
A cikkben azt vizsgáltam, hogy annealing algoritmusok – 
SA, PMA – milyen feltételekkel alkalmazhatók egyensúlyi 
töltetek optimalizációjára. 

A szimulált lehűtéssel történő vizsgálatok során azt 
tapasztaltam, hogy az algoritmus akkor működött jól, ha 
egy optimálishoz közeli töltetelrendezésből indultam ki 
vagy pedig olyan szempont szerint optimalizáltam, ami 
nem mond ellent annak, hogy a korlátozó paramétereket be 

kell tartani.  

A PMA esetén viszont azt tapasztaltam, hogy bármilyen 
kiinduló állapot és bármilyen célfüggvényre történő 
optimalizáció esetén talált az algoritmus olyan optimális 
célfüggvény-értékű tölteteket, amelyek a vonatkozó 
limitértékeket teljesítik. A PMA működését az általam 
bevezetett visszafűtés nagyban segítette, hiszen ezen opció 
nélkül az algoritmus populációja jó néhányszor kiürült 
volna, és az optimalizáció megállt volna. A fentiek alapján 
megállapítható, hogy a visszafűtéses PMA a 
töltetoptimalizáció szempontjából egy robusztus 
algoritmus. A későbbiekben további kutatás tárgyát 
képezheti, hogy a PMA algoritmus vajon megőrzi-e ezt a 
robusztusságát akkor is, ha az optimalizáció során nemcsak 
kettő, hanem több biztonsági paramétert veszünk 
figyelembe. 
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A kisméretű moduláris atomerőművek (SMR), mint a 
klímavédelem ígéretes eszközei 

Adorján Ferenc, Rétfalvi Eszter 

Országos Atomenergia Hivatal 
1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4. 

 

Az utóbbi években jelentős felpezsdülés volt tapasztalható a kisméretű moduláris reaktorokon (SMR) alapuló atomerőművekkel 
kapcsolatban, ezért időszerű, hogy áttekintsük a jelenlegi helyzetet és a kilátásokat. Az SMR-ek segítségével – különös tekintettel 
a modularitásra – az atomenergia klímavédelmi potenciálja tovább növelhető, és ez most különös fontosságot kölcsönöz a témának. 
Az SMR-ek fejlesztése egyszerre célozza meg a nukleáris energiatermelés gazdaságosságának és biztonságosságának növelését. 
A közelmúlt eseményei alapján úgy tűnik, hogy az Európai Unió szervei és több európai ország is támogatással és érdeklődéssel 
állnak hozzá a témakörhöz. 

 

Bevezetés 
Kilenc év telt el az [1] összefoglaló cikk óta, ahol a szerző 
nagy alapossággal járta körül a témát, bemutatta számos 
SMR típus alapvető jellemzőit, a tervek, a megvalósítás 
akkori helyzetét. Most egyrészt kiegészítjük az ott leírtakat 
az újabb fejleményekkel; másrészt bemutatjuk, hogy milyen 
új motivációk léptek fel elsősorban az SMR-ek klímavédelmi 
potenciálját illetően.  

Az elmúlt 9 év alatt látszólag kevés előrehaladás történt, de 
az utóbbi néhány évben jelentős felpezsdülés tapasztalható. 
Ezt jelzi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 
2021-ben megjelent [2] „roadmap”-je a kis moduláris 
reaktorok elterjesztéséről, valamint az OECD/NEA szintén 
2021-es kiadványa [3], amely az SMR-ekkel kapcsolatos 
lehetőségeket és kihívásokat veszi számba. Az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) tanulmánya [52] 
alapján a közelmúlt fontos hírévé vált, hogy az EU 
2020/852-es ún. „Taxonomy” rendeletében a nukleáris 
energiát is klímabarát energiaként kívánják szerepeltetni. A 
tanulmány megállapítja, hogy a klímapolitikai célok 
eléréséhez jelentősen hozzá tud járulni az atomenergia és 
azon belül az SMR-eken alapuló erőművek. 

Melyek a kisméretű moduláris reaktorok alapvető jellemzői: 

a) az egy reaktorra (modulra) eső villamos teljesítmény 
maximum néhány száz MWe, bár a valóban 
modulárisnak tekinthető tervek esetén ez inkább max. 
100 MWe; 

b) a tervek lehetővé teszik, vagy eleve olyanok, hogy egy 
erőmű több ilyen modulból álló rendszer legyen, ezáltal 
jelentős létesítési és üzemeltetési költségek takaríthatók 
meg; 

c) hasznosítva az eddigi atomerőművek tervezési és 
üzemeltetési tapasztalatait, azoknál modulonként 
lényegesen egyszerűbb és kevesebb elemet tartalmaznak 
a rendszerek; 

d) a biztonsági rendszerek elsősorban vagy kizárólagosan 
passzív megoldásokat alkalmaznak, így üzemzavar, 

baleset esetén semmi, vagy csak minimális operátori 
beavatkozásra van szükség; 

e) a reaktor és az erőmű fődarabjait, rendszereit ipari 
körülmények között sorozatban lehet (és érdemes) 
gyártani, ellenőrizni és a minőséget biztosítani. 

A fenti tulajdonságok eredményeképpen az ilyen 
rendszerek engedélyezése, építése, létesítése és üzembe 
helyezése lényegesen gyorsabban, hatékonyabban történhet 
meg a hagyományos atomerőművekhez képest. Bizonyos 
darabszám fölött nagyon valószínű, hogy az SMR-ek 
gazdaságossági mutatói jobbak lesznek a nagy 

atomerőművek mutatóinál [38, 39].  

További jelentőséggel bír, hogy az SMR-ek klímavédelmi 
előnyökkel is kecsegtetnek. Tekintettel arra, hogy az 
atomerőművek „karbonlábnyoma” elsősorban a beépített 
anyagok és berendezések gyártásából származik, a kompakt 
konstrukciók, a kevesebb elemszám, a kisebb tömegű 
egységek miatt az építésükhöz szükséges anyagmennyiség 
(elsősorban acél és beton) – szerencsés esetben még 
egységnyi teljesítménykapacitásra vonatkoztatva is – 
kevesebb. Ez CO2-kibocsátás megtakarítását eredményezi a 
nagy atomerőművekhez képest is. A klímavédelem 
szempontjából szintén fontos, hogy többféle lehetőség is 
kínálkozik az SMR-ek rugalmas teljesítménykövető („load 
follow”) üzemmódjára, ami által növelik a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának lehetőségét.  Aktívan 
hozzájárulhatnak a tiszta energiahordozók (pl. hidrogén 
vagy metán) termeléséhez is [14, 39, 40]. 

Előzmények és motivációk 
A könnyen kezelhető, nagy megbízhatóságú 
kiserőművekről korábban azt gondolták, hogy távoli, ritkán 
lakott területeken (pl. Kanada [4], Oroszország északi 
területei), vagy fejlődő országokban lehet létjogosultságuk. 
Általában az volt az elképzelés, hogy a helyszínen csak az 
egyszerű, rutin üzemeltetési tevékenységet kell végezni, a 
karbantartást, fűtőelem cserét stb. vagy úgy oldják meg, 
hogy az egész berendezést elszállítják és helyette egy 
másikat telepítenek, vagy egy arra szakosodott csapat, 
megfelelő felszereléssel ellátva néhány évenként a 
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helyszínre látogat. Ilyennek tekinthető az orosz KLT-40S 
úszó reaktor, [18].  

Újabban az SMR-ekkel kapcsolatos motivációk lényegesen 
kiegészültek: 

− a hosszú idő alatt létesíthető, egyedi, nagyteljesítményű 
blokkok helyett egy kisteljesítményű modulokból 
(blokkokból) álló erőmű sokkal gyorsabban termelővé 
válik, majd az újabb modulok elkészültével a termelés 
fokozatosan nő; 

− az egyes modulok gyári, sorozatban való előállítása jobb 
minőséget és alacsonyabb költséget biztosít; 

− nagyszámú azonos modul esetén a karbantartási, 
átrakási műveletek is hatékony, rutin ipari 
tevékenységekké válnak;  

− a számos kis modulból álló rendszer jó lehetőséget kínál 
a leadott teljesítmény változtatására, a rugalmas, „load 
follow” üzemmódra; 

− több olyan terv is rendelkezésre áll, amely különböző 
„co-generation”-ra is képes, tehát: a „völgyidőszakban” 
a rendszer rugalmasan átáll hidrogén (H2) termelésre, 
tengervíz sótalanításra, vagy valamely más, nagy 
energiaigényű, de megszakítható ipari folyamat 
támogatására [14]; 

− így az SMR rendszerek jelentős szerepet játszhatnak a 
klímaváltozás megfékezésében és a klímaváltozás egyes 
következményeinek kompenzálásában; 

− a jelentősen megnövelt megbízhatóságú és 
biztonságosságú kis modulok az elképzelhető 
legsúlyosabb balesetek esetén is csak egészen szűk 
területen okozhatnak potenciális veszélyt; 

− a megnövelt megbízhatóság és biztonság, kiemelt 
lehetőséget biztosít olyan országok számára, amelyek 
csekély nukleáris tapasztalattal és korlátozott 
technológiai háttérrel rendelkeznek; 

− több olyan SMR is tervezés alatt van, amely a 
transzuránok és a hasadási termékek elégetésére, illetve 
hasadóanyag tenyésztésre is alkalmas. Ezekkel – azon 
túl, hogy lényegesen megnövelik az üzemanyag 
kihasználását – jelentősen lerövidíthető a visszamaradó 
nagy aktivitású hulladék mennyisége és szükséges 
tárolási ideje; 

− az SMR-ek gazdaságossága összetett kérdés [39], de jó 
esély van arra, hogy a modularitás, a rövid létesítési idő, 
a kisebb fajlagos anyagigény (beton, acél), a kisebb 
területigény stb. miatt versenyképes, sőt akár 
gazdaságosabb lehet a nagy erőművekhez képest; 

− az egyszerűbb, tipizált, gyárilag szerelt elemek, 
modulok gyorsabb létesítést, rövidebb építési időt 
biztosítanak, ami jobban tervezhető költségeket és 
gyorsabb megtérülést ígér a befektetők számára; 

− a fentiek alapján a lakossággal való elfogadtatás is 
(remélhetőleg) egyszerűbb és problémamentesebb lesz. 

