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Abstracts 
 

158 Emese Slonszki, Zoltán Hózer, Péter Szabó 
Activity release from the spent nuclear fuels in deep geological repository – The FIRST-Nuclides Project 
 
Aims of the FIRST-Nuclides project to provide new and comprehensive knowledge of the fast release of safety 
relevant radionuclides from light water reactors spent nuclear fuel after failure of the canister in an underground 
repository. Key input data from the project to the safety analysis are “instant release fraction” values of iodine, 
chlorine, carbon and selenium that are still largely unknown therefore quantification and understanding the 
mechanisms of the release of gaseous and readily soluble nuclides are required. The MTA EK will determine the 
dissolution rates of different isotopes from damaged and leaking VVER fuel.  
 

159 Lóránt Csige, Attila Krasznahorkay, Margit Csatlós, János Gulyás  
Nuclear spectroscopy in the region of the actinides 
 
The precise knowledge of the potential energy surfaces of the actinides is fundamental for the development of more 
efficient, new generation nuclear power plants using the Uranium-Plutonium and Thorium-Uranium fuel cycles. 
The potential energy surfaces are generally characterized by the fission barrier parameters, which parameters are 
crucial inputs for the cross-section calculations at the designing phase of a reactor. The predictions of the theoretical 
models, however, are often in strong contradiction when calculating the nuclear level scheme and the potential 
energy surfaces of heavy nuclei. So the experimental investigation of the fission barrier is essential for the 
verification of the theoretical calculations and also for the development of the (currently) well-accepted nuclear 
models. In our very recent experiments, we measured the fission probability of  232Pa, 232,238U and 238Np in the 
function of the excitation energy. By performing nuclear reaction code calculations, we determined the parameters 
of the fission barrier. We also investigated extremely deformed nuclear states, which reflect the structure and the 
properties of the fissioning nucleus very close to the scission point, by resolving the fine structure of the fission 
probability. 

 

160 Máté Szieberth, Máté Halász, Sándor Fehér, Tibor Reiss 
Fuel cycle modelling for gas cooled fast reactor 
  
Gas cooled fast reactor (GFR) is a promising Generation IV reactor type, aimed to improve the sustainability of 
nuclear energy by improving the uranium utilization efficiency and transmuting minor actinides due to its fast 
neutron spectrum. The paper presents fuel cycle studies performed at the Budapest University of Technology and 
Economics (BME) Institute of Nuclear Techniques for the 2400 MWth GFR design. A quick and flexible burnup 
calculation tool has been developed based on regression for the results of almost 2000 core calculations, which is 
suited to be integrated into fuel cycle simulations. With this model the equilibrium conditions of an NPP park 
containing GFRs and conventional LWRs were investigated in order to survey the fuel utilization and transmutation 
capabilities of the GFR. 
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161 Bogdán Yamaji, Attila Aszódi 
Experimental investigation of a molten salt reactor concept 
 
BME NTI joined the EVOL international research project supported by the European Union 7th Framework 
Programme. The MSFR molten salt reactor concept proposed within the framework of the project has a 
homogeneous single region core without flow channels or other internal structures that would direct the flow, 
therefore the analysis of the flow behaviour inside the core is very important. In case of such liquid fuelled systems 
flow of the fuel-coolant defines not only heat transport but also heat generation and the neutronics behaviour of the 
core itself. In order to experimentally investigate the thermal-hydraulics properties of the MSFR concept under 
laboratory conditions a scaled and segmented model of the MSFR was designed and built. Using particle image 
velocimetry measurement method the experimental model would provide measurement results not only for the 
thermal-hydraulic investigations but also data for CFD validation. Measurements are carried out with water as 
working fluid without the modelling of heat generation. In the paper the experimental model is introduced together 
with the presentation and discussion of measurements, which are also compared with preliminary CFD calculation 
results. 
 

162 Lajos Hadnagy 
Renewal of WANO after 2011 
 
World Association of Nuclear Operators (WANO) was established in 1989, and after the Fukushima accident it met 
new challenges. Based on recommendations of the committee which assessed lessons learned from that, 
management of WANO decided to renew its programmes, to provide more effective support for members, plants, to 
make its activities more visible. Some of the most important directions of changes: 

- Extention of WANO programmes: design, emergency preparedness, severe accident management 
- Emergency preparedness: closer cooperation and information between members and centres  
- Peer reviews: more frequent and more effective evaluations, link to IAEA 
- Transparency: more visible activities (but retaining confidentiality policy) 
- Self assessment: regular review of programmes, regional centres / London Office 

According to the intention of WANO, implementation of the above mentioned activities, harmonization of work of 
regional centres, finally, more effective consideration of interest of members and higher quality of services provided 
to plants will result in higher nuclear safety and reliability at nuclear power plants. 

 

163 János Varga 
Einstein and the atomic bomb 
 
Even today we face misconceptions about the scientific legacy of Albert Einstein.  Some mistakenly claim that he 
was the „father of the nuclear bomb”.  They base this on the fact that he published his famous equitation.  Some 
even assume that he personally particiated in the development of the A-bomb. This research is based on recently 
available documents and correspondence, and focuses on the extraordinary scientific and human relationship 
between Albert Einstein and Leó Szilárd.  It extensively quotes from Szilard’s book, which was published 35 years 
ago, but is largely unknown to Hungarian speaking audiences.  The author hopes that his paper will clarify several 
scientific and historical questions widely discussed in the research community. 
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Aktivitás-kikerülés a fűtőelemekből mélygeológiai tárolóban  

A FIRST-Nuclides projekt 

Slonszki Emese, Hózer Zoltán, Szabó Péter 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  
1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 

 

A FIRST-Nuclides projekt célja a nagykiégésű fűtőelemek mélygeológiai tárolása során egy esetleges tároló konténer sérülését 
követően a talajvízbe mosódó, biztonsági szempontból fontos radionuklidok gyors/instant kikerülésének teljes körű 
megismerése. Különösen fontos a jelenleg még kevéssé ismert jód, klór, szén és szelén vizsgálata. A projekt első 18 hónapos 
időszaka alatt jelentős eredmények születtek a kísérletekhez felhasználandó kiégett fűtőelemek, a kísérleti körülmények és a 
beoldódáshoz szükséges idő tekintetében is. Az MTA EK magyar résztvevő célja meghatározni a mélygeológiai tárolóban 
elhelyezett VVER-440 fűtőelemekre jellemző oldódási sebességeket számos izotóp esetében (pl. 141Ce, 144Ce, 242Cm, 244Cm, 134Cs, 
137Cs, 154Eu, 155Eu, 95Nb, 239,240Np, 103Ru, 106Ru, 95Zr). 

 

Bevezetés 
Az EURATOM FP7 FIRST-Nuclides az Európai Unió 7. 
kutatási keretprogramjának “A biztonság szempontjából 
fontos radionuklidok kiégett nukleáris fűtőelemekből történő 
gyors/instant kikerülése” alcímet viselő együttműködési 
projektje, mely 2012. január 1-jén kezdődött és 3 évig tart 
[1][2]. 
Az európai nukleáris hulladékkezelés egyik kulcskérdése a 
nagykiégésű fűtőelemek mélygeológiai tárolóban történő 
elhelyezhetősége. A FIRST-Nuclides projektben végzett 
munkában azt tanulmányozzuk, hogyan viselkednének a 
nagykiégésű urán-dioxid fűtőelemek mélygeológiai tárolás 
során. Annak ellenére, hogy több európai projektben is 
foglalkoztak már az elsősorban biztonsági szempontból 
fontos radionuklidok kiégett fűtőelemekből történő 
gyors/instant kikerülésének vizsgálatával [3] [4], számos 
fontos kérdés továbbra is nyitott maradt, így például a jód, 
klór, szén és szelén jelenleg még kevéssé ismert „instant 
kikerülési frakció (IRF)” értéke, aminek megismerése, 
meghatározása, valamint a kérdéskör lefedése ennek a 
projektnek a célja. 

A projekt törekvései 
Kiégett fűtőelemek mélygeológiai tárolása során egy a 
fűtőelemeket tároló konténer esetleges sérülését követheti a 
fűtőelemek burkolatának megsérülése, amelynek következ-
tében a radionuklidok a talajvízbe kerülnek. Ennek oka, hogy 
kikerüléskor az első frakció gázhalmazállapotú radionuklidjai 
nagymértékben oldódnak a talajvízben. E gyorsan kikerült 
radionuklidok mennyisége arányos a hibás konténerben 
tárolt és megsérült kiégett fűtőelem(ek) tömegével és saját 
eloszlásukkal a fűtőelempálca szabad térfogatában (plénum), 
a burkolat és a tabletta közötti résben, a szemcsék 
határfelületén és az UO2 szemcsékben. A gáz és a könnyen 

oldható nuklidok kikerülési mechanizmusának megértése, 
valamint mennyiségi meghatározásuk eredmé-nyeként 
lehetővé válik a gyors/instant kikerülés teljes körű 
megismerése.  
Az EURATOM 3. keretprogramja óta számos projekt 
vizsgálta a radionuklidok sérült fűtőelemből történő 
kikerülését. Míg a legtöbb publikált adat 45 MWd/kgHM 
kiégés alatti fűtőelem gyors/instant kikerülési frakcióira, 
illetve az üzemanyag-mátrix beoldódására vonatkozik, e 
projekt kísérleteiben ennél nagyobb kiégésű (≤60 MWd/kgHM 
átlagos kiégésű) fűtőelem mintákat vizsgálnak. Mivel a 6. 
keretprogramban az NF-Pro [3] és a MICADO projektek [4] 
főként a kiégett üzemanyag-mátrix beoldódásával kapcsolat-
ban a relatíve lassú kikerülésekre összpontosítottak a 
radionuklidok kiégett fűtőelemekből történő gyors/instant 
kikerülésével kapcsolatban, mélygeológiai tárolás 
körülményei között, e projektek befejeztével még számos 
kérdés nyitva maradt. Ezek megválaszolására, jobb 
megértésére törekszik e projekt [5]. Mindemellett meg kell 
jegyezni, hogy Johnson és társai közelmúltban (2012) 
publikált cikke [6] új adatokat nyújt a 137Cs és a 129I izotóp 50-
75 MWd/kgU fűtőelemekből való rövid idejű kikerülésére, 
továbbá megismerhetjük belőle az általuk kifejlesztett 79Se 
izotóp kilúgozó oldatból való kimutatására szolgáló 
módszert.  

Az IRF különösen fontos része a biztonsági elemzéseknek, 
lévén hogy néhány kikerült radionuklid, mint a projektben is 
vizsgált 129I, 135Cs, 36Cl, 79Se, 14C, valamint a 99Tc felezési ideje 
igen hosszú (akár 103-107 év), továbbá geokémiailag 
mozgékonyak, vagyis adott környezeti feltételek mellett 
mozgásra képesek.  Ezen izotópok vizes közeggel érintkezve 
néhány hét/hónap során kerülnek ki a sérült fűtőelemből. 
[6][7][8][9][10]   
A FIRST-Nuclides projekt eredményeként várható a 
nagykiégésű fűtőelemek hasadási gáz kibocsátás (FGR) 
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eloszlásának alaposabb megértése, mellyel realisztikusabb 
képet kaphatnánk az FGR és a különféle hasadási termékek 
kikerülése közötti összefüggésről. E projektben az eddig még 
kevésbé feltárt, nem gázhalmazállapotú 129I, 79Se és 135Cs 
izotópok vizsgálatára fektetnek nagy hangsúlyt. A MICADO 
projektben nem találtak konkrét összefüggést LWR 
(könnyűvizes reaktor) fűtőelemnél az FGR és a jód kikerülés 
között, ezért e projektben célul tűzték ki a kísérleti FGR és a 
129I, 14C és 36Cl IRF értékei közötti kapcsolatok feltárását.  
E munka hozamaként modellezve lennének a szemcsehatár-
felületek hosszú idejű visszatartató folyamatai, melyekhez 
azonban meg kell határozni a vizsgált elemek kémiai alakját 
(a 14C izotóp a legkevésbé tisztázott). Mindezek mellett 
információt kapnánk a nagykiégésű fűtőelemre jellemző IRF 
mennyiségéről is.  

Résztvevők 
A projekt résztvevői három csoportba tartoznak [1][5]. 
Az elsőben finanszírozott keretek között számos ország 10 
intézetének munkatársai dolgoznak, a második tagjai 
információcserélőként vesznek részt a projektben, míg a 
harmadik csoport hat ország hatóságainak képviseletében 
biztosítja, hogy a végfelhasználói érdekek tükröződjenek a 
projektben, továbbá áttekinti a projekt munkát és a 
tudományos eredményeket. 

A FIRST-Nuclides projekt munkaterve 
Ez a projekt 6 munkacsomagból áll, melyek feladatai, 
elvégzendő munkái az alábbiakban foglalhatók össze 
[1][2][5][11][12].  

Anyagminták kiválasztása és preparációja 
Az első munkacsomag a vizsgálandó erősen radioaktív 
kiégett fűtőelem minták kiválasztásával, jellemzésével és 
előkészítésével, valamint az e minták kezeléséhez szükséges 
eszközök beállításával és szállításával foglalkozik. A projekt 
egyik alapvető követelménye, hogy a résztvevők tipikus és 
kellően jól jellemzett kiégett fűtőelemet használjanak mind a 
kísérletekhez, mind a modellezéshez. Ezért a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy kísérleteikhez azonos összetételű 
kilúgozó szert használnak és kísérleteiket légköri 
körülmények között végzik. Ezáltal pedig összehasonlít-
hatóak a különböző laboratóriumok által kapott eredmények. 
A vonatkozó vizsgálatok irodalmi áttekintését követően a 
vizsgálandó mintákat a kiégés és a besugárzási jellemzők, 
mint kulcsparaméterek alapján választották ki, majd ezeket 
előkészítették a második és a harmadik csoportban 
elvégzendő feladatokhoz.  
Mivel az IRF függ a kiégett fűtőelemek főbb jellemzőitől, 
vagyis a gyártási folyamattól, a kiégéstől, a hőmérséklet-
történettől, a rámpa folyamatoktól és a tárolási időtől, 
összegyűjtötték számos nagykiégésű fűtőelem pálca jellemző 
adatait, beleértve az adott nukleáris reaktor típusát és 
elektromos teljesítményét, a fűtőelem kazetta típusát, a 
fűtőelem gyártási információit és a fűtőelem eltávolításának 
időpontját. A burkolatot az összetételével, átmérőjével, 
falvastagságával és a kezdeti radiális résméretével jellemez-
ték, míg a tablettát a kezdeti dúsítással, geometriájával, 
szemcseméretével, sűrűségével és gyártási folyamatának 
sajátosságaival. A besugárzási történet magába foglalja a 
kiégést, a besugárzási időt, a kampányok számát, valamint a 
maximum és az átlagos lineáris hőteljesítményt. Olyan 

mintákat igyekeztek választani, melyek paraméterei 
összevethetőek az Európában ártalmatlanítandó nagykiégésű 
fűtőelemekkel, ezzel biztosítva azt, hogy a mintákból 
származó eredmények a továbbiakban biztonsági elemzések-
hez legyenek használhatóak.  
Az 1. táblázat mutatja az összes, a FIRST-Nuclides projektben 
végzendő vizsgálathoz kiválasztott fűtőelem minta főbb 
paramétereinek összefoglalását. 