Ebben az évtizedben ki kell, hogy derüljön, hogy ezek a 
motivációk elegendőek-e az SMR-ek elterjedéséhez. 

Technológiai és biztonsági 
jellemzők 

Általános technológiai jellemzők 

A modularitást is alapvető jellemzőnek tekintjük, tehát 
elsősorban olyan SMR-ekkel foglalkozunk, ahol a tervezők 
figyelembe veszik a többmodulos kiépítések előnyeit. 
Ugyanakkor biztonsági szempontból a modulok közelsége, 
– esetleges kölcsönhatásuk miatt, – inkább hátrányt 
jelenthet, tehát fontos bizonyítani, hogy ezek a hátrányok 

elenyészőek.   

A NAÜ „Roadmap” [2] dokumentuma szerint is a 
modularizáció kulcseleme a koncepciónak, mind a tervezés, 
mind a létesítés és az elrendezés tekintetében. A moduláris 
tervezés arra utal, hogy az egyes komponenseket – lehetőleg 
tipizálható és külön tervezhető – modulokból kell felépíteni. 
A létesítés modularizálása arra utal, hogy gyárilag 
összeszerelt és tesztelt modulokat szállítanak a létesítés 
helyszínére. A moduláris elrendezés azt jelenti, hogy egy-
egy reaktor és a hozzá tartozó biztonsági rendszerek 
egymástól függetlenül is működőképes modulokat 
képeznek, és üzemzavar esetén függetlenül is képesek a 
biztonságos állapotot elérni. Ugyanakkor a modulok 
számos termelési rendszeren, eszközön osztozhatnak 
növelve ezáltal a gazdaságosságot. 

Alapvetően az SMR-ek két fő csoportját különböztethetjük 
meg: 

− valamely kipróbált és széles körben ismert alaptípus 
evolúciós alapon való továbbfejlesztését (A csoport); 

− alapvetően új megoldásokat, amelyekhez hasonlóak 
kommerciálisan még sehol sem működtek (B csoport). 

Az A csoportba (3+ generáció) tartozónak tekintjük a 
nyomott vizes [9-11, 17-21] és forralóvizes típusokat [15, 16], 
valamint a CANDU elvei alapján működőket [5], továbbá a 
folyékonyfém-hűtésű gyorsreaktorokat [27-30]. A nagy 
hőmérsékletű gázhűtéses típusokat [22-25] a B csoportba 
tartozónak (4. generációsnak) tekintjük annak ellenére, hogy 
létezett már ilyen üzemelő reaktor, amit megoldatlan 
technikai problémák miatt leállítottak [42]. Szintén ide 
tartoznak azok is, amelyek valamilyen sóolvadékba kevert 
üzemanyaggal működnek [31-36]. 

Igen részletes ismertetést található a NAÜ 2020-ban 
megjelent „Előrehaladás a kisméretű moduláris 
atomerőművek technológia fejlődésében” című 
kiadványában [7]. 

Biztonság 

A biztonság tekintetében a tervezett SMR-eket tipikusan a 
passzív megoldások elsődleges, vagy kizárólagos 
alkalmazása jellemzi. A tervek jelentős része olyan, hogy 
bármely üzemzavar, baleset, környezeti vagy természeti 
katasztrófa esetén is teljesül a „walk away” feltétel, azaz 
akkor sem történhet jelentős, környezetet, lakosságot érintő 
hatás, ha az esemény közben, vagy azt követően a rendszer 
hosszabb időre magára marad [7, 37]. A passzív 
biztonságnak lényeges eleme a külső szolgáltatásoktól való 
függetlenség is, azaz, hogy ne függjön a rendszer biztonsága 
a külső elektromos hálózattól, hűtővízellátástól, 
dízelüzemanyagtól stb.  
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A fenti célok elérését segíti a viszonylag kis 
egységteljesítmény, de ez önmagában nem elegendő. 
Szükségesek olyan innovatív megoldások is, amelyek 
hasznosítják az atomerőművekkel kapcsolatban eddig 
összegyűlt összes pozitív és negatív tapasztalatot, valamint 
a legmodernebb technológiák által kínált lehetőségeket. A 
modern technológiák egyik fontos eredménye (az anyag- és 
gyártástechnológián túl) az is, hogy a biztonságot érintő 
komplex fizikai-technológiai folyamatok valósághű 
modellezésére ma nagyságrendekkel pontosabb, 
hatékonyabb lehetőségek állnak rendelkezésre, mint 30-50 
évvel ezelőtt, a ma üzemelő harmadik generációs erőművek 
tervezésének idején. Így a terveknek megfelelő normál 
üzemi és baleseti folyamatoknak a rendszerek biztonságát 
igazoló modellezése sokkal megbízhatóbb és részletesebb. 
Ennek köszönhetően válhatnak egyszerre egyszerűbbé és 
megbízhatóbbá az SMR-ek.  

A kompakt, passzív és nagy megbízhatóságú rendszerek 
működése az „evolúciós” fejlesztésű, „A” csoportba tartozó 
terveknél, prototípusoknál a legkönnyebben megérthető. 
Ilyenek például az amerikai NuScale [9], vagy az argentin 
CAREM-25 [10, 11] típusok, amelyek nyomottvizes 
erőművek. A NuScale egyértelműen modernebb tervezés, 
így ezen keresztül érzékeltetjük az „A” csoportba tartozó 
SMR-ek tipikus jellemzőit: 

− alapvetően moduláris tervezés: a reaktorépületben, egy 
talajszint alatti medencében, falakkal elválasztott 
rekeszekbe merülve 6-12 reaktormodul helyezkedik el, 
amelyek egyenként 60-75 MWe teljesítményt 
szolgáltatnak; 

− a reaktormodulok egyenként egy nagynyomásra 
tervezett konténment-tartályban foglalnak helyet (ezek a 
tartályok merülnek a medence rekeszeibe), amely 
tartályokból (lényegében) csak a tápvíz- és gőzvezetékek 
ágaznak ki; 

− a konténmentben a legnagyobb egység a gőzfejlesztővel 
egybeépített reaktortartály; 

− a reaktor és a gőzfejlesztő között normál üzemben a 
primer hűtőközeg természetes cirkulációval kering; 

− átrakáskor, karbantartáskor az adott konténment-
tartályt leválasztják a külső csatlakozásairól, és a teljes 
modult egyben átemelik a medencén belül a karbantartó 
pozícióba, ahol szétszerelik és elvégzik a szükséges 
műveleteket, miközben a többi modul zavartalanul 
üzemelhet (lásd 1. ábra); 

− több modul (pl. 6) párhuzamosan csatlakozik egy 
szekunder rendszerre, turbogenerátorra, illetve egy 
közös vezénylőhöz. 

Kisebb üzemzavarok, nem hűtőközeg vesztéssel (LOCA) 
járó balesetek esetén, operátori beavatkozás nélkül a 
maradványhő elvonása természetes cirkulációval a 
konténment falán elhelyezett lehűtő radiátorokon keresztül 
a medence vizének adja át a hőt, amely még azután is 
biztosítja a megfelelő hőelvonást, amikor a medence vize 
teljesen elpárolog (kb. 30 nap után), mivel addigra a 
maradványhő már annyira lecsökken, hogy a léghűtés is 
elegendő. 

 

1. ábra: A NuScale SMR medencéjének metszete hat 
modulhellyel, háromban már modullal 

A LOCA lehetősége lényegében csak a primer-szekunder 
átfolyást jelenti. Ilyenkor a reaktor leállítását követően a 
tápvíz- és gőzvezetékek lezáródnak a konténment falán 
kívül, és a reaktortartály túlnyomására kinyitnak a 
megfelelő lefúvató szelepek a konténment felé. Ennél a 
tervnél a „biztonsági zónahűtő rendszer”-t mindössze ezek 
a szelepek képviselik. A szelepek nyitásával a konténment 
és a reaktortartály nyomása kiegyenlítődik. A medencébe 
merülő konténment belső falán a víz kondenzálódik és a 
visszafolyást biztosító szelepeken keresztül visszajut a 
reaktorba. Ettől kezdve a létrejövő természetes cirkuláció 
folyamatosan szállítja a hőt a konténment falán keresztül a 
medencébe, tehát a nem-LOCA esetekhez hasonlóan, külső 
beavatkozás és aktív elem nélkül a hőelvonás időhatár 
nélkül biztosított (3. ábra).  

Potenciális környezeti hatással járó baleset csak zónaolvadás 
és a konténment-tartály sérülése esetén történhet, de a 
tervezők valószínűségi elemzései szerint az ilyen esetek 
gyakorisága 3‧10-10/év körüli érték egy-egy modulra, tehát 
gyakorlatilag kizártnak tekinthető. A kis 
egységteljesítménynek köszönhetően, valamint azért, mert 
egy ilyen helyzet nem, vagy csak meglehetősen hosszú 
idővel a kezdeti eseményt követően alakulhat ki, 
balesetelhárítási intézkedések csak egy igen szűk zónán 
belül válhatnak szükségessé. Egyes típusok tervezői (pl. 
NuScale) szerint a hagyományos balesetelhárítási zónára 
egyáltalán nincs szükség, semmilyen baleset hatása nem 
nyúlhat túl a telephely határain.  

A B csoportba tartozó, teljesen új elveken nyugvó SMR 
rendszerek tervei általában még közel sem ennyire 
kidolgozottak, de ezek biztonságával kapcsolatban 
ugyancsak megállapíthatjuk, hogy hasonló célokat tűznek 
ki, mint amit fentebb körvonalaztunk. 

Főbb típusok 
A NAÜ 2020-as, összefoglaló kiadványa [7] több mint 70 
különféle SMR típust mutat be: egyesek már üzemelnek, 
vagy az üzembe helyezés, létesítés fázisaiban vannak; 
mások már elnyertek bizonyos hatósági engedélyeket és a 
közeljövőben létesítésük megkezdése várható; mások még a 
tervezés különböző fázisaiban tartanak. Az 1. táblázatban 
megadjuk az általunk legfontosabbnak ítélt SMR típusokat 
a [2, 7, 8] referenciák alapján, de a státusz megadásánál 
figyelembe vettük az interneten elérhető legfrissebb 
információt. A táblázat szerkezete megegyezik az [1] 
referencia 1. táblázatával a könnyebb összevethetőség 
végett, de kihagytunk néhány olyan típust, amelynek a 
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terveit az utóbbi években nem fejlesztették, és bevettünk 
néhány olyat, amelyek ígéretes és lényegesen előre haladt a 

tervezésük. 

A táblázatból látható, hogy pillanatnyilag három üzemelő 
prototípus létezik, de azok közül egy (a japán HTTR) csak 
demonstratív prototípus, amely villamosenergiát nem 
termel. Két további prototípus erőmű épül, azaz rendelkezik 
létesítési engedéllyel. Típusengedéllyel három rendelkezik, 
amelyeknél várható, hogy hamarosan a létesítési 
engedélyezés megindul. A többi típus még a tervezés 

valamilyen fázisában tart. 

A NuScale esetében már kiválasztották az első telephelyet is 
(az Idaho National Laboratory területén) [12], amelyre 
hamarosan benyújtják a kombinált létesítési és üzemeltetési 
engedélykérelmet (COLA) a US NRC-hoz. Erre a típusra 
jelentős nemzetközi érdeklődés van, többek között 
Románia, Bulgária, Lengyelország és Ghana a közelmúltban 
hivatalos szándéknyilatkozatokat írtak alá [13]. 

A különböző típusok alapos összehasonlítását 2020-ban a 
Tractebel cég mutatta be [37], amelyben a legfontosabb 
jellemzők, úgymint: 

− gazdaságosság (cost competitive) 

− fenntarthatóság (sustainability) 

− inherens biztonság (inherently safe) 

− piackészség (fit for market) 

− legkorábbi piaci rendelkezésre állás (time to market) 
alapján, több különböző értékelési modellel vetették 
össze a legígéretesebb típusokat (2. ábra). 

 

 

2. ábra: A legígéretesebb SMR típusok összevetése Tractebel 
[37] alapján 

A tanulmány szerint a súlyozott követelményrendszernek 
leginkább öt típus, az amerikai NuScale, az amerikai-japán 
BWRX300, a kanadai IMSR és a brit-kanadai SSR-W felelnek 
meg, valamint a versenyből – ismeretlen indokkal kizárt – 
kínai HTR-PM. 

Engedélyezési kérdések 
Az A csoportba tartozó tervek engedélyezése lényegesen 
egyszerűbb a B csoporthoz képest, de itt is sajátos 
problémákat okoz az, hogy a hatósági szabályozás szinte 
kizárólag a már létező, vagy a létesíteni szándékozott erőmű 
alaptípusokra van kidolgozva. Magyarországon – és még 
sok más országban – ez a nyomottvizes atomerőműveket 
jelenti. Másutt idetartoznak még a forralóvizes reaktorok, a 
CANDU (nehézvizes, természetes urános, „nyomott 
csöves” reaktor), valamint egyes gyorsneutronos 
tenyésztőreaktorok (LMFBR). A különböző SMR tervek, 
még ha valamelyest hasonlítanak is egyes „hagyományos” 
típusokra, lényeges újdonságokat tartalmaznak, amelyek 
közül némelyik ellentétes az engedélyezési 
követelményekkel. Mindezeket talán legjobban a US NRC 
hatóság által a NuScale típusra [12] a közelmúltban kiadott 

típusengedély [43] egyes részletei illusztrálják. 

A kiadott engedélyezési dokumentációból [44] számos 
figyelemre méltó dolog derül ki: 

− Vezénylői személyzet: a terv szerint a 12 modulból álló 
rendszert mindössze 6 operátor irányítja egy közös 
vezénylőteremből. Ez nem felel meg a hatályos 
jogszabályi követelményeknek, így felmentést kellett 
kérni a követelmény alól. 

− Egyes problémák esetén a US NRC elegendőnek ítélte, 
ha azok feloldása csak a kombinált létesítési és 
üzemeltetési engedélyezés (COLA) során történik meg. 
Ilyenek: 

• Az árnyékoló fedél tervei (nem eléggé részletes 
információ). 

• Potenciális konténmentszivárgás az éghető gázok 
monitorozására szolgáló rendszeren keresztül. 

• A gőzfejlesztő helikális csöveinek stabilitása a 
sűrűséghullámok rezonanciájával szemben 
visszaáramlás esetén.  

− Az újszerű (first-of-a-kind, FOAK) megoldások számos 
kérdésben speciális megítélést igényeltek. Ezek közül 
néhány érdekesség: 

• A passzív biztonsági zónahűtőrendszer lefúvató 
szelepeinek indokolatlan nyitását megakadályozó 
szelep (IAB), amely nem rendelkezik 
redundanciával. Az engedélyezés során elvégzett 
kisebb áttervezés után a US NRC – a kockázat alapú 
döntéshozási elvei alapján – elfogadta a megoldást.  

• A NuScale SMR nem tartalmaz biztonsági besorolású 
elektromos ellátási rendszereket (Class 1E AC or DC 
systems). A tervező megfelelő módon bizonyítani 
tudta, hogy ilyen rendszerekre nincs szükség a 
reaktor biztonságos állapotba hozásához és annak 
hosszú idejű fenntartásához (> 30 nap). Így a US 
NRC felmentést adott az ilyen rendszerek 
megkövetelése alól. 

• Kampányvégi időszakban, bizonyos üzemzavari 
helyzetekben a hosszú távú passzív hőelvonó 



Nukleon 2022. április XV. évf. (2022) 243 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2022  5 

rendszer működése során (akár üzemzavart, akár 
balesetet követően) elvi lehetősége van annak, hogy 
a kontément belső falán kondenzálódó bórmentes 
víz a reaktorba kerülve rekritikusságot okozzon 
(lásd: 3. ábra). A tervező részletes elemzéssel 
bizonyította, hogy a kialakuló teljesítmény nem 
haladná meg a névleges érték 10%-át, amit viszont az 
üzemzavari zónahűtő rendszer kezelni képes, és a 
fűtőelemek teljes hosszukban vízzel fedettek 
maradnak. Így a US NRC elfogadta a 
rekritikussággal kapcsolatos felmentési kérelmet.  

A felmentéssel feloldott tételek eseteiben a NuScale 
javaslatot tett az előírások módosítására, amelynek 
elfogadási eljárását elindította a US NRC. A NuScale SMR 
típusengedély iránti kérelem elbírálása több mint 3,5 évet 
vett igénybe, de ezt követően a létesítési és üzemeltetési 
összevont engedély (COLA) megadása már lényegesen 
gyorsabb. 

 

3. ábra: A NuScale modul felépítése, és a baleseti zónahűtő 
rendszer működése, illetve annak során a bórhígulás elvi 

lehetősége 

A NAÜ is jelentős erőfeszítéseket tesz arra, hogy a nemzeti 
hatóságokat felkészítse az SMR-ek engedélyezésére, hogy 
segítse azok gyorsabb elterjedését [50]. Ebben az anyagban 
hangsúlyozzák, hogy az SMR-ek engedélyezésének 
előmozdítására a nemzeti hatóságoknak 
technológiasemleges szabályozást kell létrehozni és 
alkalmazni. A NAÜ egy külön projektet is indított arra, 
hogy vizsgálja a jelenlegi NAÜ-s biztonsági szabványok 
SMR-re való alkalmazhatóságát és a rendszeres 
felülvizsgálati szempontok közé bekerültek az SMR-re 
vonatkozó sajátosságok is. 

Az Európai Unió is magas szinten támogatja az SMR-eket, 
miután az Európai Bizottság által végeztetett elemzések 
alapján az Unióban a klímasemlegesség csak úgy érhető el, 
ha a nukleáris erőművi kapacitás nem csökken a jelenlegi 
érték alá [52]. Az elemzések megmutatták, hogy egy európai 
szinten sikeres közös stratégia alapvető elemei a 
következők: 

− egységes európai tervek lehetőleg európai tervezőtől, 

− engedélyekkel rendelkező európai beszállítói lánc, 

− tagországok között harmonizált engedélyezési 
feltételek, 

− közös európai finanszírozási modellek a K+F területen 
SMR témában. 

A fentiek érdekében egy EU szintű együttműködési 
program létrehozását tervezik [51], amelyet az Európai 
Bizottság támogat. A programban egyaránt képviseltetik 
magukat a nemzeti hatóságok, az ipari szereplők és a 
kutató-fejlesztő intézmények.  Az EU szintű egységes 
engedélyeztetés kialakításánál kihívást jelent egyrészről, 
hogy az eltérő reaktortípusok között jelentős technológiai 
különbségek vannak, másrészről, hogy a tagországok jogi 
szabályozása is jelentős eltéréseket mutat. A harmonizálás 
előkészítése érdekében Csehország, Franciaország, 
Finnország és Románia hatóságai tesztfeladatként egy-egy 
már létező SMR terv értékelését határozták el, amely 
együttműködéshez szándéknyilatkozatot írtak alá. Az 
előzetes engedélyeztetés lehetősége (típusengedély) és a 
mélységi védelem elvének SMR-ekre való adaptálása 
gyorsíthatja az engedélyezési folyamatokat. Az 
engedélyezésnek kiemelt figyelmet kell fordítania a 
vészhelyzeti tervezési zóna szabályozására [53] is. Egyes 
SMR típusok esetében a biztonsági elemzések azt támasztják 
alá, hogy súlyos baleset bekövetkezése kizárható. Ilyenkor 
vészhelyzeti tervezési zónára akár nem is feltétlenül van 

szükség.  

A vonatkozó nemzetközi egyezmények (NSD, Espoo-i, 
Aarhusi, stb) felülvizsgálatának érdekében az európai 
együttműködés az információgyűjtés fázisában tart. Távlati 
célként azt határozták meg, hogy 2030-as évek elejére 
elkészüljön az európai SMR koncepciója, és kialakuljon a 
megfelelő jogi és ipari környezet. Ugyanakkor, az 
OECD/NEA szerint ez esetleg túl lassú lehet a 

klímavédelmi célok elérésének szempontjából (lásd 4. ábra). 