1. táblázat A kiválasztott fűtelem minták főbb paraméterei [5][11]  

 PWR BWR VHTR VVER 

A fűtőelem 
eltávolításának ideje 1989-2008 2005-2008 2005 2003, 2009 

Dúsítás (%) 3,80-4,94 3,30-4,25 16,8 2,4-3,82 

Kiégés  

(MWd/kgHM) 
50,4-70,2 48,3-57,5 ~107 10,8-26,7 

Kampányok száma 2-14 5-7 10 16-22 

Átlagos lineáris 
hőteljesítmény  

(W/cm) 
186-330 160 - 130 

Ebben a munkacsomagban az MTA EK feladata a projektben 
a saját számításainkhoz használandó VVER fűtőelem pálcák 
gyártási és üzemelési adatainak, valamint izotópleltárának 
összegyűjtése. 

Gázkibocsátás és szemcsehatár-menti diffúzió 
meghatározás 
A második munkacsomag két fő részből áll. Egyrészt a 
hasadási gáz kibocsátás kísérleti meghatározásával foglalko-
zik, azaz a nagykiégésű UO2 fűtőelem szabad térfogatában 
levő hasadási gáz mennyiségét becsüli meg, másrészt az 
oxigén diffúziót vizsgálja a kiégett UO2 fűtőelemben.  
A diffúziós hatások hozzájárulnak a szemcseszerkezetbe 
behatoló víz mennyiségének meghatározásához, és később a 
korróziós/diffúziós jelenségekhez. Ezekben a vizsgálatokban 
5 intézet működik együtt: KIT, JRC-ITU, JÜLICH, STUDSVIK 
és CNRS (SUBATECH). 

Oldódásból származó kibocsátás 
A harmadik munkacsomag a radionuklidok gyors 
kikerülésének mennyiségét igyekszik meghatározni kiégett 
fűtőelem minták kilúgozásával. A kísérleteket különböző 
átlagos kiégésű fűtőelemekkel végzik a résztvevők, így 
használnak 45-70 MWd/kgHM PWR, 50-60 MWd/kgHM BWR 
és 63 MWd/kgHM MOX fűtőelemet. 
A gyors kikerülésre hajlamos radionuklidok a fűtőelem 
különböző részeiben különülnek el, így pl. a tabletta és a 
burkolat közötti résben, tabletta törmelékekben, 
szemcsehatár-felületeken vagy a burkolatban. Ennél fogva a 
beoldódási kísérletekben várható kikerülés függ magától a 
fűtőelem mintától. A legrészletesebb információt úgy 
kaphatjuk, ha kilúgozzuk a már említett fűtőelem részeket. 
Ezért a kísérleteket különféle mintafajtákkal végzik el: 
fűtőelem darab, azaz a fűtőelem pálca tetejéről levágott 2,5 
cm hosszú üzemanyag-tabletta darab burkolat; üzemanyag-
tabletta törmelék és a tőle eltávolított burkolat, porított 
üzemanyag-tabletta. Ezen felül lesznek olyan üzemanyag-
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tabletta minták, melyek a tabletta közepéből származnak és 
olyanok is, melyek a széléről. 
A kilúgozást többnyire oxidáló körülmények között, a 
talajvizet szimulálva 19 mM NaCl + 1 mM NaHCO3 oldatban 
végzik, egy laboratórium használ redukáló környezetet.  
A kísérletek során a minták kilúgozó oldatban eltöltött ideje 
változó. Lesznek minták, amelyeket 10-60 nap után fognak 
eltávolítani az oldatból, míg az utolsó minta 12 hónapig lesz a 
kilúgozó oldatban. Az oldódási folyamat vizsgálata során 
először gyors beoldódás várható, majd az oldódási sebesség 
stabilizálódik. A mérési időtartamokat úgy választják meg, 
hogy lehetőleg elérjék az állandósult állapotot. A különböző 
ideig tartó kilúgozásokkal lehetőség nyílik olyan modellek 
fejlesztésére, amelyek előrejelzik a radionuklidok időbeni 
mobilizációját az üzemanyag pálca, illetve az üzemanyag 
szintjén azon időtartam alatt, amíg a tároló hibás. A nagy-
kiégésű UO2 üzemanyagból való radionuklid kikerülés 
időfüggésének ismerete pedig szükséges a biztonsági 
elemzéseknél. 
A kísérleteket a résztvevők a saját felszereléseikkel végzik, 
nincs meghatározott kísérleti berendezés, és az alkalmazott 
eljárás laboronként változik. 
A radiokémiai elemzések kiterjednek a Cs és I izotópokra, 
mivel éppen ezen izotópok gyors kikerülésének alaposabb 
megismerése e projekt fő célja. Különös figyelmet fordítanak 
a 79Se és 14C izotópokra, mivel ezek kikerülése és speciációja 
jelenleg kevéssé ismert. 

MTA EK részvétel 
Az ellenőrzött laboratóriumi körülmények között elvégzett 
beoldódási kísérletek kiegészítéseként az MTA EK sérült és 
szivárgó fűtőelemekből határoz meg beoldódási sebességeket 
különböző radioaktív izotópokra (pl. 141Ce, 144Ce, 242Cm, 
244Cm, 134Cs, 137Cs, 154Eu, 155Eu, 95Nb, 239,240Np, 103Ru, 106Ru, 
95Zr), valamint az uránra. A munka során az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. hozzájárulásával olyan adatokat használunk 
fel, amelyeket az erőműben keletkezett sérült és szivárgó 
fűtőelemek nedves tárolása során gyűjtöttek össze (itt kell 
megjegyezni, hogy a projektben nagyobb hangsúlyt kapó 
izotópokról, mint a 129I, 135Cs, 36Cl, 79Se, 14C nem áll 
rendelkezésünkre mért adat).  
Az első esetben a 2003-ban az üzemzavar következtében 
megsérült 30 darab VVER-440 típusú fűtőelemből való 
beoldódást vizsgáljuk. Az üzemzavar után közel 4 évig a 
pihentető medence melletti aknában tárolták ezeket a 
kazettákat. A közvetlenül vízzel érintkező fűtőelemekből 
származó aktivitás-kikerülés a hűtőközeg aktivitáskoncen-
tráció méréseiből becsülhető a technológiai paraméterek 
ismeretében. Jelen projektben a mért adatok kritikai 
értékelése után olyan feldolgozást fogunk végrehajtani, 
amelynek eredményeként előállnak a számításokban is 
használható, VVER-440 fűtőelemekre jellemző oldódási 
sebességek.  
A második esetben a 2009-ben az erőműben detektált 
szivárgó fűtőelemből való beoldódást vizsgáljuk. A mért 
aktivitás-koncentráció adatok alapján ebben az esetben is 
becsülhető a fűtőelemekből kikerülő aktivitás.  
A projekt keretében a kikerülési sebességeket úgy fogjuk 
meghatározni, hogy a mélygeológiai tároló számítására 
használandó modellekbe könnyen beépíthetőek legyenek a 
forrástag megadásához. Az általunk szolgáltatott adatok 

tekintetében azonban érdemes megjegyezni, hogy a pihentető 
medence vizében jelentős bórsav tartalom mellett jellemzik a 
fűtőelemekből történő kikerülést, ezért a mélygeológiai 
tárolók vizében várható kikerüléshez képest konzervatív felső 
becslésnek lehet tekinteni őket. Az MTA EK adatait a többi 
résztvevő mért adataival együtt fogják felhasználni a 
modellek fejlesztésére, ezért lényeges szempont az is, hogy a 
mérési adatok lehetőleg széles paramétertartományokat 
fedjenek le. A magas bórsav koncentrációhoz tartozó 
alacsony pH érték nem jellemző mélygeológiai viszonyokra, 
de a rendelkezésre álló adatsor fontos lehet a modellek 
kifejlesztéséhez. 

Hasadási termékek migrációjának modellezése 
A negyedik munkacsoport feladata a hasadási termékek 
kezdeti speciációjának meghatározása LWR fűtőelemben és a 
hasadási termékek migrációjának/visszatartásának többlép-
tékű modellezése a kiégett fűtőelemben és a burkolatban. 
Céljuk továbbá a fűtőelemekből történő hasadási gázok teljes 
kikerülésének becslése. Ezeken felül egy félempirikus modellt 
fognak fejleszteni a hasadási termék vízből résbe, 
szemcsehatárfelületre és szemcsékbe történő kikerülésének 
előrejelzésére. 
 A vizsgálatok kiterjednek hasadási gázokra, illékony (129I, 
137Cs, 135Cs, 36Cl, 79Se, 126Sn/MOX üzemanyag esetén) és nem 
illékony izotópokra, elemekre (14C, 99Tc, 107Pd, Sr). 

Tudásátadás, jelentéskészítés, oktatás 
Az ötödik munkacsoport egyik fontos feladata, hogy a 
projekt folyamán megszerzett ismereteket különböző 
formákban átadja az arra fogékony közönségnek. Egyik 
alternatívaként publikációs lehetőségeik és kötelezettségeik 
vannak, míg egy másik lehetőségként különböző oktatásokat 
szerveznek a projekt keretei között, a projektben résztvevő 
intézek dolgozóinak. A kutatási eredmények hasznosítása-
ként a résztvevők oktatási segédanyagokat, jelentéseket, 
tanulmányokat készítenek a jövő fűtőelem specialistái 
számára. A projekt honlapján [1] pedig részletesen informál-
ják az érdeklődőket a projektről. 

MTA EK részvétele képzésben 
 A projekt kereteiben folyó oktatási tevékenység egyik jó 
példája, hogy az MTA EK egyik munkatársa 2013 júliusában 
két hetet tölthetett a Karlsruhei Technológiai Intézet nukleáris 
hulladékokkal kapcsolatos kutatásokat végző intézetében, 
mely idő alatt részt vehetett egy kétnapos, a kiégett 
üzemanyagokkal kapcsolatos képzésen is. A két hét alatt 
lehetősége nyílt megismerni az intézetben lévő (kisaktivitású) 
melegkamra sort, továbbá az ott folyó tevékenységeket és 
berendezéseket [13]. 

Projektmenedzsment 
A hatodik munkacsoport látja el a projekttel kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat, tartja a kapcsolatot a 
résztvevőkkel, végzi a résztvevők finanszírozását. Lévén, 
hogy e projekt az Európai Unióhoz tartozik, feléjük 
jelentésírási kötelezettségünk van, melynek kivitelezése 
szintén e csoport feladata. 

Az első év eredményei 
Mivel ez a beszámoló csupán a FIRST-Nuclides első évéről 
szól, amit további két másik projekt időszak követ összesen 
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1,5 év terjedelemben, jelenleg csupán a várható eredmények 
egy kis része áll rendelkezésünkre. 
Az első évben a projekttel kapcsolatos munka számos 
résztvevő esetében a témában publikált cikkek áttekintésével 
és feldolgozásával indult. Ennek eredményeképpen 
megállapodtak a beoldódási kísérletekben alkalmazandó 
mintákról és előkészítésükről, a kilúgozáshoz használt oldat 
összetételéről, az alkalmazandó kísérleti körülményekről, 
melyeket a korábbi fejezetekben ismertettük. A továbbiakban 
néhány résztvevő eddigi munkáját mutatjuk be főbb 
vonalaiban [5][12]. 

Kísérleti és modellezési eredmények 
A JRC-ITU munkatársai hasadási gáz kibocsátást vizsgáltak 
egy, a KIT-től származó 50,4 MWd/kgHM kiégésű fűtőelem 
pálca egy darabjával. Ezt a fűtőelem pálca darabot 
kilyukasztották a plénumjánál és összegyűjtötték a belső 
gázokat egy, az egyik végén zárt, rozsdamentes acél, miniatűr 
mintatartó hengerbe, továbbá meghatározták a nyomást. 
(Kezdetben a plénum 4,2 ml héliummal volt töltve 2,15  
0,11 MPa nyomásnál. Kilyukasztás után a mért nyomás 
3,72 MPa volt.) A hengert átszállították a KIT nukleáris 
hulladékokkal kapcsolatos kutatásokat végző intézetébe és a 
gázokat elemezték kvadrupól tömegspektrométerrel. A mért 
adatokból pedig hasadási gáz kibocsátás értékeket 
számítottak (7,03% kripton és 8,48% xenon). 
A JÜLICH munkatársai saját nagykiégésű (107 MWd/kgHM) 
TRISO fűtőelemüket használják a projekthez, választásukat 
pedig annak teljes körű mikrostrukturális elemzésével 
támasztották alá.  
A CNRS munkatársainak célja a szilárd/oldott határfelületen 
végbemenő korróziós mechanizmusok megértése, melyhez 
besugározatlan UO2 fűtőelem szemcsehatármenti radiolízises 
korrózióját vizsgálják, és figyelembe veszik a besugárzás 
korróziós mechanizmusokra gyakorolt hatását is.  
A STUDSVIK munkatársai a JRC-ITU-val megegyező 
módszerrel, ám 6 nagykiégésű fűtelem minta esetében 
vizsgálják a hasadási gáz kikerülést. Ezen felül a I, Xe és Cs 
radiális eloszlását tanulmányozzák egy új lézervágó 
berendezés segítségével. Figyelembe véve a fűtőelem kereszt-
metszetének kör alakú geometriáját, az átlagos fűtőelem 
tartalom megkapható az adatokból. Az eredményeket 
felhasználva mintánként vizsgálják, hogy van-e bármilyen 
összefüggés a hasadási gázok kibocsátása és az instant 
kikerülés között. 
Az MTA EK ez időszak alatt összeállította a projekt keretében 
használandó VVER fűtőelemek jellemző adatait mind a sérült 
fűtőelemek, mind pedig a szivárgó fűtőelem esetére, így a 
gyártási adatokat, az üzemelési paramétereket és az 
izotópleltárat. 
Az AMPHOS21 munkatársai a víznek az üzemanyag-tabletta 
belső részeibe történő bejutására fejlesztettek egy ígéretes 
megközelítést geológiai anyagoknál használt modellek 
alapján.