Klíma- és környezetvédelmi 
aspektusok 
A világ jelentős részén az új atomerőművek létesítése az 
utóbbi egy-két évtizedben lelassult, az atomerőművi park 
egyre inkább elöregszik, és az élettartam-hosszabbításnak 
nyilvánvalóan korlátai vannak. A jelenlegi egyre magasabb 
biztonsági elvárásoknak megfelelő 3+ generációs (3G+) 
nagyerőművek létesítése viszont egyre hosszabb időt vesz 
igénybe, és az eredetileg tervezett költségek jelentős 
túllépése is jellemző (lásd: Olkiluoto 3, Flamanville 3). Így a 
nukleáris energiatermelés részarányának egy-két évtized 
alatt történő jelentős növelése meglehetősen 
reménytelennek tűnik. Erre kínálnak megoldást az SMR-ek. 

Az atomenergia legfontosabb környezetvédelmi 
problémájának a kiégett fűtőelemek kezelését és végleges 
elhelyezését tekintik. Erre a problémára hatékony és 
ráadásul gazdaságos megoldást ígér az SSR-W típus [34]. 

Klímavédelmi lehetőségek 

A glasgow-i klímacsúcson (COP26) [45] elhatározott célok 
eléréséhez ma már az országok jelentős része szerint 
nélkülözhetetlen az atomenergia felhasználásának lényeges 
bővítése [46] a megújuló energiahordozók mellett. 
Nyilvánvaló, hogy a szükséges bővítési rátát csak az SMR-
ek gyors elterjesztésével lehet biztosítani. Úgy tűnik, hogy 
erre a technikai lehetőség rendelkezésre áll, és számos jel 
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utal arra, hogy sok helyen a politikai elhatározás is 
biztosított [6-14].  

A COP26 keretében 2021 november 5-én egy speciális 
értekezlet zajlott „A Path Towards Affordable Zero Carbon 
Technologies” (A finanszírozható szénmentes technológiák 
eléréséhez vezető út) címen. Az értekezlet egyik 
legfontosabb előadását Dr. Diane Cameron, az OECD/NEA 
igazgatója tartotta [47]. Dr. Cameron előadásában az alábbi 
ábrákkal szemléltette, hogy milyen költségekkel lehet elérni 
a 2030-as és 2050-es klímacélokat különböző stratégiák 

mellett (4-5. ábrák). 

 

 

4. ábra: A 2030-as és 2050-es célok elérésének lehetséges útjai és 
költségei az OECD/NEA szerint [47] 

A 4. ábra első diájáról látható, hogy ha a prognosztizált 
igénynövekedést csak megújulókkal kívánjuk fedezni, 
akkor – figyelembe véve az ahhoz kapcsolódó jelentős 
járulékos költségeket (hálózati költségek, a megújulók 
változó rendelkezésre állásának kiegyenlítése stb.) – a 2030-
as célok még finanszírozhatók akár tisztán megújulókkal is, 
a 2050-es „net-zéró” szint elérése azonban elfogadhatatlanul 
magas költségekkel járna. A második dia egy 
„kiegyensúlyozott útvonalat” szemléltet a megújuló és a 
nukleáris energiatermelés párhuzamos felfuttatásával, 
amely végig vállalhatónak tűnő többletköltségeket mutat. 

Az 5. ábrán bemutatott két dia szemlélteti a világ nukleáris 
energiatermelésének várható (vagy kívánatos) alakulását a 
következő évtizedekben. Mindkét ábrából kitűnik, hogy az 
OECD az SMR-eknek jelentős szerepet szán. A könnyűvizes 
SMR-ek (az „A” csoportba tartozók) már 2030 előtt is 
jelentékeny részt vállalhatnak, de 2030 után egyre nagyobb 
mértékben kell belépniük a más elveken alapuló 
konstrukcióknak is („B” csoport). Az OECD/IEA 2020-as 

részletes riportja [48] alátámasztja az itt bemutatott 
gazdasági adatokat. 

 

 

5. ábra: A nukleáris energiatermelés globális alakulása a 
következő 30 év során [47] 

Az előadás [47] megerősítette, hogy az SMR-ek jelentősen 
segíthetik a nukleáris energiatermelés felfuttatását, mivel 
lényegesen gyorsabb létesítést tesznek lehetővé alapvetően 
két tényező révén: a típusengedélyezés alkalmazása és a 
modularitásból eredő gyorsabb létesítési technológia. A 
gyorsabb üzembeállítás miatt a befektetett tőke megtérülése 
hamarabb megindul, ami csökkenti a kamatterheket, javítja 
a finanszírozási lehetőségeket.  

A World Nuclear Associaton (WNA) 2020-as riportja [14] is 
alátámasztja, hogy a nukleáris energiatermelés gyors 
elterjesztése nélkül nem lehetséges elérni a kitűzött célokat. 
A 6. ábra alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi hozzáállás 
alapján a hosszú távú célok nem érhetők el, így a hozzáállás 
drasztikus megváltoztatására van szükség. Az egyetlen 
lehetőséget az atomenergia felfuttatása jelenti, amely 
viszont csak az SMR-ek alkalmazásával lehetséges.  

A megújuló energiákkal kapcsolatban közismerten a 
legnagyobb probléma a változó rendelkezésre állás, ami 
nem felel meg a pillanatnyi igényeknek. Szükséges lenne 
valamilyen nagy volumenű energiatárolási rendszerre a 
szél- és napenergia optimális kihasználásához. Jelenleg az 
egyetlen ilyen megoldást a szivattyús-tárolós erőművek 
jelentik, azonban ilyenek kialakítása csak bizonyos speciális 
helyeken lehetséges, így ez a kapacitás potenciálisan is 
erősen korlátozott. Az SMR-ek erre a problémára is 
megoldást kínálnak. Ugyanis lehetséges olyan összetett 
rendszereket kialakítani, amelyekben a nukleáris 
energiaforrás folyamatosan, egyenletes teljesítménnyel 
üzemel, de amint a villamosenergia-igény csökken, a 
megtermelt energia egy részét a rendszer átirányítja egy 
olyan kémiai folyamat támogatására, amely energiát 
igényel, és amelynek a végterméke folyamatosan gyűjthető 
[1, 41]. 
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Ilyen kémiai folyamatok lehetnek például a következők: 

− hidrogéntermelés alacsony vagy magas hőmérsékletű 
elektrolízissel; 

− metántermelés víz és befogott széndioxid 
felhasználásával; 

− tengervíz sótalanítása. 

Az első két folyamat tipikusan energiát tárol, amely később 
más helyen felhasználható. A harmadikra viszont 
folyamatosan növekszik az igény a területek 
elsivatagosodásával és a népesedés növekedésével a 
tengerpartokon.  

Az ilyen kettős felhasználású rendszerek úgy oldhatják meg 
a teljesítménykövető villamosenergia-termelést, hogy 
közben a nukleáris üzemanyagfelhasználás hosszútávon 
kiszámítható és tervezhető marad, a nukleáris berendezések 
öregedését nem gyorsítják a gyakori teljesítményváltozások. 
Megfelelő méretezés esetén a kémiai folyamattal termelt 
termék mennyisége hosszabb időátlagban szintén 
tervezhető.  

Ilyen co-generációs lehetőségek persze – elvben – a 
hagyományos atomerőművek esetében is fennállnak, de 
azok nagyobb mérete igen nehézkessé tenné az ilyen 
termelés megszervezését, és ezért feltehetően nem is lenne 
gazdaságos. Az SMR-ek esetében ezek a problémák sokkal 
könnyebben áthidalhatók és az SMR-ek 
teljesítménytartománya is sokkal inkább megfelel az ilyen 
folyamatok igényeinek. 

 

6. ábra: A CO2 kibocsátás kívánatos és szükséges menete 
2030-ig [14] 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az energiatermelés 
során a kiegészítő vagy fő funkcióként alkalmazott kémiai 
folyamatot, a lehetséges kölcsönhatásokat a biztonsági 
elemzésekben és a veszélyhelyzet-kezelés tervezése során is 
figyelembe kell venni. Lényegében az összes SMR-re igaz, 
hogy az egyszerűsített, kompakt kiépítésének több lényeges 
környezetvédelmi előnye is van. Ezek: 

− a kisebb telephelyszükséglet; 

− a kisebb anyagfelhasználás (acél, beton); 

− a kevesebb kis és közepes aktivitású radioaktív 
hulladéktermelés. 

Talán meglepő, de ezek a megállapítások egységnyi 
megtermelt energiamennyiségre számítva is igazak a 
legtöbb esetben [8]. Ez onnan adódik, hogy a kompakt, 
integrált kiépítés eleve kisebb befogadó épületet kíván, a 
több azonos modul osztozni tud a kiszolgáló épületeken, 

berendezéseken stb. Számos olyan terv létezik, ahol több, 
függetlenül működő reaktormodul lát el egyetlen 
turbógenerátor egységet. Fontos egyszerűsítés a 
reaktortartállyal egybeépített gőzfejlesztő (integrált kivitel), 
valamint a természetes cirkuláció alkalmazása normál 
üzemben és üzemzavari hőelvonás esetében. Talán az egyik 
legfontosabb méretcsökkentő hatás a kisméretű 
konténment-tartályok alkalmazása, amelyek 
anyagszükséglete még úgy is csak egy töredéke egy 
szokásos méretű konténmentnek, hogy egy moduláris 
erőműben több ilyen „kis” konténment-tartály szükséges 
(lásd: 1. és 3. ábrák).  

A kis méreteknek és a csökkentett anyagszükségletnek azért 
van jelentős környezetvédelmi és klímavédelmi jelentősége, 
mert az atomerőművek esetében a CO2 kibocsátás 
legnagyobb része a létesítés, gyártás során történik, 
elsősorban a cement és az acél gyártása során. Ezért a 
fosszilis erőművekhez képesti kibocsátásmegtakarításról 
attól az időponttól kezdve beszélhetünk, amikor az 
atomerőmű már megtermelt annyi energiát, ami megfelel 
annak a mennyiségnek, amennyit egy átlagos fosszilis 
erőmű termelne az atomerőmű létesítése kapcsán 
kibocsátott CO2 mennyiség árán. Ezt szemlélteti a 7. ábra. 
Sajnos, megbízható adatokat nem találtunk, így csak a 
viselkedés jellegét tudjuk szemléltetni. Az egyenesek 
indulási pontjai megfelelnek a létesítés során kibocsátott 
CO2-nek, a színezett területek meg a fosszilis 
energiatermeléshez képest megtakarított CO2 kibocsátást 
jelentik. Nyilván hasonló ábrák érvényesek a megújuló 
energiaforrásokat használó energiatermelésre is (víz, szél, 

nap stb.). 

 

7. ábra: Az egységnyi teljesítményre eső összes CO2 kibocsátás 
alakulásának jellege az átlagos fosszilis erőművek, a 
hagyományos atomerőművek és az SMR-ek esetében 

Az MSR (sóolvadékos) reaktorok [32] különösen nagy 
ígéretet jelentenek ebből a szempontból (is), mert azok 
reaktortartályait és konténmentjeit nem kell nagy nyomásra 
tervezni. Az MSR-en belül az SSR altípus (Stable Salt 
Reactor) [34, 35] - ahol az üzemanyag és a radioaktív 
anyagok nem keringenek együtt a hűtőközeg szerepét játszó 
sóolvadékkal, hanem külön csövekben vannak elhelyezve - 
további egyszerűsítést jelent, hiszen a gőzfejlesztőkben 
nincs radioaktív anyag, így nem igényelnek biológiai 
védelmet. Az egységnyi teljesítményre vonatkoztatott 
helyigény és anyagigény tekintetében – a tervek szerint – 

ezek a típusok a legtakarékosabbak.  

Sajátos lehetőséggel bír a Moltex Energy cég SSR-W típusa, 
amely nemrégen nyerte el az előzetes típusengedélyt a 
kanadai hatóságtól [49]. Ez a modell – megfelelő 
reprocesszálási háttéripar mellett – lehetővé teszi, hogy a 
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kiégett üzemanyagban megmaradó és keletkező 
hasadóképes anyagokat (uránt és transzuránokat) tovább 
égesse. Amennyiben ilyen reaktorok jelentős mértékben 
elterjednének, lehetővé válna, hogy egyrészt jelentősen 
megnövekedjen a hasadóanyag kihasználtsága és ezáltal 
csökkenjenek a bányászati igények, másrészt visszamaradó 
nagy aktivitású hulladékban a nagyon hosszú felezési idejű, 
tartósan nagy radio-toxicitású anyagmennyiség is jelentősen 
lecsökkenjen. Mindamellett a tervezők értékelése szerint egy 
ilyen reaktor létesítése lényegesen olcsóbb, mint a 
folyékonyfém-hűtésű gyorsreaktorok. Ha ez beigazolódik, 
akkor az [52]-ból kölcsönvett 8. ábra utolsó két oszlopa is 
jóval alacsonyabbá válna. Így a hulladék hosszútávú 
eltemetésének problémája is jelentősen egyszerűsödne, 
mivel, ha a nagy aktivitású hulladék mennyisége jelentősen 
lecsökken, és nem tartalmaz jelentős mennyiségű 
transzuránt és más hosszú felezési idejű izotópot (lásd. [52], 
103. oldal), akkor akár már 1000 év biztonságos tárolás 
elegendő ahhoz, hogy a hulladék aktivitása a természetben 
előforduló uránércek aktivitásával összemérhetővé váljon. 

Kilátások, potenciális hatások 
Úgy tűnik, hogy számos nemzetközi szervezet (NAÜ, 
WNA, OECD/NEA, ENSREG, WENRA) elhatározta, hogy 
érdemes elindulni az SMR-ek elterjesztése útján és már 
különböző konkrét lépéseket is tettek az adott szervezet 
hatáskörének megfelelően. Egyre több ország döntéshozó 
politikusai és befolyásos személyiségei (pl. USA, Kanada, 
Oroszország, Kína, Franciaország, Belgium, Lengyelország, 
Románia, Szlovákia, Csehország, Észtország) komolyan 
gondolják és már lépéseket is tettek arra, hogy belátható 
időn belül SMR-eket létesítsenek. Láthattuk, hogy sok 
szereplő próbál különböző tervekkel a versenybe beszállni, 
azonban a jelenleg üzemelő vagy épülő SMR-ek kis száma 
azt mutatja, hogy a felfuttatáshoz előbb ki kell épülnie a 
stabil fejlesztői és ipari háttérnek, és kormányzati támogatás 
is szükséges lehet [2,3].  

Magyarország jelenlegi stratégiájában csak az SMR 
projektek nyomon követése szerepel. Igaz, hogy 
Magyarország a méretéhez képest a jelentősebb nukleáris 
programmal rendelkező országok közé tartozik, azonban a 
meglévő és a tervezett paksi blokkokhoz kapcsolódó 

tevékenységek lekötik az ország ezirányú erőforrásainak 
nagy részét. Mivel az SMR-ek klímavédelmi és más előnyei 
nem vitathatók, hosszabb távon számolni kell hazai SMR 
létesítésével is. Ezért fontos, hogy mind a hazai 
szakembergárda, mind a politikai döntéshozók 
folyamatosan képben legyenek. 

Összegzés 
A klímavédelmi célok elérése érdekében egyre több szereplő 
egyetért abban, hogy a nukleáris energiatermelés 
felfuttatása szükségszerű. A nagy erőművek létesítése 
azonban egyre vontatottabban megy különösen a fejlett, 
nyugati országokban. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy az 
egyre növekvő biztonsági elvárások miatt az alapvetően 
több évtizeddel ezelőtti koncepciókon nyugvó tervek egyre 
bonyolultabbá váltak. Így mára már elengedhetetlen, hogy 
tiszta lappal induló, új koncepciókon nyugvó terveket 
dolgozzanak ki. Alapos okunk van azt feltételezni, hogy a 
kisméretű moduláris reaktorokon alapuló tervek egyszerre 
gazdaságosabbak, biztonságosabbak lesznek a 
hagyományos nagyerőműveknél, valamint alkalmazásuk 
lehetővé teszi a nukleáris energiatermelés viszonylag gyors 
felfuttatását. Ezt jelenleg a legkidogozottabb terveken 
alapuló könnyűvizes (nyomott és forraló) technológiák 
ígérik, hiszen a viszonylag kis modulok sorozatgyártással 
lényegesen olcsóbb, megbízhatóbb és a befektetők számára 
gyorsabb megtérülést biztosító megoldást jelentenek.  

A fejlettebb, újszerű IV. generációs technológiák fokozatos 
beléptetése közép- és hosszútávon további előnyökkel 
kecsegtet elsősorban a zárt üzemanyagciklus és a 
tóriumciklus széleskörű bevezetésével, valamint a nagy 

aktivitású hulladék mennyiségének jelentős csökkentésével.  

Az Európai Unióban a taxonómia rendelet módosítása, az 
ENSREG és a WENRA kezdeményezései az engedélyezés 
fejlesztésére és egységesítésére, valamint az egységes 
típustervek kidolgozásának várható támogatása tovább 
növelheti az esélyét az SMR-ek európai elterjedésének. 
Számos EU ország támogatja, vagy legalábbis komolyan 
érdeklődik ezen a lehetőségek iránt. 

 

 
8. ábra: A különböző nagyreaktoros üzemanyagciklus modellek költségbecslése ([52] alapján) 
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1. táblázat: A legfontosabb SMR típusok jellemzői és állapotuk 

Reaktor 

(fejlesztő/szállító) 

ország 

Típus, 

Hő / Vill. telj. 
(MW) 

Kialakítás, 

Reaktor 
méret (m) 

Üzemanyag, 

kampány 

Moderátor / 

hőhordozó, 

paraméterei 

Hűtés Státusz 

mPower 

(B&W + Bechtel) 

USA [15] 

BWR 
575 / 195 

Integrált 

27,4 × 4,15 

69 köteg, 17 × 17 

2,4 m aktív hossz 

24 hó 

víz / víz 

319 °C, 148 bar 

N: A 

S: P 
KT 

BWRX-300 

(GE-Hitachi) 

USA-Japán [16] 

BWR 

900 / 300 

Integrált 

n/a 

240 köteg, 10 × 10 

ABWR-rel lényegében 
azonos 

víz 

287 °C, 72 bar 

N: P 

S: P 

TE 
folyamatban 

(USA, 
Kanada) 

SMR-160 

(Holtec Int) 

USA [17] 

PWR 

525 / 160 

Integrált 

~31 × 3 

57 köteg, 17 × 17 

3,7 m aktív hossz 

48 hó 

víz / víz 

321 °C, 155 bar 

N: P 

S: P 

TE (1. fázis, 
Kanada) 

NuScale 

(NuScale) 

USA [9] 

PWR 

200(250) / 60(75) 

Integrált 

6-12 modul 

17,7 × 2,7 

37 köteg, 17 × 17 

1,8 m aktív hossz 

24 hó 

víz / víz 

321 C, 138 bar 

N: P 

S: P 
TE (NRC) 

Úszó atomerőmű, 

(Afrikantov  
KLT-40S) 

Oroszország [18] 

PWR 

150 / 35 

nem integrált 

hajón 

1-2 modul 

121 köteg, hatsz. 

1,2 m aktív hossz 

36 hó 

víz / víz, 

316 °C, 127 bar 
N,S:A Ü 

ACP100 

Kína [19] 

PWR 

385 / 125 

integrált 

10 x 3,35 

57 köteg, 17 × 17 

1,8 m aktív hossz 

24 hó 

víz / víz, 

319,5 °C, 150 bar 

N: A 

S: P 
É 

SMART 

D-Korea [20] 

PWR 

330 / 100 

Integrált 

18,5 × 5,9 

57 köteg, 17 × 17 

2 m aktív hossz 

30 hó 

víz / víz, 

322 °C, 150 bar 

N: A 

S: P 
TE 

CAREM 

(CNEA, INVAP) 

Argentína [10,11] 

PWR 

100 / 27 

Integrált 

11 × 3,3 

61 köteg, hatsz. 