Összefoglalás 

A FIRST-Nuclides egy hároméves együttműködési projekt 
számos ország között, mely 2014. január 1-én lép a harmadik, 
és egyben utolsó évébe. A projekt célja kiégett fűtőelemek 
mélygeológiai tárolása során egy esetleges tároló konténer 
sérülését követően a talajvízbe mosódó, biztonsági 
szempontból fontos radionuklidok gyors/instant kikerülésé-
nek teljes körű megismerése. Számos izotóp, így például a 
jód, klór, szén és szelén „instant kikerülési frakció” értékei 
jelenleg még igen ismeretlenek. Ezek megbecsüléséhez 
egyrészt meg kell érteni a gáz és a könnyen oldható nuklidok 
kikerülési mechanizmusát, másrészt meg kell becsülni a 
kikerült mennyiségüket. A projekt kísérletei hozzájárulnak 
olyan jelenleg még kevéssé ismert izotópok, mint a 129I, 135Cs, 
36Cl, 79Se, 14C, valamint a 99Tc migrációjának és kikerült 
mennyiségének realisztikus modellezhetőségéhez. Bár jelen 
projektnek nem feladata a projektből származó adatok 
biztonsági értékelésben történő felhasználása, mégis a 
projektből várhatóak input adatként kikerülési/beoldódási 
sebességek, és migrációs modellek, melyek biztonsági 
elemzésekhez lesznek használhatóak, hiszen laboratóriumi 
körülmények között a kilúgozó szerrel a talajvíz összetételét 
igyekeznek szimulálni, míg az MTA EK eredményei 
konzervatív felső értékként alkalmazhatóak. 

A projekt első 18 hónapos időszaka alatt jelentős eredmények 
születtek, mind a kísérletekhez felhasználandó kiégett 
fűtőelemek, mind pedig a kísérleti körülmények tekintetében. 
Az egyik fontos téma a különböző magas kiégésű fűtőelemek 
jellemző adatainak összegyűjtése volt, úgy mint a kezdeti 
dúsítás, kiégés, hőmérséklettörténet, rámpa-folyamatok, 
tárolási idő valamint a fűtőelem kazetták típusa és gyártási 
információi. A modellezési tanulmányok alapján megbecsül-
hető lett az az idő, amely alatt a tabletta felülete az izotópok 
beoldódásához szükséges mértékben lesz nedves. A résztve-
vők egyetértettek abban, hogy kísérleti eredményeik 
összehasonlításához azonos összetételű, a talajvíz összetételét 
szimuláló kilúgozó szert használnak és kísérleteiket légköri 
körülmények között végzik.  

Az MTA EK munkatársai többféle tevékenységgel is részt 
vesznek a projektben. A projekt első időszakában 
összeállítottuk a kiértékelésre kerülő VVER fűtőelemek 
jellemző adatait, míg a továbbiakban sérült, valamint 
szivárgó fűtőelemekből kikerülő radioaktív izotópok 
oldódási sebességét határozzuk meg. Tudományos 
ismereteink bővítésére betekintést kaptunk a Karlsruhei 
Technológiai Intézet nukleáris hulladékokkal kapcsolatos 
kutatásokat végző intézetének munkájába, megmutatták az 
ottani melegkamra sort, megismertük az ott folyó tevékeny-
ségeket és berendezéseket.  
Az első 18 hónapos időszak eredményei a FIRST-Nuclides 
együttműködési projekt kiváló tudományos munkáját vetítik 
előre a következő időszakra is. 

 

Köszönetnyilvánítás 
A FIRST-Nuclides projekt kereteiben végzett kutatások eredményeihez az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjának 
(FP7/2007-2011) 295722 számú támogatási megállapodása vezetett. Az MTA EK FIRST-Nuclides projektben való részvétele a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EU_BONUS_12-1-2012-0033 azonosítószámon regisztrált támogatásával valósult meg. 
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Magspektroszkópiai vizsgálatok az aktinoida tartományban 
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MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c, tel.: +36 52 509 200 

 

A könnyű aktinoida atommagok potenciális energiafelületének pontos ismerete alapvető fontosságú a hatékonyabb, urán-
plutónium illetve tórium-urán üzemanyagciklust használó új generációs atomerőművek fejlesztéséhez. A potenciális 
energiafelületeket jellemző hasadási gátparaméterek fontos bemenő adatok a tervezéshez szükséges hatáskeresztmetszet 
számítások elvégzéséhez. Az elméleti modellek azonban még mindig jelentős ellentmondásban állnak egymással a nehéz magok 
nívósémájának meghatározásában és deformációs energiafelületének számításában. Éppen ezért a hasadási gát kísérletileg 
meghatározott paraméterei kiemelt fontossággal bírnak az elméleti számítások ellenőrzéséhez és a jelenleg érvényben levő 
magmodellek továbbfejlesztéséhez is. Kísérleteinkben a 232Pa, a 232,238U és a 238Np izotópok hasadási valószínűségét mértük a 
gerjesztési energia függvényében, majd reakciómodell-számítások segítségével határoztuk meg a hasadási gátak paramétereit.  
A hasadási valószínűség finomszerkezetének feloldásával pedig olyan erősen deformált magállapotok tulajdonságait vizsgáltuk, 
amelyek a maghasadás során előforduló állapotok magszerkezeti jellemzőibe engednek betekintést.  

 

Bevezetés 
A maghasadás során felszabaduló energiát közel 70 éve 
használja az emberiség, ám a nehéz atommagok 
széthasadásának folyamatát még mindig nem ismerjük 
részleteiben. A maghasadás pontos elméleti leírása a 
folyamatban részt vevő nagyszámú nukleon miatt még 
napjaink nagyteljesítményű számítógépeinek a használatával 
is komoly kihívást jelent [1], így a maghasadás kísérleti 
vizsgálata különösen nagy szerepet kap a folyamat pontos 
megértésében. Az atommagok külső gerjesztésekre adott 
olyan válaszainak vizsgálata, amelyben az atommag sok 
nukleonja vesz részt, nagy jelentőséggel bír: az ilyen ún. 
kollektív gerjesztések értékes információt szolgáltatnak a sok 
nukleonból álló rendszer, mint maganyag fizikai 
tulajdonságairól. A hasadás folyamatának tanulmányozása, 
amelyet a maganyag kollektív, viszkózus áramlásaként lehet 
leginkább elképzelni, éppen ezért ilyen fontos feladat. A 
hasadás vizsgálata során választ kereshetünk olyan érdekes 
kérdésekre, mint például hogy miként jön létre az atommag 
forgása és rezgése sok nukleon koherens mozgásából, vagy 
hogy miként fejlődik, hogyan alakul a magalak a hasadás 
során, illetve hogy van-e valami kapcsolat a maghasadás és a 
nukleonok magon belüli csoportosulása, klaszterizációja 
között. Érdekes kérdés az is, hogy a természet szimmetriái 
miként jelennek meg a folyamat során, okoznak-e valamilyen 
szabályszerűséget, kialakul-e valamilyen rendszer a hasadás 
során létrejövő magalakokra vonatkozóan. A maghasadás, 
mint természeti jelenség pontosabb megértésén túl 
ugyanakkor célunk a kísérletekben mért magszerkezeti 
adatokkal hozzájárulni a nukleáris technológia fejlődéséhez, 
így például a negyedik generációs erőművek tervezéséhez is. 
A tórium-urán üzemanyagciklusban lezajló sok folyamat 
hatáskeresztmetszete kísérletileg nem, vagy csak nagy 
bizonytalansággal ismert [2], így kísérleti adatok hiányában 
elméleti számításokkal próbálják a szükséges információt 

pótolni. Ezen számítások célja az ún. deformációs potenciális 
energiafelület meghatározása [3], amely során a hasadó mag 
potenciális energiáját számolják ki a kvadrupól- (Q20), illetve 
oktupól (Q30) momentumának (tehát deformációjának) 
függvényében (1. ábra). Az ábrán látható színkódos felületek 
tehát azt mutatják meg, hogy adott mag, adott kvadrupól- és 
oktupól deformációt elszenvedve mekkora potenciális 
energiával rendelkezik (MeV egységben). Az energiafelület 
legmélyebb „völgye” a hasadási útvonal (az ábrán kék és 
piros vonallal jelölve): a hasadó mag a völgy által leírt 
deformációkat szenvedi el a hasadás során. A hasadási 
potenciál, hasadási útvonal mentén vett kvadrupóltengelyre 
eső vetületét hívjuk hasadási gátnak, ami a reaktorokban 
zajló folyamatok hatáskeresztmetszeteinek számításához, így 
az erőművek tervezéséhez is nélkülözhetetlen adat. 

 
1. ábra: Potenciális energiafelület-számítások [3] eredményei 

néhány magra (sorok), különböző paraméterezéssel 
(oszlopok). A potenciális energia (színskála) MeV 
egységben, a kvadrupól (Q20), illetve oktupól (Q30) 
momentumok pedig barn egységben értendők. 



Nukleon 2014. május VII. évf. (2014) 159 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014  2 

A különböző modell-számítások azonban jelentős eltérést 
mutatnak egymással [3-5], jelezve azok nagy 
bizonytalanságát. Az eltérések oka a maghasadást leíró 
soktest probléma bonyolultsága. A hasadási gát, és a hasadás 
során fontos szerephez jutó kollektív magállapotok kísérleti 
feltérképezése ezért különösen fontos feladat, a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség prioritásait figyelembe véve főként 
a tórium, protaktínium és urán izotópok esetében [2]. 

A hasadási gát szerkezete 
A hasadó mag potenciális energiafelületében nagy 
kvadrupóldeformációknál megjelenő második, lokális (ún. 
szuperdeformált) potenciál minimum az aktinoida magok 
egyik tipikus sajátsága. Elméleti leírása az ún. 
makroszkopikus-mikroszkopikus közelítésben történik, 
amelyben a hasadó mag folyadékcsepp-modellel számolt 
deformációs energiáját egy periódikusan változó - és ebben a 
tartományban igen erős - héjkorrekcióval módosítják. Az így 
leírt második potenciálvölgy alapállapotát hasadási izomer-
állapotnak nevezzük a hosszú felezési idő miatt [6]. Eddig 33 
ilyen atommag állapotot azonosítottak az U és Bk 
magtartományban („hasadási izomer-sziget”), amelyek 
életideje a nagy gerjesztési energiájuk ellenére is az igen 
hosszú, ns-ms tartományba esik. Röviddel a hasadási gát 
második völgyének felfedezése után, a könnyű aktinoida 
magokon végzett kísérletekben mért hasadási 
hatáskeresztmetszetek váratlan tulajdonságokat mutattak 
(„Tórium-anomália”) [7], amelyek arra utaltak, hogy még 
nagyobb kvadrupól- és oktupóldeformációknál egy sekély 
harmadik lokális minimum is megjelenik a potenciálfelületen. 
A harmadik potenciálminimumban levő állapotok már 
nagyon erős deformációval rendelkeznek (hiperdeformáltak), a 
hasadó mag „szétfröccsenéséhez” nagyon közel eső 
állapotokat tükröznek, így vizsgálatukkal a hasadás 
dinamikájáról értékes ismeretekre tehetünk szert. Debreceni 
kutatócsoportunk korábban is jelentős szerepet játszott a 
hiperdeformált állapotok feltérképezésében [8]. Jelen 
munkában a legutóbbi kísérleti eredményeinkről számolunk 
be.  
Kísérleteinkben az aktinoida magok extrém nagy 
deformációval rendelkező állapotainak vizsgálatát a hasadási 
gát alatti gerjesztési energián (E≈3-6 MeV) mért prompt 
hasadási hatáskeresztmetszetben megjelenő transzmissziós 
hasadási rezonanciák azonosításával végezzük [6]. Ilyen 
rezonancia akkor jelenik meg, ha az első völgybeli gerjesztett 
állapotok energiája egybeesik egy második, vagy egy 
harmadik völgybeli állapot gerjesztési energiájával. A 
hasadás folyamata így e kapuállapotok hasadási gáton 
keresztüli, alagút-effektussal történő bomlásával fejezhető ki. 
A rezonanciaállapotok gerjesztési energia függvényében 
történő észlelése ad lehetőséget arra, hogy azonosítsuk az 
erősen deformált magállapotokat, és meghatározzuk azok 
gerjesztési energiáit, tulajdonságait. A forgó mikroszkopikus 
test forgási energiája a kvantummechanika értelmében csak a 
következő diszkrét értékeket veheti fel:  

    ,+JJ=JE 1
2Θ

2
          (1) 

ahol Θ a test tehetetlenségi nyomatéka, J pedig a perdülete   
egységben. Hengerszimmetrikus és egyben tükörszim-
metrikus test esetén a J értéke csak páros szám lehet. Ha a 
tükörszimmetriát nem követeljük meg, akkor a J értéke 

tetszőleges pozitív egész szám lehet. Ezért a forgási sáv 
azonosításához a magspineket, illetve azoknak a mag 
szimmetriatengelyére eső vetületét is meg kell határoznunk, 
ami a hasadási termékek szögeloszlásának mérésével és 
elemzésével tehető meg. Tehát a hasadási rezonanciák 
spektrumának mérésével és a fenti (1) képlet segítségével 
meghatározhatjuk az atommag tehetetlenségi nyomatékát, és 
így annak alakjáról is információt kaphatunk [9]. 