1,4 m aktív hossz 

18 hó 

víz / víz, 

326 °C, 122,25 bar 

N: P 

S: P 
É 

NUWARD 

(EDF) 

Franciaorsz. [21] 

PWR 

540 / 170 

Integrált 

13 × 4 

2 modul 

76 köteg, 17 × 17 

 

24 hó 

víz / víz, 

307 °C, 150 bar 

N: A 

S: P 
KT 

HTR-PM (Csinhua) 

Kína 

[22] 

HTGR 

2x250 / 210 

reaktor + GF 

11 × 3 

2 reaktor, 1 
turbógenerátor 

golyós fűtőelem 

420000/reaktor 

folyamatos 

grafit / He 

750 °C, 70 bar 

N: A 

S: P 
Ü 

SC-HTGR (Framatome, 
General Atomics) 

Franciaország, USA [23] 

HTGR 

625 / 272 

Reaktor 

24 × 8,5 

+ 2 GF 

moduláris 

UCO TRISO 
hatszögletű 
hasábokban 

18 hónap 

grafit / He 

750 °C, 60 bar 

N: A 

S: A/P 
KT 

HTTR 

(JAEA) 

Japán [24] 

HTGR 

30 / 0 

Reaktor 

13,2 × 5,5 

 

UO2 TRISO 
hatszögletű 
hasábokban 

~24 hó 

 

grafit / He 

850 °C, 40 bar 

N: A 

S: A 

 

Ü 

…a táblázat folytatódik a következő oldalon. 
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Reaktor 

(fejlesztő/szállító) 

ország 

Típus, 

Hő / Vill. telj. 
(MW) 

Kialakítás, 

Reaktor 
méret (m) 

Üzemanyag, 

kampány 

Moderátor / 

hőhordozó, 

paraméterei 

Hűtés Státusz 

XE-100 

(X Energy) 

Kanada, USA [25] 

HTGR 

200 /85 

moduláris 

Nem integrált 

16,4 × 4,88 

UCO TRISO/pebbles 

15,5% 

folyamatos 

grafit / He 

750 °C, 60 bar 

N: A 

S: P 
AT 

Fuji MSR 

(ITMSF) Japán [26] 

TBR 

450 / 200 

Integrált 

5,4 × 5,3 

LiF-BeF2- 

ThF4-UF4 

grafit / folyékony 

só 

700 °C, 

N: A 

S: P 
KT 

SVBR-100 

(AKME-eng.) 

Oroszország [27] 

FBR 

280 / 100 

Integrált 

8,2 × 4,5 

oxid U-235 

≤ 16,5 % 

~8 év 

nincs / Pb-Bi 

485 °C 

N: A 

S: P 
RT 

4S 

(Toshiba) 

Japán [28] 

FBR 

30 / 10 

Integrált 

24 × 3,5 

fém U-235 

≤ 19,9% 

~30 év 

nincs / Na 

~500 °C 

N: A 

S: A/P 
RT 

MoveluX 

(Toshiba) 

Japán [28] 

TBR 

10 / 3-4 

Integrált 

2,5 × 6 

U3Si2 / 177 
hatszögletű 

folyamatos 
üzemanyagcsere 

Heat-Pipe cooled 
and calcium-

hydride 

moderated 

~680 °C 

N: P 

S: A/P 
KT 

ARC-100 

(ARC LLL) 

Kanada [29,30] 

FBR 

286 / 100 

nem integrált 

15,6 × 7,6 

Fém U-235 

≤ 17,2% 

20 év 

nincs / Na 

510 °C 

N: A 

S: P 
KT 

IMSR 

(Terrestial Energy) 

Kanada [31,32] 

MSR 

440 / 195 

Integrált 

10 / 3,7 

Urán-fluorid só 

< 5% 

7 év (reaktorcsere) 

Urán-fluorid só, 
grafit 

440 °C 

N: A 

S: P 
AT 

ThorCon 

(ThorCon Int.) 

USA, Indonézia [33] 

MSR 

557 / 250 

Integrált 

moduláris 

10,3 / 7,8 

 

UF4,- ThF4 

48 hó 

Sóolvadék, grafit 

704°C 

N: A 

S: P 
AT 

SSR-Wasteburner 

(Moltex Energy) 

Nagy-Britannia, Kanada 
[34, 35, 36] 

SSR 

750 / 300 

(900MWe  
max. 8 óra 

csúcsteljesítmény) 

Nem integrált 

6 × 10 

Aktinidák, kiégett FE, 
reprocesszált saját FE, 

stabil sók formájában, 
zárt hexagonális 

fűtőelem-kazettákban 
(451 db) 

ZrF4-KF 
sóolvadék 

590°C 

N: A 

S: P 
AT 

A táblázatban megjelenő egyes jelölések: 

BWR – forralóvizes reaktor ~ (Boiling Water Reactor) 

PWR – nyomottvizes ~ (Pressurized Water Reactor) 

HTGR – magas hőmérsékletű, gázhűtésű ~ (High Temperature Gas Cooled Reactor) 

MSR – sóolvadék üzemanyag és hőhordozó ~ (Molten Salt Reactor) 

TBR – termikus szaporító ~ (Thermal Breeder Reactor) 

FBR – gyors szaporító ~ (Fast Breeder Reactor) 

SSR – „stable salt reactor”, azaz ahol a sóolvadékban oldott üzemanyag nem kering a hűtőközegként használt sóolvadékkal 
együtt. 

A „Kialakítás” oszlopban az „Integrált” kifejezés arra utal, hogy a reaktortartály és a gőzfejlesztő/cseppleválasztó/első hőcserélő 
egyetlen struktúrát képez. A „Hűtés” oszlopban az A aktív, a P passzív (természetes cirkulációs) hűtést jelöl, N: a normál 
üzemben, az S: üzemzavar/baleset esetén. A „Státusz” oszlopban: Ü – üzemel, É – épül, TE – típusengedély legalább egy 
országban, RT – részletes terv, AT – alapszintű terv, KT – koncepcióterv. 
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Reaktorfizika alapjainak oktatása Python programkóddal 
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Az Uppsalai Egyetem nyári kurzusaként kidolgoztuk a Reaktorfizika Python-nal című tantárgyat. Ennek különlegessége, hogy 
számítógépes laborgyakorlatokkal segíti elő az aktív tanulást. A gyakorlatok Jupyter Notebook-okra épülnek, melyek szöveges 
leírásokból, Python programkódból és vizualizációból állnak. Jelen cikk célja, hogy bemutassa a tantárgy nyilvánosan is elérhetővé 
tett tananyagát. 

A tantárgy törzsanyaga lefedi a hasonló kurzusok által bemutatott témaköröket. A legtöbb gyakorlati feladatot az alapokból 
építettük fel, viszont az összetettebb számításokat a diákok az openMC kód felhasználásával végzik. 

 

Bevezetés 
Az Uppsalai Egyetemen több olyan tantárgy is elérhető a 
diákok számára, melyek által megismerkedhetnek a 
reaktorfizikával: egy BSc képzésben szereplő bevezető 
reaktorfizika kurzus, mely nem fizikusok képzését célozza 
(például a neutrontranszport-egyenletet nem tárgyalja); egy 
alkalmazott reaktorfizika tárgy, mely ugyan nem gyakorlati 
szempontból, de megismerteti a hallgatókat a reaktorfizikai 
számítások menetével; valamint egy Energy Physics II with 
nuclear energy (EPII) elnevezésű mesterkurzus, melynek az 
első fele a BSc-s tantárgynál komolyabb szinten tárgyalja a 
reaktorfizika elméletét, a második fele pedig a nukleáris 
fúzió elméletét fedi le. Ezen kurzusok során a diákok 
gyakorlati oktatása leginkább egyenletek levezetésével és 
analitikus megoldásával történt. Ezzel szemben a 
gyakorlatban a reaktorfizika jelentős programozási 
felkészültséget igényel, hiszen az egyenleteket 
numerikusan, vagy Monte-Carlo-módszerekkel oldják meg. 
Sajnos gyakori tapasztalatunk, hogy az egyetemen a fizikus 
hallgatók programozási felkészültsége viszonylag gyenge. 

Ezért az elmúlt évek során az EPII kurzus beadandó 
feladataiként elkezdtünk Jupyter Notebook-okat készíteni, 
melyek segítségével a diákok egyszerűbb számítási és 
ábrázolási feladatokat végezhetnek Python könyvtárak 
használatával. Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy az 
aktív tanulás növeli a hallgatók teljesítményét [1], és az ilyen 
feladatok bevezetése után a diákoktól mi is pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
kidolgozunk egy olyan önálló reaktorfizika tanfolyamot, 
amely még nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati, aktív 
tanulási lehetőséget nyújtó feladatokra, és melynek célja, 
hogy a diákokat felkészítse haladó reaktorfizika kurzusok 
hallgatására. A tárgyhoz készült gyakorlati feladatokat 
Jupyter Notebook-ok segítségével, Python nyelven 
készítettük, mivel ezt a környezetet korábban sikeresen 
alkalmazták más tantárgyak kidolgozásánál is, mint például 
a Navier-Stokes egyenletek megoldásának oktatása során 
[2].  

Jelen cikk célja, hogy röviden bemutassa a nyilvánosan 
elérhető gyakorlati anyagok tartalmát, ezáltal ötletet adva a 
reaktorfizikát oktató tanároknak. A cikk a NESTet 2021 

konferenciára beküldött angol nyelvű cikk rövidített 
változata [3]. A 2. fejezet bemutatja a választott 
programnyelvet, és a programozási környezetet, valamint a 
tantárgy során használt openMC kódot; a 3. fejezet pedig 
összefoglalja a tantárgy anyagát. 