A hasadási hatáskeresztmetszet gát közeli és gát alatti 
tartományban való megmérésével ugyanakkor a hasadási gát 
alakját tudjuk meghatározni. A potenciálgát maximumánál 
kisebb gerjesztési energia esetén a maghasadás csak 
alagúteffektussal történhet. Feltételezve, hogy a potenciál 
egymáshoz folytonosan illeszkedő parabolákkal közelíthető, 
az alagúteffektus valószínűsége a gerjesztési energia 
függvényében könnyen kiszámítható, a számított és mért 
valószínűségek összevetése alapján pedig a parabolák 
paraméterei meghatározhatók. A hasadási gát völgyeinek 
mélységét egy másik módszerrel is meg lehet határozni: a 
második, illetve harmadik völgy azonos spinű állapotainak 
sűrűsége az atommagok Fermi-gáz modellje alapján 
egyértelműen utal a völgyek mélységére.  

A hasadási gát vizsgálata töltött-
részecske nyalábokkal 
Az erős deformációval és kis gerjesztési energiával 
rendelkező atommag-állapotok egyik fontos vizsgálati 
módszere a neutronátadással járó direkt reakciók 
alkalmazása, amellyel „negatív” energiájú neutront lehet a 
magnak átadni. Az aktinoida tartományban sok esetben ilyen 
reakciók használatával lehet csak információt nyerni a 
hasadási gát alatti állapotokról, főleg olyan magoknál, ahol a 
neutronszeparációs energia nagy (5,5-7 MeV) értéket vesz fel.  
Töltött-részecske nyalábot alkalmazó kísérleti vizsgálataink 
fő helyszíne a münchen-i Maier-Leibnitz Tandem-
laboratórium (München, Németország) volt. Kísérleteinkben 
a 232U [10], a 232Pa [11], és legutóbb a 238Np magok gát alatti 
hasadási rezonanciáinak és azok forgási finomszerkezetének 
vizsgálatát, illetve a hasadási gátak paramétereinek 
megállapítását tűztük ki célul. Az elvégzett kísérletekben a 
hasadási valószínűségek gerjesztési energiától való függését 
határoztuk meg, amelyhez a 231Pa(d,pf), a 231Pa(3He,df), 
illetve a 237Np(d,pf) reakcióból származó, hasadványokkal 
koincidenciában levő könnyű részecskék kinetikus energiáját 
mértük meg nagy feloldással (ΔE=5 keV) egy Q3D típusú 
mágneses spektrográf segítségével. A kilépő töltött 
részecskék kinetikus energiájából a hasadó mag gerjesztési 
energiáját lehet meghatározni. A hasadványokat az MTA 
ATOMKI-ben fejlesztett, nagy hatásfokú, helyzet-érzékeny, 
kisnyomású lavinadetektorokkal (PPAC) figyeltük meg. 
Fontos megemlíteni, hogy a fenti kísérletek elvégzése azért 
vált lehetővé, mert a müncheni Ludwig-Maximilians 
Egyetem Radioaktív Céltárgy-laboratóriuma igen jó 
minőségű, rendkívül vékony (80 μg/cm2), erősen radioaktív 
231Pa és 237Np céltárgyat készített és biztosított számunkra. 

A hasadási gát paramétereinek meghatározásához 
mindhárom esetben a TALYS [12] nevű reakciókóddal 
végeztünk számításokat. A számítások során használt 
reakció-modellben a hasadási gát paraméterei bemenő 
adatok, amelyek változtatásával a számolt 
hatáskeresztmetszet a kísérleti pontokhoz illeszthető. Az így 
meghatározott gátparaméterek körülbelül ±200-300 keV 
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pontosságúak, elsősorban a szintén bemenő adatként 
szereplő állapotsűrűségre vonatkozó paraméterek 
bizonytalansága miatt. Utóbbi paraméterek fontosságát jelzi, 
hogy jelenleg is több nemzetközi kutatócsoport foglalkozik az 
állapotsűrűség széles energiatartományban történő kísérleti 
meghatározásával, amellyel ezt a bizonytalanságot lehetne 
jelentősen csökkenteni. A hasadási gát paramétereire 
vonatkozó eredményeinkkel [10,11] jelentősen 
hozzájárultunk az aktinoidákra vonatkozó, reaktorfizikai 
szempontból lényeges magszerkezeti adatbázisok 
kiterjesztéséhez.  

 
2. ábra: A 232Pa hiperdeformált forgási állapotai [9] 

A 232Pa hasadási valószínűsége az 5,7-5,8 MeV gerjesztési 
energiatartományban gazdag finomszerkezetet mutat (2. 
ábra), amely a korábban már említett forgási sávok 
megjelenésével magyarázható. Az ábra felső részén jelölt 
forgási szerkezetet feltételezve sikerült értelmezni ezt a 
finomszerkezetet (folytonos vonal), és a tehetetlenségi 
nyomatékot meghatározni, amely egyértelműen 
hiperdeformált magalakra utal. Így a páratlan neutron és 
protonszámmal rendelkező atommagokban először sikerült 
kimutatni erősen deformált magállapotok jelenlétét. Hasonló 
eredményre jutottunk a 232U esetében is, amely jól illeszkedik 
az uránizotópokra korábban végzett kísérletek 
eredményeihez [11,13] is. A 238Np atommagra vonatkozó 
kísérleti adatok feldolgozása jelenleg is tart, a megfigyelt 
rezonanciaszerkezet azonban nagyon hasonló a 232Pa 
esetében megfigyelt szerkezethez. 

A hasadási gát vizsgálata új generációs 
γ nyalábokkal 
Az aktinoida atommagok hasadási rezonanciáit korábban 
csak könnyű részecske (3,4He, deuteron, proton, neutron) 
indukált reakciókban, konverzióselektron-, γ- illetve töltött-
részecske spektroszkópiai módszerekkel vizsgálták, 
vizsgáltuk. Ilyen magreakciókban a második és harmadik 
völgybeli állapotok gerjesztése rendkívül kis valószínűségű 
folyamat. A mérések egyik komoly nehézsége, hogy a nem-
rezonáns (ún. prompt) hasadásból származó háttéresemények 
száma öt nagyságrenddel nagyobb a rezonáns-hasadások 
számánál. További probléma, hogy a hasadási valószínűség 
csak nagy bizonytalansággal határozható meg, ugyanis a 
közbensőmag-keletkezéssel nem járó reakciómechanizmusok 
járulékát nem tudjuk pontosan figyelembe venni. Foton-
indukált magreakciók elviekben alkalmasabbak a fenti 
kutatások végzéséhez, egyrészt a nem-rezonáns hasadás kis 

száma miatt, másrészt a foton abszorpcióra vonatkozó 
kiválasztási szabály miatt, amely szerint: 

  ,J+JLJJ fifi    (2) 

ahol Ji és Jf az atommag kezdeti- és végállapotának 
impulzusmomentuma, L pedig a γ-foton által a magnak 
átadott impulzusmomentum. Az E1 elektromos dipól és az 
E2 elektromos kvadrupól abszorpció a két legvalószínűbb 
folyamat, amely átmeneteket a hasadványok szögeloszlásából 
egyértelműen azonosítani tudunk. A fenti kiválasztási 
szabály miatt így a hasadási valószínűség 
rezonanciaszerkezetét könnyen értelmezni tudjuk. 

 
3. ábra: Két, különböző végponti energiájú (E=11,8 és 12 MeV) 

fékezési sugárzás energiaspektruma (felső ábra), illetve 
azok különbsége (alsó ábra) 

Aktinoidák gát alatti fotohasadását korábban nagy 
intenzitású fékezési sugárzás segítségével vizsgálták, amely 
kísérletekben a hasadási hatáskeresztmetszetet adott energián 
bonyolult módon, nagy szisztematikus hibával terhelten 
lehetett csak meghatározni. A fékezési sugárzás folytonos 
energiaspektruma (3. ábra) miatt a hasadási hozamot két 
különböző végponti energiával rendelkező fékezési 
sugárzással mérték, majd a két hozamot kivonták egymásból. 
Így meghatározták azt a hasadási hozamot, amely az alsó 
ábrán látható energiaspektrummal rendelkező fotonokhoz 
tartozik. Az effektív energiabizonytalanság láthatóan igen 
nagy, tipikusan a ΔE/E=4-6×10-2 tartományba esik, ráadásul 
a spektrum Gauss-függvénnyel nem leírható, ami a 
meghatározott hatáskeresztmetszet gerjesztési energiabeli 
pontatlanságával jár. Mindezen nehézségek miatt fékezési 
sugárzással a fotohasadás hatáskeresztmetszetének csak 
nagyléptékű vizsgálatát tudták elvégezni, gát alatti 
transzmissziós rezonanciákat nem sikerült észlelni.  
A hatáskeresztmetszet durvaszerkezetében alacsony energián 
megfigyeltek azonban egy érdekes tartományt, ahol a 
hatáskeresztmetszet energiafüggése nem a várt tendenciát 
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mutatatta, az exponenciális energiafüggés telítési jellegűvé 
vált („izomer-váll”). Az ellentmondást azzal a feltevéssel 
sikerült értelmezni, hogy az izomer-váll az izomer és a 
prompt hasadás versengésének eredménye, egy sok hasadási 
rezonanciából álló tartomány [14]. A megfelelő 
energiatartományban történő nagy-feloldású kísérletek 
hiányában azonban eddig még nem sikerült ezt a feltevést 
hitelt érdemlően igazolni. 

Az új fejlesztésű, extrém intenzitású és jó energiafeloldású 
Compton-visszaszórt γ nyalábok azonban lehetővé teszik a 
könnyű aktinoidák erősen deformált kollektív 
magállapotainak, illetve hasadási gátjainak foton-indukált 
magreakciókban történő szelektív vizsgálatát. Ilyen 
berendezés lesz az Európai Unió által finanszírozott és 
Bukarest (Románia) határában hamarosan megépülő 
„Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (röviden: 
ELI-NP) kutatóközpont is. Az ELI-NP központ magfizikai 
kísérletek számára fog biztosítani a világon egyedülállóan 
nagy intenzitású (1013 γ/s) és jó energiafeloldású 
(dE/E=0,1%) γ-nyalábot. Az ELI-NP nagyberendezés két 
komponensből álló összetett rendszer lesz: az egyik egy nagy 
intenzitású lézer, amelyet két 10 PW-os lézer nyalábjának 
koherens szuperpozíciójával állítanak elő, összesen 1023 - 1024 
W/cm2 teljesítményt szolgáltatva. A másik komponens egy 
extrém intenzitású (1013 γ/s) γ-nyaláb 0,1% 
energiastabilitással és E=19 MeV maximális energiával, 
amelyet egy lézer nyaláb Ee=600 MeV energiájú 
relativisztikus elektron-nyalábon való inkoherens Compton-
visszaszórásával nyernek. A Compton-visszaszórt γ-nyalábok 
nagy fluxusával és energiafeloldásával először sikerülhet 
észlelni a hasadási izomer-völgy finomszerkezetét is, és 
pontosan megmérni a (korábban említett bizonytalanságtól 
mentes) hasadási valószínűséget. 
Várakozásunk szerint a több-fotonos rezgési állapotok széles 
energiatartományban történő feltérképezésével először 
nyerhetünk értékes információt arról is, hogy a második 
potenciálminimum leírható-e egyáltalán harmonikus 
potenciállal, mint ahogy azt jelenlegi közelítéseinkkel 
tesszük. Az atommagon belüli nukleoncsoportok (klaszterek) 
kialakulásának lehetőségét figyelembe vevő elméleti 
megfontolások olyan jóslatokkal is szolgálnak, hogy a 
hiperdeformált magállapotok egy gömbszerű, mágikus 
neutron- (N=82) és protonszámot jelentő (Z=50) 132Sn 
klaszterből, és egy megnyúlt alakkal rendelkező kiegészítő 
nukleoncsoportból állnak [15]. Mivel a hasadási termékek 
tömegeloszlását a hasadási pont konfigurációja határozza 
meg, és a harmadik potenciálvölgy atommagállapotai nagyon 
közel állnak a hasadási ponthoz, azt várhatjuk, hogy az ilyen 
erősen deformált, harmadik völgybeli állapotok hasadása 
során keletkező hasadványok tömegeloszlása 
aszimmetrikusabb eloszlást mutat jelentősen megnövekedett 
csúcs-völgy aránnyal, mint az első potenciálvölgybeli (normál 
deformált) állapotok hasadása során keletkező 
hasadványoké. Azonban ilyen effektust mindeddig nem 
sikerült kimutatni a gyenge tömegfeloldás (5 amu) és a már 
korábban is említett erős nem-rezonáns hasadási háttér miatt. 

A fent említett ELI-NP berendezés még építés alatt áll, 
azonban a jelenleg működő HIγS berendezés (Duke Egyetem, 
USA) γ-nyalábja kiváló lehetőséget biztosít(ott) kísérleti 
programunk elkezdéséhez, az első, próbakísérlet 

elvégzéséhez és a fotohasadás-technológia kifejlesztéséhez. 
2012-ben nemzetközi együttműködésben sikeres kísérletet 
végeztünk a HIγS berendezésnél [16], amely során a 238U 
fotohasadási hatáskeresztmetszetét (4. ábra) mértük meg a γ 
energia függvényében egy nagy hatásfokú PPAC 
detektorrendszerrel. A nagy nyalábintenzitás segítségével 
sikerül a hasadási gát paramétereinek meghatározásánál 
döntő fontosságú, mélyen gát alatti energiatartományban is 
megmérnünk a hatáskeresztmetszetet, így kiterjeszteni a 
kísérletileg ismert hatáskeresztmetszet adatokat 2 
nagyságrenddel kisebb értékekre. A korábban ismert 
adatokat háromszöggel, míg az kísérletünk eredményét 
négyzettel jelöltük a 4. ábrán. 