Python, Jupyter Notebook, openMC 
és a számítógépes környezet 
Ugyan különböző fórumokon állandó vita tárgyát képezi a 
programozó fizikusok között, hogy a Python megfelelő 
programnyelv-e tudományos programozási feladatok 
ellátására (általában a számítások lassúságát kiemelve, mint 
ellenérv), a tantárgy programnyelvének mi a Python-t 
választottuk. Ennek oka az, hogy a nyelv egyszerű 
szintaxisának és könnyű olvashatóságának köszönhetően a 
kezdő programozó számára a Python az egyik 
leggyorsabban elsajátítható programnyelv, ami előnyös egy 
olyan tantárgy esetén, melynek elsődleges célja nem a 
programozás megtanítása, hanem a reaktorfizika oktatása. 
Emellett, a gyakorlatok feladatai nem igényelnek jelentős 
számítási időt. Fontos kiemelni azt is, hogy a Python-hoz 
rengeteg tudományos könyvtár ingyenesen elérhető  
(pl. a numpy numerikus számításokhoz, a scipy differenciál-
egyenletrendszerek és numerikus integrálok megoldására, a 
matplotlib ábrázoláshoz, a pandas adatelemzéshez). A végső 
érvünk a döntés mellett az volt, hogy az openMC kódhoz 
elérhető egy kényelmesen használható Python API. 

Továbbá úgy döntöttünk, hogy a tantárgyhoz a 
programozási környezet pedig a Jupyter lesz. A Jupyter 
Notebook egy olyan, böngészőben megjeleníthető interaktív 
dokumentum, amely kombinálja a szöveges dokumentációt 
a futtatható programkódot tartalmazó mezőkkel, valamint a 
dokumentumon belül megjeleníthető ábrákkal. A 
dokumentáció leírása a Markdown leíró nyelv segítségével 
történik, egyenleteket pedig LaTeX segítségével lehet 
létrehozni. Az 1. ábra az egyik ilyen gyakorlati anyag 
részletét mutatja. A diákok először elolvassák a szöveges 
útmutatást (a példában a neutron mozgási energiájának a 
csökkenését rugalmas szórás során), majd a feladatuk az, 
hogy a következő mezőben kiegészítsenek egy félkész 
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programkódot (a példában már a megoldás látható, a 
gyakorlati anyagban a 7-9 programsorok nem szerepelnek). 
Végezetül a diákok egy következő Markdown mezőben 
dokumentálják a következtetéseiket. 

Mivel egy bevezető reaktorfizika kurzusban nem lehetséges 
(idő és kellő háttérismeret hiányában) összetettebb, 
heterogén reaktor-geometriákat vizsgálni, valamint 
bonyolult fizikai folyamatokat (például termikus szórás) 
bevezetni, ezért a valósághűbb esetek vizsgálatára  
(pl. nyomottvizes reaktor üzemanyagcellája reflektív 
határfeltételekkel) az OpenMC kódot választottuk, mely 
egy, az MIT-n fejlesztett, Monte-Carlo-neutron- és 
fotontranszport-kód [4]. Ez a kód képes sugárforrásokat és 
sokszorozó rendszereket is kezelni. Az OpenMC kódot 
C++-ban írták, viszont elérhető hozzá egy olyan Python API, 
melynek segítségével a diákok előállíthatják az input 
fájlokat Jupyter Notebook-ban. A kód járulékos előnye, hogy 
ingyenesen elérhető, így a diákoknak nem kell felhasználói 
licenszért jelentkezni, valamint hogy a kód egyszerűbb 
geometriák esetén egy laptopon vagy személyi 

számítógépen is viszonylag gyorsan fut. 

Mivel az openMC installálása Windows felhasználók 
számára körülményes, a tantárgyhoz készítettünk egy 
Virtual Box-szal futtatható virtuális Ubuntu környezetet, 

melyben minden szükséges szoftvert és hatáskeresztmetszet 
fájlt előre telepítettünk. 

A tananyag és a számítógépes 
laborgyakorlatok 
A tantárgy kilenc előadása a bevezető reaktorfizika 
kurzusok megszokott témáit járja körül: magfizikai alapok 
(radioaktív bomlás, magreakciók, hatáskeresztmetszetek, 
maghasadás), neutronlassulás és -spektrum, 
neutrontranszport és -diffúzió, pontkinetika, mérések 
szubkritikus rendszerekben (1/N, Sjöstrand-módszer, 
Rossi-alfa) és kiégés. A szerző diákkori tapasztalatai alapján 
a hallgatók számára megtévesztő lehet, ha a tényleges fizikai 
tárgyalás és az egyenletek közelítő megoldási lehetőségei 
már egy bevezető tárgyban keverednek (pl. a 
neutrontranszport-egyenlet szemben a PN közelítéssel). Így 
ez a tantárgy a determinisztikus reaktorfizikai számítási 
módszerekkel csak nagyon röviden, említés szintjén 
foglalkozik, valamint egy külön gyakorlat tartalmazza a 
diffúziós egyenlet numerikus megoldási lehetőségét. 
Ugyanakkor a törzsanyagban helyet kapott egy rövid 
bevezetés a Monte-Carlo-részecsketranszport-módsze-
rekbe, mivel tapasztalatunk szerint ez sokkal jobban 
elősegíti a neutrontranszport intuitív megértését. 

 

1. ábra: Részlet egy Jupyter Notebook-ból 
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A tárgy célja az, hogy felkészítse a diákokat mind fizikai, 
mind programozási oldalról arra, hogy a jövőben 
komolyabb reaktorfizikai számításokkal foglalkozó 
tantárgyakat is elvégezhessenek. 

Ennek a tantárgynak is ajánlott irodalma természetesen a 
Duderstadt és Hamilton által jegyzett “Nuclear reactor 
analysis” [5], de emellett a tananyagot egy ingyenesen 
elérhető óravázlatban is összefoglaltuk. Az óravázlat 
különlegessége, hogy a tudományos ábrákat nem más 
könyvekből kölcsönöztük, hanem Python-nal állítottuk elő, 
így a hozzátartozó programkód elérhetővé tételével a 
diákoknak lehetőségük van mélyebben is megérteni, hogy 
mi szerepel egy-egy ábrán. A 2. ábrán szereplő példák éppen 
ilyen tudományos ábrák. A 2. a) ábra az U-235 bomlási 
láncát, a 2. b) ábra a termikus szórási magfüggvényt mutatja. 
A 2. c) ábra a Na-24 mag energiaszintjeit veti össze a Na-23 
magon való neutronbefogás hatáskeresztmetszetének 
rezonanciáival. A 2. d) ábra a termikus és gyors 
neutronfluxus térbeli eloszlását jeleníti meg egy reflektorral 
rendelkező reaktor esetén. 

A tantárgy részét képezi 11 olyan számítógépes gyakorlat, 
melyek egy, esetenként két Jupyter Notebook-ot foglalnak 
magukba. A Notebook-ok úgy lettek megtervezve, hogy a 
diákok akár önállóan, tanári segítség nélkül is elvégezhetik 
a gyakorlatot, hiszen abban minden szükséges instrukció 
szerepel. Némely laborgyakorlathoz pár perces kiegészítő 
előadást is készítettünk (pl. hogy bemutassuk, hol lehet 
fellelni a szükséges hatáskeresztmetszet adatokat). Az első 
három gyakorlat a Python nyelv, és a gyakorlatok során 
később használt könyvtárak bemutatását szolgálja, míg a 
többi gyakorlat már magára a reaktorfizikára fókuszál. 
Minden laborgyakorlatban több feladat is szerepel, ezeket 
“kísérletnek” nevezzük, ezzel is nyomatékosítva, hogy a 
diákok szabadon változtathatják a különböző 
paramétereket, hogy a saját érdeklődésük szerint 
fedezhessék fel a fizikát. Ezen kísérletek vagy az 1. ábrán 
mutatott példához is hasonló hiányos programkódot 
tartalmaznak, amelyet a diákoknak kell kiegészíteni, vagy 
egy teljes programot, melynek a paramétereit változtatva 
vizsgálhatják, hogyan változik a megjelenített eredmény.  

A továbbiakban röviden ismertetjük a 11 laborgyakorlatot. 
A feladatok egy részét a Duderstadt-Hamilton könyv, 
valamint a Szatmáry-féle reaktorfizikai feladatgyűjtemény 
[6] inspirálta: 

1. Bevezető Python: Ugyan előkövetelmény, hogy a diákok 
alapvető programozási ismeretekkel rendelkezzenek, de 
a Python nyelv ismerete nem elvárás, ezért az első 
gyakorlat a Python nyelv szintaktikai szabályaira 
összpontosít, mely során a diákok megismerkednek az 
adattárolás formáival, ciklusokkal és elágazásokkal, 
függvény definíciókkal, és az alapvető I/O 
műveletekkel. 

2. Haladó Python I: A gyakorlat során bemutatjuk a 
fontosabb Python könyvtárakat, a diákok folytonos 
hatáskeresztmetszet-adatokat és kétdimenziós 
függvényeket ábrázolnak, melyet a 3. a) ábra szemléltet 
olyan kétszer folytonosan deriválható függvény esetén, 
mely eltűnik egy szabályos hatszög peremén. Valamint 
a scipy használatával egyszerűbb bomlási láncok 
differenciális egyenletrendszereit oldják meg 

numerikusan. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

2. ábra: Példaábrák az óravázlatból  
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3. Haladó Python II: Mivel a későbbi gyakorlatok során a 
diákok openMC-vel dolgoznak, ezeken a laborokon 
elsajátítják az ehhez szükséges Python tudást, úgy mint 
az osztályok definícióját, valamint az adatelemzést a 
pandas könyvtárral. Ezen kívül bemutatjuk azokat az 
adatformátumokat, és azok olvasási módjait, mellyel a 
modern kódokat használó nukleáris mérnök később 

találkozhat (JSON, csv, xml). 

4. Neutronszórás és Monte-Carlo-módszerek: A diákok 
rugalmas neutronszóródással kapcsolatos kísérleteket 
végeznek, például megvizsgálják a tömegközépponti 
rendszerben izotróp rugalmas szórás anizotrópiáját a 
laboratoriumi rendszerben, valamint a neutronok 
termikus energiákra való lassításához szükséges 
ütközések számát a tömegszám függvényében. A 
gyakorlat során megismerkednek a Monte-Carlo-
módszerek alapjaival, diszkrét és folytonos 
eloszlásfüggvények mintavételezésével, például az 
ütközések közti véletlen úthossz mintavételezésével, 
vagy a hasadásban keletkező neutronok energiájának 
sorsolásával, ahogy ezt a 3. b) ábra szemlélteti, melyen 
éppen a Watt-spektrumot mintavételezzük Neumann-
féle rejekciós módszerrel. 