 
4. ábra: A 238U(γ,f) reakció hatáskeresztmetszete 

A hagyományos, töltött-részecske nyalábokkal végzett 
kísérleteinkhez hasonlóan ebben az esetben is reakciókód 
számítások segítségével határoztuk meg a hasadási gát 
paramétereit. A 4. ábrán szaggatott vonallal olyan számítások 
eredménye látható, amelyekben nem vettünk figyelembe 
harmadik potenciálvölgyet, a reakciómodellt kétvölgyes 
hasadási gátra korlátoztuk, míg a folytonos vonallal jelölt 
számításnál háromvölgyes hasadási gáttal számoltunk. 
Eredményeink azt jelzik, hogy a 238U mag is háromvölgyes 
potenciálfelülettel rendelkezik, ahogy azt az elméleti 
előrejelzések is sugallták. Érdekes (és fontos) volna még 
alacsonyabb energiákon megmérni a hatáskeresztmetszetet a 
nyíllal jelzett foton energia közelében, ahol egy megjelenő 
rezonancia a modellünk helyességét kizárólagosan igazolni 
tudná. Ezt a mérést azonban már csak az új ELI-NP 
berendezésnél lehet majd elvégezni. 
A hasadási rezonanciák megismerése ipari felhasználási 
lehetőségekkel is kecsegtet.  Elképzelésünk szerint a nagy 
áthatolóképességű γ-nyalábok egy rendkívül hasznos 
alkalmazása lehetne a radioaktív hulladéktárolókban levő 
hosszú életidejű aktinoidák transzmutációja a harmadik 
potenciálvölgy előre feltérképezett és kiválaszott, nagy 
amplitúdójú rezonanciának fotonok általi gerjesztésével, 
amely során ezen aktinoidák indukált hasadásával 
ártalmatlan, rövid életidejű, gyengén radioaktív hasadványok 
keletkeznének a tárolók érintetlenül hagyása mellett.  
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Gázhűtésű gyorsreaktor üzemanyagciklusának modellezése 
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A gázhűtésű gyorsreaktor (GFR) a negyedik generációs atomreaktorok egyik perspektivikus típusa, amely kemény 
neutronspektrumával ígéretes lehetőséget teremt a nukleáris üzemanyag hatékonyabb felhasználására és a másodlagos 
aktinidák transzmutációjára, hozzájárulva ezzel a nukleáris energiatermelés fenntarthatóságának növeléséhez. A cikk a BME 
Nukleáris Technikai Intézetben a GFR 2400 MWth koncepciójára végzett üzemanyagciklus-számításokat mutatja be. Közel 
kétezer zónaszámítás eredményeire támaszkodva egy többdimenziós regressziós számításokon alapuló, gyors és rugalmas 
kiégésszámítási eljárás került kifejlesztésre, amely alkalmas az üzemanyagciklus-számításokba történő integrálásra. A modell 
segítségével különböző visszatáplálási stratégiák mellett vizsgáltuk egy GFR-eket és hagyományos könnyűvizes reaktorokat 
tartalmazó atomerőműpark egyensúlyi állapotait a GFR üzemanyag-hasznosításának és transzmutációs képességeinek 
felmérése érdekében. 

 

Bevezetés 
Az atomenergetika fenntarthatóságát alapvetően meghatá-
rozza a nukleáris üzemanyagciklus szervezése. Míg napjaink-
ban az atomerőművek elsősorban nyitott üzemanyagciklus-
ban üzemelnek, addig a következő évtizedekben várhatóan 
előtérbe kerül a kedvezőbb üzemanyag-hasznosítást és 
hulladékformát kínáló zárt üzemanyagciklus, melynek 
megvalósítását az ún. negyedik generációs atomreaktorokkal 
képzelik el. A Generation IV International Forum [1] hat 
negyedik generációs reaktortípust választott ki fejlesztésre a 
fenntarthatóság, proliferáció-állóság, gazdasá-gosság és a 
megnövelt biztonság érdekében. A hat reaktor-típus közül 
három gyorsreaktor, ezek egyike a gázhűtésű gyorsreaktor 
(Gas-cooled Fast Reactor, GFR), amelynek koncepcióját a 
francia CEA dolgozta ki és az Euratom által finanszírozott 
GoFastR projekt keretein belül zajlott további fejlesztése [2,3]. 
A GFR hűtőközegének magas kimenő hőmérséklete 
lehetőséget teremt a villamos energia nagy hatásfokkal 
történő előállítására, valamint potenciálisan hidrogénterme-
lésre és egyéb folyamathő felhasználásokra is. A héliummal 
történő hűtés eredményeképpen ebben a reaktortípusban 
különösen kemény neutronspektrum alakul ki, ami kedvez az 
üzemanyag tenyésztésnek és a másodlagos aktinidák transz-
mutációjának. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatához 
azonban olyan összetett számítási modell szükséges, amely 
képes meghatározni a GFR kiégett üzemanyagának összetéte-
lét, illetve képes modellezni a nukleáris üzemanyagciklus 
főbb létesítményeit és az ezek között fellépő anyagáramokat. 

A GFR2400 reaktor 
A GFR2400 a gázhűtésű gyorsreaktor 2400 MW termikus 
teljesítményű, ipari méretű energiatermelésre tervezett 
koncepciója. 

 

1 A szerző 2012 szeptemberétől a svájci Paul Scherrer Institut 
munkatársa. 

A reaktor aktív zónája 516 darab kazettából és 24 darab 
szabályozórúdból áll, amelyek az 1. ábra szerinti 
elrendezésben foglalnak helyet. A sárga és lila színű kazetták 
rendre a belső és külső üzemanyagot jelölik, a kék kazetták a 
szabályozó- és biztonságvédelmi rudakhoz kapcsolódó 
követőkazettákat, a narancssárga kazetták pedig a radiális 
reflektort.  

 
1. ábra: A GFR2400 reaktor zónaelrendezése 

(sárga kazetták: belső régió, lila: külső régió, kék: SZBV kazetták, 
narancssárga: radiális reflektor) 
A nagy hatásfokot eredményező magas hőmérsékletek 
lehetővé tételéhez mind a GFR üzemanyaga, mind a pálcák 
burkolata keramikus anyagokból készül: a SiC burkolattal 
rendelkező UPuC kerámia pálcák alkotják a kazettákat, és a 
proliferáció-állóság érdekében a reaktor nem rendelkezik 
külön tenyészköpennyel. A karbid alapú üzemanyagok 
előnye az oxidokkal és nitridekkel szemben, hogy nagyobb 
nehézfém sűrűség elérését teszik lehetővé, megkönnyítve 
ezzel a körülbelül 43%-os hűtőközeg térfogat-arány 
ellensúlyozását. A zóna egy 7,3 méter átmérőjű, 20 méter 
magas nyomásálló tartályban helyezkedik el, amelynek 
falvastagsága a tartály közepén 20 cm, tömege pedig 
megközelíti az 1000 tonnát. Kétféle üzemanyag-kazetta 



Nukleon 2014. május VII. évf. (2014) 160 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014  2 

található a zónában: a belső és külső zóna kazettái, előbbiek 
alacsonyabb, míg utóbbiak magasabb plutónium tartalommal 
rendelkeznek a fluxus eloszlás és a teljesítményprofil minél 
egyenletesebbé tétele érdekében [4]. 

A számítási modell 
Az üzemanyag izotóp-összetételének változását az ún. 
Bateman-egyenletrendszer írja le, amely az egyes 
magsűrűségekre felírt mérlegegyenletekből áll: 

 iiij
ij

jijij
i N)λ+Φσ(N)λf+Φσ(=

dt
dN




  (1) 

ahol Ni jelöli az i-edik izotóp magsűrűségét, σj→i a j-edik 
izotópból i-edik izotópba vezető reakció mikroszkopikus 
hatáskeresztmetszetét, σi az i-edik izotóp fogyását eredmé-
nyező reakciók teljes hatáskeresztmetszetét, fj→i a bomlási 
gyakoriságokat, j a j-edik izotóp bomlási állandóját, Φ pedig 
a teljes spektrumra integrált neutronfluxust. A kiégett 
üzemanyag összetétel meghatározásának nehézségét az adja, 
hogy az (1) egyenletben szereplő egycsoportos hatáskereszt-
metszetek és a neutronfluxus a neutronspektrum változásán 
keresztül bonyolult módon függnek az összetételtől. A 
kiégésszámítások során ezért vagy időigényes zónaszámítá-
sokat kell elvégezni meghatározott időlépésenként, vagy a 
kiégés függvényében megadott hatáskeresztmetszet-
könyvtárakat kell használni, ahogy a legtöbb ún. szcenárió-
kód esetében szokás [5].  Utóbbi megoldás pontossága 
azonban megkérdőjelezhető egy másodlagos aktinida vissza-
táplálást is feltételező üzemanyagciklusban. Az üzemanyag-
ciklus-modellbe integrálható gyors és rugalmas kiégés-
számítási eljárás létrehozása érdekében az egycsoportos 
hatáskeresztmetszeteket nagyszámú részletes zónaszámítás 
eredményeire támaszkodva az izotóp összetétel analitikus 
függvényeivel közelítettük. 
A reakciósebességek közel egészéért felelős 16 legfontosabb 
aktinida izotópot (234-236,238U, 237,239Np, 238-242Pu, 241,242m,243Am, 
244,245Cm), valamint a hasadási termékek összes mennyiségét 
választottuk ki az összetétel jellemzésére. Az illesztett 
paraméterek nagy száma miatt a hatáskeresztmetszetek 
illesztése csak az ún. Moore-Penrose pszeudoinverz 
alkalmazásával lehetséges, ennek a módszernek azonban 
korlátja, hogy csak olyan függvények illesztésére alkalmaz-
ható, amelyek lineárisak az illesztett paramétereikben [6]. 
Mivel a polinomok kielégítik ezt a feltételt, illetve előzetes 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a harmadfokú tagok 
bevezetése nem javítja az illesztés pontosságát, ezért a 
következő másodfokú polinom került kiválasztásra: 
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ahol N jelöli a magsűrűségekből összeállított vektort, Nj és Nk 
az egyes magsűrűségeket, a0, aj és aj,k pedig a részletes 
zónaszámítások eredményei alapján illesztett paramétereket. 

SCALE zónaszámítások 
Az előző szakaszban szereplő illesztés lehetővé tételéhez 
nagyszámú különböző üzemanyag-összetételre kellett 
részletes zónaszámításokkal meghatározni az egycsoportos 
hatáskeresztmetszeteket. Mivel az illesztett paraméterek nagy 
száma miatt ez a gyakorlatban több ezer ilyen számítás 

elvégzését jelenti, ezért egy egyszerűsített zónamodell került 
felállításra, amely képes megadni a zónára homogenizált 
egycsoportos hatáskeresztmetszeteket. 

A részletes zónaszámítások elvégzése a SCALE 
kódrendszerrel [7] történt egy pálca- és kazetta-
homogenizációt is magában foglaló szekvenciában. Elsőként 
a GFR2400 egy elemi cellája került definiálásra, amely egy 
keramikus üzemanyag-pálcából, valamint az azt körülvevő 
hűtőközegből áll. Az egydimenziós, hengerszimmetrikus 
modellben a zóna magassága görbületi paraméter (buckling) 
korrekcióval lett figyelembe véve. A T-XSEC modul és az 
ENDF/B-VII könyvtár felhasználásával állítottuk elő a 
rezonancia-árnyékolt 238 csoportos hatáskeresztmetszeteket, 
melyekből az XSDRN-PM diszkrét ordinátás transzport kód 
segítségével határoztuk meg az elemi cellára érvényes 
homogenizált hatáskeresztmetszeteket. A hatszöges 
üzemanyag-kazetta szintén egydimenziós, hengeres modellje 
tartalmazza a homogenizált üzemanyagot, a keramikus 
szerkezeti anyagokat, valamint a kazetták közötti rést. A 
homogenizált kazetta-modell ellenőrzésére kiégés-
számításokat végeztünk egy részletes, háromdimenziós 
modellen is a TRITON6 kiégés-számító szekvencia segítségé-
vel. A két modell segítségével végzett számítások eredményét 
összevetve megállapítottuk, hogy minden jelentősebb izotóp 
esetében pár százalékon belüli egyezést produkálnak, így a 
homogenizálás során alkalmazott közelítéseket megfelelőnek 
tekinthetjük. A többi zónaelem (axiális és radiális reflektor, 
követőkazetták) homogenizációját végtelen, homogén 
közegként történő közelítésben végeztük. A zóna háromdi-
menziós modellje a homogenizált üzemanyag-kazettákból és 
egyéb zónaelemekből áll az 1. ábra szerinti elrendezésben. A 
teljes zónára vonatkozó számítások a KENO-VI sokcsoportos 
Monte Carlo kritikussági kód felhasználásával készültek 238 
energiacsoporttal.  
Közel 2000 zónaszámítást végeztünk el az egyszerűsített 
zónamodell segítségével az üzemanyag különböző izotóp-
összetételei mellett. Az egyes számításokhoz tartozó aktinida-
összetételek véletlen mintavételezéssel lettek kiválasztva az 
alábbi szempontok figyelembevételével: 

 Az üzemanyag plutónium tartalma 10-25% között 
változott, a belső és külső régióban érvényes plutónium-
tartalmak aránya 0,8, ami összhangban van a kezdeti 
betöltéssel. 

 A másodlagos aktinidák aránya az üzemanyagban a teljes 
magsűrűség 0-10%-a között változott. 

 A fennmaradó aktinida mennyiséget teljes egészében urán 
tette ki. 

 A hasadási termékek egy átlagos hozamvektorral lettek 
figyelembe véve, mennyiségük közvetlen kapcsolatban áll 
az üzemanyag kiégésével, amely 0 és 10% között változott. 

 Az aktinidák izotóp-összetétele szintén véletlenszerűen lett 
mintavételezve a betöltött kezdeti üzemanyag összetétele 
és az előzetes számítások [8,9] alapján becsült egyensúlyi 
összetételek között. 

A zónaszámítások eredményei a külső és belső régióra 
érvényes reakciósebességek és normált fluxusok, valamint az 
egyes üzemanyag-összetételekhez tartozó keff értékek. Mivel 
az egyszerűsített kiégésmodell csak az egész zónára 
értelmezett átlagos összetétellel számol, ezért a külső és belső 
régió eredményeiből megfelelő homogenizációs eljárással 
meghatároztuk a teljes zónára homogenizált hatáskereszt-
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metszeteket oly módon, hogy a reakciósebességek összege ne 
változzon meg. Az ilyen módon előállított egycsoportos 
hatáskeresztmetszeteket, illetve a zónaszámítások 
eredményeképpen szintén előállt effektív sokszorozási 
tényezőt a (2) alakú polinom néhány százalékos maximális 
hibával képes reprodukálni. Példaként látható a 239Pu 
hasadási hatáskeresztmetszetének és a keff illesztésének 
eredménye a 2. ábrán. 

 

 
2. ábra: 239Pu hasadási hatáskeresztmetszetére (fent) és a keff-re 

(lent) történő illesztések eredménye az izotóp-összetétel 
függvényében 

Az üzemanyagciklus-modell 
Az egyszerűsített kiégésmodell segítségével a 3. ábrán látható 
üzemanyagciklus-modellt hoztuk létre. A modell MATLAB 
környezetben került implementálásra, és tartalmazza a GFR 
kiégésmodellt, valamint képes követni az egyes reaktorok és 
tárolók közötti anyagáramokat. A tárolókba a betöltött anyag 
homogén keverékként van nyilvántartva és radioaktív 
bomlási folyamatok a tárolási idő során modellezve vannak. 
Ennek abban az esetben van jelentősége, ha valamelyik 
raktárban hosszabb távon felhalmozódás alakul ki. Az 
üzemanyagciklus-modell kétféle reaktortípust tartalmaz: GFR 
és hagyományos könnyűvizes (Light Water Reactor, LWR) 
reaktorokat. Az LWR-ek kiégett üzemanyagát konstans 
összetétellel vettük figyelembe: kezdetben 3,6%-os dúsítású 
urán üzemanyaguk 33 MWnap/kgU kiégés után kerül 
kivételre (lásd. 1. táblázat). Az LWR-ekbe nem feltételezünk 
visszatáplálást, azonban kiégett üzemanyaguk feldolgozásra 

kerül az U, Pu és MA komponensek kémiai szétválasztásának 
céljával (particionálás). Ezután Pu és MA tartalmuk a GFR-
ekbe kerül visszatáplálásra. A GFR-ek kezdeti üzemanyagát 
az LWR üzemanyag előállítása során keletkező szegényített 
urán, illetve a reprocesszált LWR üzemanyagból származó Pu 
és MA alkotják. A gázhűtésű reaktorok háromtöltetes 
ciklusokban üzemelnek, minden 481 napos kampány végén a 
zóna egyharmada kerül átrakásra, és minden töltet három 
kampányt tölt a zónában. 

1. táblázat Az LWR kiégett üzemanyagának összetétele 
33 MWnap/kgU kiégés és 5 éves hűtési idő után 

MA 
izotóp Atomi hányad (%) Pu izotóp Atomi hányad (%) 

237Np 0,495 238Pu 0,027 

241Am 0,316 239Pu 0,564 

242mAm 0,00103 240Pu 0,240 

243Am 0,148 241Pu 0,099 

242Cm 4,13·10-9 242Pu 0,0697 

243Cm 0,000436   

244Cm 0,0369   

245Cm 0,00262 Komponens Atomi hányad (%) 

246Cm 0,000477 összes Pu 0,905 

247Cm 0,0000101 összes MA 0,067 

 
3. ábra: A vizsgált üzemanyagciklus-modell. Az LWR-ekből 

származó Pu és MA akkor kerül betöltésre a GFR-be, ha 
nincsen elegendő mennyiség a megfelelő tárolóban. 

A megfelelő reaktivitástartalék eléréséhez a zóna kezdeti Pu 
tartalmát iteráció segítségével határozzuk meg olyan módon, 
hogy a kampány végi (End Of Cycle, EOC) keff értéke 1,005 
körül legyen. Körülbelül azonos reaktivitás-csökkenést 
feltételezve a következő kampány elején (Beginning Of Next 
Cycle, BONC) érvényes effektív sokszorozási tényező az 
alábbi módon számolható: 

005,1kkk EOC
eff

BOC
eff

BONC
eff               (3) 
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Homogén MA betöltést feltételeztünk a zónába, és különböző 
visszatáplálási stratégiákat vizsgáltunk az üzemanyag 
kezdeti MA tartalmát illetően. A GFR-ek kiégett üzemanyaga 
5 éves hűtési idő után kerül particionálásra, majd az egyes 
összetevők (U, Pu, MA) a megfelelő tárolóba kerülnek. A 
GFR U, Pu és MA igényét elsősorban a tárolókból fedezzük, a 
szegényített uránt és az LWR-ek kiégett üzemanyagát csak 
abban az esetben használjuk fel, ha a tárolókban lévő 
aktinida-mennyiség nem elegendő a betöltéshez. Az 
egyszerűsített kiégésszámítás segítségével a modell néhány 
perces számítási idő mellett képes hosszú távon (több száz 
ciklus erejéig) követni a leírt üzemanyagciklust, ami 
feltétlenül szükséges a rendszer egyensúlyi állapotának 
eléréséhez. 

Eredmények 
A vizsgálatok során minden szimulációt a rendszer 
egyensúlyi állapotának beállásáig futtattunk. A tranziens 
szimuláció ebben az esetben csak az egyensúly megtalálásá-
nak módszere, mert az ehhez szükséges idő túl hosszú volt 
ahhoz, hogy reális legyen egy valódi üzemanyagciklusban 
(néhány száz év). Ugyanakkor egyensúly ismerete nélkülöz-
hetetlen a rendszer megfelelő értékeléséhez, mert azt az 
egyensúly közelében érdemes majd üzemeltetni. Célzott 
betöltési, visszatáplálási stratégiával az egyensúly reális 
időtávon is beállítható. Az ilyen stratégiák kialakítása további 
vizsgálatok tárgya.  
Az első vizsgált eset során csak Pu visszatáplálást 
feltételeztünk a GFR-ekbe, ezzel szolgáltatva referenciát a 
további vizsgálatokhoz. A szimuláció eredménye azt mutatja, 
hogy az LWR-ekből származó külső Pu betáplálás értéke 

gyorsan csökken (lásd 4. ábra), és az egyensúlyban a GFR-nek 
mindössze 0,2% külső Pu betáplálásra van szüksége, vagyis a 
GFR ebben az esetben rendkívül közel van az öntenyésztés-
hez. A zóna kezdeti 15,2%-os plutónium-tartalma 16,9%-ra 
növekszik a 240Pu felhalmozódásának, illetve a hasadóképes 
241Pu fogyásának következtében, ami tipikus jelenség 
gyorsreaktorok esetében. 
A következő esetben mind a GFR által termelt Pu, mind az 
általa termelt MA tartalom visszatáplálásra került, azonban 
LWR-ekből származó MA betáplálás nem történt. Egy fontos 
kérdés ebben az esetben, hogy beáll-e az egyensúlyi állapot, 
és ha igen, akkor milyen MA koncentráció mellett. Az 5. 
ábrán látható, hogy az egyensúly valóban beáll, és a kiégett 
üzemanyag egyensúlyi MA tartalma valamivel nagyobb, 
mint 1%. Az elemeken belüli izotóp-összetételek is egyensú-
lyi értékre állnak be (6. ábra), tehát a GFR minden MA 
izotópot képes elhasítani, és az MA visszatáplálás hatására 
nem jön létre folyamatos Cm felhalmozódás, ami igazolja azt, 
hogy a GFR valóban alkalmazható a másodlagos aktinidák 
transzmutációjára. Egyes MA izotópok fertilis jellege miatt a 
magasabb MA tartalom kismértékben javítja a zóna 
tenyésztési képességeit is, ami már elegendő az öntenyésztés 
eléréséhez. A betöltött hasadóképes MA izotópoknak 
köszönhetően a zónába töltött Pu tartalom is alacsonyabb, 
mint a csak Pu visszatáplálást feltételező stratégia esetén 
(lásd 2. táblázat). A plutónium izotóp-összetételében emellett 
megfigyelhető a 238Pu felhalmozódása, ami a megnövekedett 
mennyiségű 237Np izotópból neutronbefogással keletkező 
238Np béta-bomlása során keletkezik. 

 
4. ábra: A GFR külső Pu betáplálásának időbeli alakulása az MA visszatáplálást nem tartalmazó stratégia esetén (balra) és a GFR 

üzemanyag Pu tartalmának időbeli változása (jobbra) 

  
5. ábra: A GFR MA tartalmának időbeli alakulása a Pu és saját MA visszatáplálást feltételező stratégiában (balra), illetve a külső MA 

betáplálás időbeli alakulása a különböző visszatáplálási stratégiák esetén (jobbra) 
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2. táblázat Egyensúlyi üzemanyag-hasznosítási és transzmutációs paraméterek a különböző visszatáplálási stratégiák mellett 

Stratégia 
Egyensúlyi Pu  

tartalom 
(%) 

Egyensúlyi Pu  
termelés 

[kg] 

Egyensúlyi 
tenyésztési 

nyereség 

Külső MA 
betáplálás 

[kg] 

LWR MA teljesítmény-
arány (%)*  

Pu visszatáplálás 16,91 - - - - 

Saját MA visszatáplálás 16,76 58,9 0,041 - - 

0,5% MA betöltés 16,92 40,3 0,031 0,0 0,0 

1,5% MA betöltés 16,67 73,3 0,050 31,2 57,1 

2% MA betöltés 16,60 87,8 0,059 66,2 73,9 

3% MA betöltés 16,47 115,8 0,076 134,1 85,1 

5% MA betöltés 16,23 167,8 0,112 262,7 91,8 
 

*: A GFR-be történő MA betáplálás fedezéséhez szükséges LWR teljesítményarány az atomerőműparkban.
 

Az 1%-os egyensúlyi MA koncentráció felveti annak a 
lehetőségét, hogy magasabb MA betöltés esetén a GFR esetleg 
képes elhasítani a más reaktorokból származó másodlagos 
aktinidákat, ezáltal nettó MA fogyasztóvá válik. A feltevés 
igazolásához a betöltött üzemanyag különböző, rögzített MA 
tartalmával (0,5%-5%) végeztünk szimulációkat. A várakozá-
soknak megfelelően a 0,5% kezdeti MA tartalom esetén az 
egyensúlyban a külső MA betáplálás nullára csökken, míg az 
1,5% és annál magasabb MA tartalmak esetén egy jelentős 
külső betáplálás stabilizálódik (lásd 5. ábra). Ahogy a 2. 
táblázatból is megállapítható, az 5% MA esetben a GFR saját 
teljesítményének 10-szeresét meghaladó termikus teljesítmé-
nyű LWR park teljes másodlagos aktinida termelését képes  

 

elhasítani. Ez azt jelenti, hogy létrehozható olyan szimbio-
tikus atomenergia-rendszer, ahol az LWR-ek a dúsított urán 
felhasználásával megtermelik a GFR-ek kezdeti üzemanya-
gához szükséges Pu mennyiséget, miközben a GFR elhasítja a 
saját és az LWR-ek által termelt másodlagos aktinidákat, 
vagyis a teljes rendszer MA termelése a particionálási 
veszteségekre korlátozódik. Érdemes még megemlíteni, hogy 
a nagyobb MA tartalom az üzemanyag-hasznosításra is 
kedvező hatással van (7. ábra). Ugyan az üzemanyagciklus 
szempontjából a magasabb MA tartalom kedvezőbb 
paraméterekkel szolgál, emellett nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a biztonsági jellemzőkre vetített hatását, amely 
korlátot szabhat a GFR üzemanyagának MA tartalmára. 

6. ábra: Am (balra) és Cm (jobbra) izotóp-összetételének időbeli alakulása. Az ábrákon megfigyelhető, hogy az elemeken belüli izotóp-
összetételekben is beáll az egyensúly.

7. ábra: A GFR tenyésztési nyereségének (balra) és a zóna Pu tartalmának (jobbra) időbeli alakulása a különböző visszatáplálási stratégiák 
esetén. A magasabb kezdeti MA tartalom kedvező hatással van az üzemanyag-tenyésztésre. 
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Összefoglalás 
A BME Nukleáris Technikai Intézetben kifejlesztésre került 
egy gyors és rugalmas kiégés-számítási eljárás, amely az 
egycsoportos hatáskeresztmetszeteknek és egyéb 
zónaparamétereknek az izotóp-összetétel függvényeként 
történő illesztésén alapul. A kiégés-modellt egy LWR és GFR 
reaktorokat tartalmazó nukleáris üzemanyagciklus-modellbe 
integráltuk, és különböző visszatáplálási stratégiák mellett 
vizsgáltuk a kérdéses atomenergia-rendszer üzemanyag-
hasznosítási és transzmutációs képességeit. 

Az eredmények megmutatták, hogy a GFR az egyensúlyban 
öntenyésztő, és csak a zóna kezdeti Pu tartalmát kell fedezni 
az LWR-ek kiégett üzemanyagából. A GFR által termelt 
másodlagos aktinidák visszatáplálása esetén körülbelül 1% 
egyensúlyi MA koncentráció alakul ki, ennél több MA 

betáplálása esetén pedig a GFR képes elhasítani az LWR-ek 
kiégett üzemanyagából származó MA tartalmat. A GFR-be 
történő magasabb MA betöltés mindezek mellett a nukleáris 
üzemanyag hasznosítási hatásfokára is kedvező hatással van. 
Eredményeinket nemzetközi konferenciákon és folyóirat-
cikkben is ismertettük [8-10]. Az egyensúlyi izotópkoncen-
trációkra kapott értékeket összevetettük a svájci Paul Scherrer 
Institute kutatócsoportja által más módszerrel végzett 
számításokkal [10]. Az eltérő módszerrel végzett számítások-
kal mutatkozó jó egyezés is megerősíti az alkalmazott 
megoldás helyességét. A jelen munka a gázhűtésű 
gyorsreaktorokra fókuszál, azonban a modell elegendő 
számú részletes zónaszámítás elvégzése esetén más 
reaktortípusokra is alkalmazható. 