5. Véletlen hasadási fák és Monte-Carlo-
transzportszámítások: A gyakorlat első felében a diákok 
egy egyszerű programmal különböző hasadási fákat 
generálnak a hasadás valószínűségét variálva. A 3. c) 
ábra ilyen véletlen fát illusztrál a neutrongenerációk 
mentén (piros kereszt jelzi azon neutronokat, melyek 
nem vesznek részt hasadásban, míg fekete pont jelzi 
azokat a neutronokat, melyek hasítanak, és a hasadásban 
a felhasználó által beállított eloszlás szerint új neutronok 
születnek). Majd numerikus optimalizációs módszerrel 
megállapítják, hogy milyen valószínűség mellett lesz 
kritikus a rendszer. Az így kapott eredményt összevetik 
az elméleti várakozásokkal. A gyakorlat második 
felében egy egyszerű (homogén, 0 K hőmérsékletű 
hidrogénatomok közé helyezett pontforrás) 
sztochasztikus részecsketranszport vizsgálatát végzik. 
Az ehhez szükséges program tulajdonképpen a 4. 
gyakorlat során előállított mintavételező függvények 
összecsatolását hajtja végre. A hidrogén sűrűségét 
változtatva vizsgálhatják a fluxus térbeli eloszlásának 

változását. 

6. OpenMC bevezető: A diákok egy nyomottvizes reaktor 
üzemanyagcellájának a modelljén keresztül 
megismerkednek az összetettebb geometria leírásának 
módjával. Kiszámítják a végtelen sokszorozási tényezőt, 
a neutronok spektrumát, valamint a termikus és gyors 
fluxus térbeli eloszlását. Megvizsgálják, a rezonancia-
önárnyékolás hatását, valamint azt, hogy a termikus 
fluxus a pálcán belül alacsonyabb, a gyors fluxus pedig 

nagyobb, mint a pálca körüli moderátorban. 

7. Egycsoport neutrondiffúziós egyenlet megoldása 
egydimenziós esetben numerikus módszerekkel: a 
gyakorlat elején a diákok megtanulják, hogyan lehet 
térben diszkretizálni, és mátrixegyenletként felírni a 
diffúziós egyenletet, majd megoldják nem-sokszorozó 
közegben időben állandó forrás mellett, és sokszorozó 
közegben is. A gyakorlat célja, hogy a diákok 
megismerkedjenek a determinisztikus reaktorfizikai 
számítási módszerek alapjaival. A 3. d) ábra azt 

szemlélteti, ahogyan a diákok megfigyelhetik, hogy a 
fluxus térbeli eloszlása sokszorozó közegben a 
megoldáshoz konvergál a hatványmódszer alkalmazása 
során. A gyakorlat végén folytonos hatáskereszt-
metszeteket súlyoznak egy előre kiszámolt 
neutronspektrummal azért, hogy megismerkedjenek a 
csoportállandók kiszámításának alapjaival. Az 
érdeklődő diákok azt is megtanulhatják, hogyan lehet az 
openMC kódot csoportállandó-számításra használni. 

8. Reaktorkinetika: A gyakorlat során lépésenként oldjuk 
meg az időfüggő kinetikai egyenletet. Először csak 
prompt neutronokat veszünk figyelembe, majd egy 
átlagos későneutron-anyamag-csoportot, végül eljutunk 
mind a hat későneutron-anyamag-csoportot figyelembe 
vevő esethez. A gyakorlat végén ábrázoljuk a 
reciprokóra-egyenletet, és adott reaktivitásbevitel 
mellett meg is keressük az egyenlet gyökeit. 

9. Szubkritikus rendszerek: Ez a gyakorlat ízelítőt ad a 
kísérleti reaktorfizikából. A diákok mért adatokat 
elemeznek. Az 1/N módszer segítségével 
neutrondetektorok beütés-száma alapján megbecsülik, 
hogy mekkora reaktivitás juttatható be a reaktorba 
anélkül, hogy az szuperkritikussá válna. Pulzált 
neutronforrásos mérés során rögzített detektorjelekből, 
Sjöstrand-módszer alkalmazásával megbecsülik a 
szubkritikus reaktivitást. Végezetül egy korrelált 
beütéseket szimuláló program használatával Rossi-alfa 
méréseket végeznek. 

10. Haladó openMC: A gyakorlat során a diákok openMC 
számításokat automatizálnak. Ezáltal megállapítják a 
korábban vizsgált végtelen üzemanyagcella 
üregegyütthatóját, valamint tanulmányozzák, hogyan 
változik a végtelen sokszorozási tényező (k∞), a 
rezonanciakikerülés valószínűsége (p), és a termikus 
hasznosítási tényező (f) az üzemanyag-moderátor arány 
függvényében. A gyakorlat megoldását a 3. e) ábra 
mutatja. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek alul- és 

felülmoderált reaktorokról. 

11. Kiégési számítások openMC-vel: A diákok kiégési 
számításokat végeznek openMC-vel, és megvizsgálják 
néhány nuklid koncentrációjának a változását a kiégés 
függvényében, valamint a neutronspektrum változását 
besugárzás során, ahogy ezt a 3. f) ábra szemlélteti. A 
gyakorlat egyik fontos üzenete, hogy a Bateman-
egyenletek megoldása a Monte-Carlo-alapú kódokban is 
determinisztikusan történik, a szerző tapasztalata 
szerint ezt sok kezdő kódfelhasználó félreérti. 

Fontos kiemelni, hogy a gyakorlatok célja az volt, hogy a 
részletes leírásokkal és a félig megírt programkódokkal 
segítsük és ösztönözzük a diákokat az önálló munkára. A 
szerző személyes tapasztalata, hogy ez sokkal hatékonyabb 
módja a tanulásnak, mint nagyszámú beadandó feladatot 
kiadni tényleges útmutatás nélkül. Hasonló következtetésre 
jutott a [7] szerzője is, miután aktív tanulási elemeket 
vezetett be egy hasonló reaktorfizika kurzusban. Érdemes 
megjegyezni azt is, hogy a laborgyakorlatok 
elengedhetetlen része volt, hogy részletes visszajelzést 
küldjünk a diákoknak, rámutassunk, ha valamit elrontottak 
a megoldás során, vagy ha a konklúziójukból kimaradt 
valami fontos észrevétel (például az 5. gyakorlat során nem 
minden diák veszi észre, hogy a neutronfák esetén a 
kritikussághoz tartozó hasadási valószínűség a hasadásban 
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keletkező neutronok várható értékének a reciproka, ezért ezt 
fontos nyomatékosítani). 

A laborgyakorlat mellett a számonkérés összesen nyolc 
beadandó feladattal történik. Ezekhez a feladatokhoz a 
diákok olyan Jupyter Notebook-okat kapnak, melyek csak a 
probléma leírását és a szükséges változókat tartalmazzák. A 
beadandók a gyakorlati anyagokra épülnek (pl. egyik 
feladat az, hogy készítsenek egy olyan Monte-Carlo-
szimulációt, amivel meghatározzák egy U-235 gömb 
kritikus sugarát, melyhez a 4. és 5. gyakorlatokban készített 
függvényeket kell használni). Itt a diákoknak már nagyobb 
szabadságuk van a megoldást és az alkalmazandó kódot 
illetően. 

Mivel a gyakorlatok és a beadandó feladatok már alaposan 
felmérik a diákok tudását, ezért a végső számonkérő vizsga 
helyett a diákok haladó reaktorfizikai témakörökből  
(pl. neutronzaj, reaktordinamika, transzportegyenlet 
megoldási módszerei, Shannon-entrópia alkalmazása 
kritikussági számolásokban) választhatnak, majd – az 
általunk kiosztott, kapcsolódó cikkek és könyvfejezetek 
feldolgozásával – egy 2-3 oldalas esszében, valamint egy  
5-10 perces, videó-előadásban számolnak be a választott 
témáról. Ezek az előadások elérhetőek a többi diák számára 
is, így a diákok maguk bővítik ki a tantárgy anyagát. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

   
e) f) 

3. ábra: Példaábrák a gyakorlatokról 
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Összefoglalás és jövőbeli tervek 
A cikk egy új, aktív tanuláson alapuló reaktorfizika 
tantárgyat, főként annak számítógépes laborgyakorlatait 
mutatta be. A gyakorlatok Jupyter Notebook környezetben, 
Python nyelven írt programok, és az openMC neutron- és 
fotontranszport-kód segítségével ismertetik meg a diákokat 
a reaktorfizika szépségeivel. A gyakorlatok anyagai 
ingyenesen hozzáférhetőek és szabadon felhasználhatóak 
tanulás és tanítás céljára [8]. 

Ezt a tantárgyat eddig csak 2021 nyarán oktattuk, viszont az 
azt elvégző tucatnyi diák visszajelzései alapján sikeres volt 
(a hasonló uppsalai kurzusokhoz képest magasabb 
diákszám annak volt köszönhető, hogy a távtanulási 
lehetőség miatt a kurzust 4-5 svéd egyetem hallgatói is 
követték). A diákok a kurzus utáni értékeléskor úgy 

nyilatkoztak, hogy a tantárgy ugyan sok erőfeszítést 
igényelt, de rendkívül élvezetes volt. Azt tapasztaltuk, hogy 
az aktív tanulási lehetőség biztosításával sokkal 
könnyebben rá lehet venni a diákokat, hogy elmélyüljenek a 
tananyagban, és azt sokkal hatékonyabban és mélyebben 
sajátítják el. A tudományos programozás lehetősége pedig 
olyan diákokat is becsábított, akik amúgy nem 
gondolkodnak nukleáris technikával kapcsolatos 
karrierben. 

Mivel jelenleg az Uppsalai Egyetemen a diákoknak nincsen 
lehetőségük haladó reaktorfizika tárgyakat hallgatni, ezért 
tervben van, hogy folytatásként egy haladó, reaktorfizikai 
számításokat lefedő kurzust is fejlesztünk, melyben a 
hangsúly – az itt tárgyalt kurzushoz hasonlóan – az aktív 
tanulási lehetőségen és a módszerek alkalmazásán lesz. 
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