 

Köszönetnyilvánítás 
Ez a munka az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja által támogatott GoFastR 
projekt (támogatási megállapodás száma: 249678) keretében készült. A projekthez kiegészítő finanszírozást nyújtott a Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alap az Új Széchenyi Terv EU_BONUS_12 programja keretében (szerződés száma: EU_BONUS_12-
1-2012-0002). 
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési 
modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az ÚSZT 
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. 
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Sóolvadékos reaktorkoncepció kísérleti vizsgálata 

Yamaji Bogdán, Aszódi Attila  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. tel.: +36 1 463 2112 

 

A BME NTI bekapcsolódott az Európai Unió 7. K+F keretprogramjának támogatásával zajló EVOL nemzetközi kutatási 
projektbe. Az ebben a projektben javasolt MSFR gyorsneutron-spektrumú sóolvadékos reaktorkoncepció jellemzője, hogy zónája 
nem tartalmaz csatornákat, vagy az áramlás irányítását szolgáló egyéb szerkezeteket, ezért az áramlás jellegének vizsgálata 
kiemelkedő fontosságú feladat. Az ilyen folyékony üzemanyagú rendszereknél kiemelt jelentősége van az üzemanyag-hűtőközeg 
áramlásának, hisz ez nem csak a hőelvitelt, de magát a hőfelszabadulást, az aktív zóna reaktorfizikai jellemzőit is meghatározza. 
Annak érdekében, hogy laboratóriumi körülmények között kísérletileg vizsgálni tudjuk a reaktorkoncepció termohidraulikai 
viselkedését, illetve hogy mérési eredményekkel validációs hátteret biztosítsunk numerikus szimulációs (CFD) modellekhez az 
Intézetben rendelkezésre álló PIV mérőrendszer segítségével, megterveztük és felépítettük az MSFR koncepció kicsinyített és 
szegmentált modelljét. A mérések víz közeggel, hőfelszabadulás modellezése nélkül történtek. Cikkünkben a kísérleti 
berendezést mutatjuk be, és az eddig elvégzett mérések eredményeit foglaljuk össze, összehasonlítva azokat előzetes számítási 
eredményekkel. 

 

Az MSFR koncepció 
Az EVOL (Evaluation and Viability of Liquid Fuel Fast 
Reactor Systems) programban meghatározott MSFR (Molten 
Salt Fast Reactor) koncepció egy egyterű, homogén aktív 
zónájú sóolvadékos reaktor [1]. Az áramló hűtőközeg és 
üzemanyag egy lítium-fluorid alapú közeg, ennek 22,5%-a 
(molszázalék) nehézfém-fluorid (urán vagy urán-tórium 
keverék). Az aktív zóna hengeres geometriájú, ehhez alul és 
felül elhelyezett tizenhat be- és kilépőcsonkkal csatlakoznak a 
sóolvadék kényszerített cirkulációját biztosító hűtőkörök.  
A koncepció szerint a reaktor zónája nem tartalmaz belső 
szerkezeti elemeket. A reaktor gyorsneutron-spektrumú, így 
szemben az MSRE kísérleti reaktorral [2], vagy a Generation 
IV International Forum által referenciaként megadott MSR 
sóolvadékos reaktorral [3] nem tartalmaz grafit szerkezeteket, 
így áramlási csatornákat sem.  
Az MSFR koncepcióban a hengeres aktív zónában a 
sóolvadék alulról felfele áramlik, a magasabb hőmérsékletű 
közeg a zóna felső részén elhelyezett csonkokon lép ki a 
zónából (ld. az 1. ábrán). Az aktív zónán kívül szivattyúk 
közbülső hőcserélőkön keresztül a zóna alsó részén 
elhelyezett csonkokhoz juttatják az üzemanyag-hűtőközeget. 
A reaktorkoncepció névleges hőteljesítménye 3000 MW, 
tervezett villamos teljesítménye 1500 MW. A névleges belépő 
hőmérséklet 650 °C, a névleges kilépő hőmérséklet 750 °C. Az 
MSFR koncepció fő paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. 
A reaktor tizenhat be- és kilépő csonkkal rendelkezik, ezek 
átmérője 300 mm. Minden egyes belépő és kilépő csonkpár 
egy szivattyún keresztül kapcsolódik egy közbenső hőcserélő 
egységhez. A közbenső hőcserélőkben a szekunder 
hűtőközeg sóolvadék, hasadóanyag-tartalom nélkül. Az aktív 

zónához alul csatlakoznak a leeresztő vezetékekkel a 
leeresztő tartályok. Az aktív zónát alul és felül reflektor veszi 
körül, a zóna kerületén pedig tenyészköpeny és szintén 
reflektor helyezkedik el. 

1. táblázat Az MSFR sóolvadékos reaktor paraméterei [1] 

Hőteljesítmény [MW] 3000 

Villamos teljesítmény [MW] 1500 

Kezdeti sóolvadék összetétel 
 [mol%] 

77,5% LiF –  
22,5% (U/Th/Pu)F4 

Belépő hőmérséklet [°C] 650 

Kilépő hőmérséklet [°C] 750 

Zóna átmérő [m] 2,255 

Zóna magasság [m] 2,255 

 

Az MSFR sóolvadék lítium-fluorid alapú, 22,5% (mol%) 
arányban tartalmaz aktinida-fluoridot. Ez utóbbi a különböző 
elképzelések szerint tóriumot és uránt, vagy tóriumot és 
egyéb aktinidákat tartalmaz. A termohidraulikai elemzések 
szempontjából fontos fizikai jellemzőket a 77,5% LiF – 22,5% 
ThF4 esetére a 2. táblázat tartalmazza. A számításokhoz és a 
CFD szimulációkhoz ezeket az összefüggéseket és értékeket 
használtuk. 
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1. ábra: Az MSFR koncepció geometriája [1] – Hengeres zóna, ki- és belépő csonkok, axiális és radiális reflektorok, tenyészköpeny, 

gázszeparátor, keringető szivattyú és közbenső hőcserélők 

2. táblázat Az MSFR-ben alkalmazott 77,5% LiF – 22,5% ThF4 
fizikai jellemzői [1] 

 függvény érték 700 °C-on 

sűrűség  

[g/cm3] 
4,094-8,82E-04×(T[K]-1008) 4,1249 

kinematikai 
viszkozitás 

[m2/s] 
5,54E-08×exp(3689/T[K]) 2,46E-06 

dinamikai 
viszkozitás 

[kg/ms] 
sűrűség×5,54E-08×exp(3689/T[K]) 1,01E-02 

hővezetési 
tényező 
[W/mK] 

0,928 + 8,397E-05×T[K] 1,0097 

fajhő 
 [J/kgK] 

(-1,111 + 0,00278×T[K])×1E+03 1594 

3. táblázat Az MSFR koncepció névleges hidraulikai jellemzői 

hőmérséklet [°C] 700 

zóna teljesítmény, Q [W] 3E+09 

hőmérséklet-különbség, ΔT [°C] 100 

zóna tömegáram, m=Q/(c× ΔT) 
[kg/s] 3E+09/(1594100) = 18 820 

1 belépő csonk forgalom, m/16, 
[kg/s] 18 820 / 16 = 1176,33 

zóna átmérő, D [m] 2,255 

zóna keresztmetszet, A [m2] 3,994 

zóna átlagsebesség, v=m/(Aρ), 
[m/s] 1,167 

Reynolds-szám 
zóna, névleges = vD/ν 1,05E+06 

belépőcsonk átlagsebesség, vbe, [m/s] 4,03 

Reynolds-szám 
belépőcsonk, névleges = vbeDbe/ν 4,93E+05 

 

 

A hőteljesítmény és hőmérséklet-különbség segítségével, 
valamint az anyagjellemzőkkel meghatározható a zónaforga-
lom, ennek ismeretében pedig a névleges üzemállapothoz 
tartozó csonkonkénti üzemanyag-hűtőközeg forgalom. 
Ezekből meghatározható az átlagos üzemanyag-hűtőközeg 
sebesség a zónában, valamint a zónaátmérővel, mint jellemző 
mérettel számolt Reynolds-szám. Az erre vonatkozó számí-
tást tartalmazza a 3. táblázat. Eszerint névleges állapot esetén 
az aktív zónában az áramlás erősen turbulens, a Reynolds-
szám meghaladja az 1000000-t. Ennek az az oka, hogy vi-
szonylag magas az áramlási sebesség a zónában, mert annak 
a termikus teljesítményhez képest nem túl nagy a térfogata. 
Összehasonlításképpen az orosz MOSART koncepciónál [4], 
amely szintén egy hengeres geometriájú, homogén egyterű 
reaktor, a hasonló paraméterekből 0,5 m/s átlagos zónán 
belüli sebesség jön ki, a Reynolds-szám pedig 500 000 körüli. 

A kísérleti modellezés lehetőségei 
A kísérlet megtervezésével a cél az volt, hogy laboratóriumi 
körülmények között Particle Image Velocimetry (PIV) 
méréstechnika [5] segítségével kísérletileg vizsgáljuk az 
MSFR koncepció aktív zónájában az áramlást. A méréseket a 
BME NTI-ben telepített PIV mérőrendszerrel [6], 
szobahőmérsékletű víz munkaközeggel terveztük elvégezni. 
A megvalósításhoz szükséges volt a geometria skálázása, 
valamint a további méret- és szivattyúzási teljesítmény-igény 
csökkentéséhez a geometria szegmentálása. Tehát nem a 
teljes aktív zóna geometriát, hanem annak csak negyedét 
modelleztük. Korábbi elemzések megmutatták [7], hogy a 
névleges zóna Reynolds-számának tartásához rendkívül nagy 
tömegáram, azaz nagy szivattyúzási teljesítmény lenne szük-
séges, és a víz hőmérsékletének emelése (pl. 80°C-ra) is csak 
mintegy harmadára csökkentené a szükséges térfogatáramot, 
miközben egy ilyen rendszer hőmérsékletének stabilan 
tartása túlzott műszaki ráfordítást igényelne. A geometriai 
skálázás mellett az áramlási sebesség csökkentése is megen-
gedhető korlátozott mértékben. Így ugyan nem reprodu-
káljuk a valós Reynolds-számot, de amennyiben azt 1-2×104 
felett tartjuk, akkor az még teljesen turbulensnek tekinthető 
[8]. Emellett bevett gyakorlat, hogy a vizsgált áramlási 
tartományra vonatkozó Reynolds-számot nem reprodukálják 
a skálázott kísérletek, mert arra egy laboratóriumi kísérletben 
nincs lehetőség. A német ROCOM berendezés a Konvoi 
reaktortípus pleximodellje [9]. A Vattenfall kísérleti berende-
zése egy háromhurkos Westinghouse nyomottvizes reaktor 
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plexi modellje, a Gidropress acélból készült tesztberendezése 
pedig egy VVER-1000 modell [10]. Mindhárom 1:5 arányú 
kicsinyített modell víz munka-közeggel, a Vattenfall modell a 
Reynolds-szám emelése érdekében 53,6°C hőmérséklet vízzel 
[11], míg a másik kettő 20°C körüli hőmérsékletű vízzel 
üzemel. Ezeknél a kísérleti berendezéseknél a reaktortartá-
lyon belüli tartományban a Reynolds-szám 105 nagyságren-
dű, mely érték két nagyságrenddel kisebb, mint a valódi 
energetikai reaktorok belépőcsonkjainál vagy a leszálló gyű-
rűs aknában kialakuló Reynolds-szám (kb. 107). Mindhárom 
kísérleti modell célja, hogy a primer körben és a reaktortar-
tályban lejátszódó keveredési folyamatokat vizsgálják, illetve 
mérési eredményeket biztosítsanak CFD modellek 
validációjához. 
Az oak-ridge-i Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) 
kísérleti programban a kísérleti sóolvadékos reaktor tervezé-
sekor két vízzel működő modellt építettek, az egyik 1:5 
arányú kicsinyített plexi modell volt 35°C hőmérsékletű víz-
zel, míg a második 1:1 léptékű acél modell volt műanyag 
betekintő ablakokkal, szintén víz közeggel. A berendezések 
célja az áramlási viszonyok vizsgálata volt a reaktortartály 
belépőcsonk zónájánál és a leszálló gyűrűs aknában, valamint 
az alsó keverőtérben [12]. A fém kísérleti modellben a 
Reynolds-számot nem tudták reprodukálni, de az elegendően 
magas volt ahhoz, hogy az áramlás a turbulens tartományban 
legyen [13]. Meg kell jegyezni, hogy az MSRE reaktor egy 
grafit moderátoros reaktor volt, az aktív zónában a sóolvadék 
a grafit tömbökbe mart függőleges csatornákban áramlott 
felfelé, így a zónán belüli viszonyok szempontjából ez 
alapvetően különbözött az MSFR koncepciótól. 
A fenti meggondolások és az említett példák mind azt 
mutatják – együtt a korábban elvégzett CFD számításokkal 
[7] – hogy lehetséges, és a probléma vizsgálata szempontjából 
elfogadható a geometriai skálázás azzal együtt, hogy a 
Reynolds-szám egzakt reprodukciója nem lehetséges, de azt 
megfelelően magas értéken tartjuk, így az áramlás jellege a 
kísérletben hasonló lesz az energetikai léptékű MSFR beren-
dezésben várhatóval. A hivatkozott számítások azt is igazol-
ták, hogy az áramlási tartomány vizsgálatához elegendő a 
zónageometria negyedének modellezése, mert abban a falak-
nál és a falak csatlakozásainál – értelemszerűen – a valóságos 
360°-os geometriában kialakulóhoz képest eltérő áramlás 
alakul ki, de ez az eltérés egy szűk, fal melletti tartományra 
korlátozódik. A vizsgált áramlási tér zömére a kapott 
eredmények reprezentatívnak lesznek tekinthetőek. 

Az MSFR kísérleti modellje 
A geometriai skálázásnál 1:6 méretarány lett választva, ez 
megfelel a d=0,05 m modell belépőcsonk belső átmérőnek. Ez 
a belső csőátmérő egyben sztenderd méret réz- és plexi-
csövek esetén. A tervezett és elkészült modelltartály és annak 
méretei a 2. ábrán láthatók. 
A plexi modelltartály levehető fedőlappal rendelkezik, illetve 
ezen keresztül csatlakozik egy kiegyenlítő tartályhoz. A fedő-
lap eltávolításával megoldható feltöltött tartályban a kalibrá-
ció, illetve hozzáférés biztosítható a tartály tisztításához, 
egyben ez az oldal a bevilágító ablak a PIV berendezés lézere 
számára. A tervezett névleges állapotban a csonkonkénti tér-
fogatáram 10 m3/h, ez Rezóna=1,5×105 hengeres zónára vonat-
kozó Reynolds-számnak felel meg 20°C hőmérsékletű vízzel. 
A kialakított hurkokkal ennél kisebb és nagyobb forgalmak is 
előállíthatóak. 

 

 

 

 
2. ábra: A modelltartály méretei, a plexitartály karimákkal 
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Ahhoz, hogy a belépőcsonkokban teljesen kialakult turbulens 
áramlás legyen, az alábbi képlet [14] szerint meghatározható 
minimális belépő csőhossz szükséges: 

 l0/d = 4,4×Rebe1/6                                                        (1) 
ahol l0 minimális belépő csőhossz, d a cső belső átmérője, a 
Rebe a csőre vonatkozó Reynolds-szám. A 10 m3/h belépő 
térfogatáram figyelembe vételével Rebe = 7,05E+04 és 
l0 = 28,248, tehát l0/d = 30 esetén az áramlás kialakult lesz. 
Ebből az arányból l0 = 1,5 m adódik. Mindenképpen 
szükséges, hogy hidraulikailag teljesen kialakult áramlás 
legyen a belépéseknél, amennyiben a mérési eredményeket 
CFD modellek validációjához akarjuk felhasználni. 
Az alkalmazott PIV mérőrendszer a következő elemekből áll: 
Nyomjelzőként 50 μm átmérőjű poliamid szemcséket 
alkalmazunk, a megvilágító lézer egy Nd:YAG duál 
impulzuslézer (maximális energia: 135 mJ, hullámhossz: 532 
nm, impulzushossz: ~6 ns), ehhez nyalábvezető kar és 
nyalábformáló optika csatlakozik. A szemcséken szórt fényt 
2 MP felbontású digitális kamera rögzíti, a lézer és a kamera 
szinkronizálását, a rögzített képpárok alapján a vektormezők 
adaptív korrelációs eljárással történő kiszámítását [5] 
személyi számítógép végzi a Dantec DynamicStudio 
szoftverével [15]. 

A modelltartályhoz csatlakozó hurkok további részei a 
következő szempontok szerint lettek kialakítva: Olyan 
szivattyúra volt szükség, amely képes a kívánt térfogat-
áramot biztosítani, figyelembe véve egy hurok áramlási 
ellenállását, valamint áramellátása a 230 V feszültségű 
hálózatról megoldható. Hogy minél kisebb legyen a hurok 
nyomásesése, a MOM Hydrus (DN32) ultrahangos átfolyás-
mérőt választottuk, melynek nyomásesése 0,35 bar 10 m3/h 
átfolyásnál [16]. Egy hurokban a belépő és a kilépő ágon is 
van egy-egy izolációs gömbcsap, illetve egy-egy szabályozó-
szelep. Előbbiek a feltöltött tartály izolációját teszik lehetővé 
(pl. kalibrációhoz), utóbbiak a kívánt hurkonkénti forgalmak 
beállítását biztosítják. A kiválasztott szivattyú a Wilo 
Economy MHIL 903 típus, ez 26 m emelő-magasság mellett 
tud biztosítani 10 m3/h térfogatáramot. A szivattyú 
nyomóoldalán, a függőleges vezetékszakaszon az 
átfolyásmérő előtt 20D, utána 5D egyenes szakasz került 
kialakításra az átfolyásmérő optimális működése érdekében. 
A hurkok karimás rögzítéssel csatlakoznak a modell-
tartályhoz. Egy hurok háromdimenziós modellje és a mérési 
összeállítás a 3. és 4. ábrán látható. 

 
3. ábra: A modelltartályhoz csatlakozó hurok kialakítása és részei 

(kiegyenlítő tartály nélkül) 

 

 
4. ábra: A kísérleti modell és a PIV mérőrendszer a BME NTI 

laborjában 

Mérési eredmények 
A kétdimenziós PIV mérések számára az áramlási 
tartományban négy kiemelt mérési síkot határoztunk meg. 
Ezek a két szélső csonkpár csonkjainak középvonalai által 
meghatározott függőleges síkok (zöld – 11,25°, kék – 33,75°), 
illetve három szomszédos csonkpár közötti szimmetriasíkok 
(vörös – 22,5°, narancs – 45°), ezek az 5. ábrán láthatóak. A 
síkokhoz rendelt szögértékek a síkok és a PIV kamera 
számára betekintő ablakként funkcionáló függőleges oldal 
által bezárt szögek. 

Ezekben a síkokban megfelelő (szimmetrikus) forgalmak 
beállításakor a síkokra merőleges áramlási sebesség-
komponens jóval kisebb lesz a síkba eső komponenseknél, így 
ezekben a síkokban az áramlást közelítőleg kétdimenziósnak 
tekinthetjük. Az MSFR viselkedésének vizsgálatához 
természetesen a két belső sík ad jobb eredményeket, ezek 
távolabb vannak a két függőleges határoló faltól. A PIV 
kamera merőleges a függőleges betekintő oldalra, így a 
kamera érzékelője párhuzamos lesz azzal. Az érzékelő és a 
mérési síkok közötti szögeltérés korrekcióját egy dedikált 
kalibrációs céltárggyal lehet elvégezni, ezt de-warping-nak 
hívja a szakirodalom. Ezt a „visszatorzítást” az összes mérési 
síkra el kell végezni, mellyel egyben a metrikus kalibrációt is 
elvégezzük. A pontos pixelérték-metrikus érték összefüggés 
meghatározásához harmadfokú XYZ polinomiális 
transzformációs módszert alkalmaztuk [15]. 
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5. ábra: A modelltartályban kijelölt mérési síkok elhelyezkedése 

 

A turbulens stacionárius állapotok mérése négyszáz képpár 
15 Hz frekvenciával történő rögzítésével történt, ebből az első 
tizenöt képpárt elhagytuk a lézer teljesítményének felfutása 
miatt. A fennmaradó 385 db képpárból előállítható 385 db 
pillanatnyi értéket mutató vektormező. A vektormezők 
átlagolásával kapjuk a végeredményt, mely az adott mérési 
sík detektált területére kapott sebességmező. A korábbi 
mérések megmutatták [7], hogy az alkalmazott hurokfor-
galomhoz (q=2,7 l/s) és szemcsesűrűséghez t = 250 μs 
késleltetés és x = 32 pixel interrogációs terület oldalhossz 
megfelelő. A négy mérési síkban a tartály teljes 
magasságában többször megismételve megmértük egyenletes 
belépő forgalom mellett a sebességeloszlást, alább az így 
kapott eredményekből mutatunk kiválasztott példákat.  

 

A 6-9. ábrán az így kapott átlagolt sebességmezőkből 
származó, a sebességvektor abszolút értékének (hosszának - 
L) és függőleges komponensének (V) radiális eloszlása 
látható különböző magasságokon. A 6. ábrán szerepel a 
radiális sebességkomponens (U) is. Az ábrákon az M jelű 
görbék az azonos esetre vonatkozó különböző méréseket 
jelölik, míg a CFX jelű görbék az adott eset CFX 
szimulációjából származó eredményt mutatják. A grafiko-
nokon az r/R=1 érték a modelltartály hengerpalástját jelöli, 
azaz itt vannak a csonkcsatlakozások, az r/R=0 érték a tartály 
negyed körcikk vízszintes metszete derékszögű sarkának 
radiális helykoordinátája. 
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6. ábra: Radiális sebesség abszolút érték (L) és sebességkomponens (U, V) eloszlások,11,25°, z = 0,037 m 



Nukleon 2014. május VII. évf. (2014) 161 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014  6 

L [m/s] ; 22,5° ; z=0,111 m
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V [m/s] ; 22,5° ; z=0,111 m
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7. ábra: Radiális sebesség abszolút érték (L) és függőleges 

sebességkomponens (V) eloszlások, 22,5°, z = 0,111 m 
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8. ábra: Radiális sebesség abszolút érték (L) és függőleges 

sebességkomponens (V) eloszlások, 33,75°, z = 0,265 m 
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9. ábra: Radiális sebesség abszolút érték (L) és függőleges 

sebességkomponens (V) eloszlások, 45°, z = 0,331 m 
A 6-9. ábra jól szemlélteti, hogy a rendszer a tervezettnek 
megfelelően üzemeltethető, az egyes mérések 
reprodukálhatók, a kapott értékek a vártnak megfelelők. A 
kapott mért sebességeloszlások a fizikai képnek megfelelnek. 
A 6. ábra eloszlásai a z=0,037 m magassághoz tartoznak, ez a 
magasság közel esik a belépőcsonkok középvonalának 
magasságához (z=0,0416 m), de az alatt helyezkedik el. Ennek 
megfelelően itt a sebességet (L) a radiális komponens (U) 
határozza meg a vízszintes beáramlásnak megfelelően, és az 
r/R=1 felé éri el a maximumot, r/R=0 közelében pedig 
negatív értékeket is felvesz, azaz a saroknál lefelé áramlás is 
kialakul. Magasabban ez az eloszlás megfordul, a függőleges 
falak által meghatározott sarokban egyértelmű a felfelé 
áramlás, míg a beömlőcsonkok feletti részben a palástnál 
kapunk lefelé áramlást (ld. 7. és 8. ábra). A 9. ábrán a 
kiömlőcsonkok középvonalának magasságában felvett vonal 
mentén kapott eloszlások láthatók, két belső csonk közé eső 
síkban (45°). A négy ábrán szerepel az előzetes 
háromdimenziós CFD számítások eredménye is 
összehasonlításként. Ezek jó egyezéssel visszaadják nem csak 
a sebességértékek nagyságát, de a maximumhelyeket is, 
illetve azokat a pontokat, ahol például a függőleges 
komponens irányt vált. Az ANSYS CFX 14.5 kóddal végzett 
számítások modelljében hexaéderes térfogati hálót 
alkalmaztunk, a stacionárius számításokhoz a k- turbulencia 
modellt használtuk. A modell részletes ismertetése itt 
terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges, azt egy következő, 
a CFX modellek részletes vizsgálatát tárgyaló cikkben fogjuk 
bemutatni. 
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Összefoglalás 
Az MSFR sóolvadékos reaktorkoncepció alapján 
megterveztük és felépítettük annak kicsinyített, szegmentált 
kísérleti hidraulikai modelljét. A kísérleti modellen végzett 
sikeres PIV mérésekkel adott üzemállapothoz meghatároztuk 
a sebességmezőt a modelltartály teljes magassága mentén. A 
többször megismételt mérések igazolták a rendszer 
használhatóságát, illetve azt, hogy a mérések megismétel-

hetőek, az eredmények reprodukálhatóak. A rendszer a 
tervezett üzemállapotban üzemeltethető, a névlegesnél 
(q=10 m3/h) kisebb és nagyobb hurok térfogatáramok is 
beállíthatók. A korábbi tapasztalatok alapján sikerült 
meghatározni a szükséges mérési paramétereket (pl. lézer 
felvillanás késleltetési idő, adatgyűjtési frekvencia stb.). 
Előzetes CFX számításokat végeztünk az elvégett mérések 
reprodukálásának céljából, a számítási eredmények nagyon 
jól egyeznek a mért adatokkal. 

 

Köszönetnyilvánítás 
Ez a munka az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja által támogatott EVOL projekt 
(támogatási megállapodás száma: 249696 EVOL) keretében készült. A projekthez kiegészítő finanszírozást nyújtott a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv EU_BONUS_12 programja keretében (szerződés száma: EU_BONUS_12-1-2012-
0003). 
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési 
modell kidolgozása a Műegyetemen" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az ÚSZT 
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatta. 
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Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (World Association of Nuclear Operators WANO) 1989-ben alakult meg.  
A fukushimai balesetet követően a szervezetnek újabb kihívásokkal kellett szembenéznie. A tanulságok levonását követően a 
WANO úgy döntött, hogy a tagerőművek hatékonyabb támogatása és a szervezet működésének átláthatóbbá tétele érdekében 
megújítja a programjait.   

 

A WANO 
Küldetés és történet 
Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetségének (WANO) 
küldetése abban áll, hogy a világ atomerőművei a működési 
eredmények értékelése, összehasonlítása és javítása terén 
együttműködve, kölcsönös támogatás, információcsere és a jó 
gyakorlatok megosztása segítségével a biztonság és 
megbízhatóság lehető legmagasabb szintjét érjék el. 1  
A célkitűzés az atomerőművek nukleáris biztonságának és 
megbízhatóságának növelése a tagok nyílt és kölcsönösen 
őszinte tapasztalatcseréje révén.  

A fenti célok megvalósítását elősegítendő a WANO 
működése a következő elvek alapján történik: 

 az atomerőművek szervezetükön keresztül és egyénileg is 
felelősséggel viseltetnek a nukleáris biztonság iránt; 

 a tagerőművek felé elvárás, hogy a biztonsági szintjüket 
folyamatosan növeljék; 

 alapvető eszköz a nyílt és hatékony tapasztalat- és 
információcsere; 

 a tagok szorosan együttműködnek a szervezet 
programjainak keretein belül; 

 a nyílt tapasztalatcsere érdekében a WANO programok 
eredményei nem nyilvánosak. 

A csernobili balesetet követően az egyesült államokbeli 
Atomerőmű-üzemeltetési Intézet (Institute of Nuclear Power 
Operations – INPO) igazgatótanácsa kezdeményezte egy 
speciális bizottság létrehozását a helyzet értékelésére.  
Az értékelés következményeképpen 1987 októberében 
Párizsban 30, atomerőművet működtető vagy építő ország 
egyetértésével egy nemzetközi nukleáris szervezet létrehozá-
sát kezdték meg négy regionális központtal. A WANO 
alakuló ülését 1989. május 15-én tartották Moszkvában, ahol 
144 ország írta alá az Alapító Okiratot. A házigazda Nyikolaj 
Lukonyin minisztert választották első tiszteletbeli elnöknek, a 
Kormányzó Tanács elnöke pedig Lord Walter Marshall lett. 
2 

A szervezet és működése 
Bármely atomerőmű vagy nukleáris üzemanyag reprocesz-
szálómű üzemeltetője vagy tulajdonosa, illetve az atomener-
getikában tevékenykedő, a nukleáris biztonságra jelentős 
befolyással levő, de nem kormányszinten működő intézmény 
tagja lehet a szervezetnek. 1. kategóriájú tagok az 
atomerőművet vagy reprocesszálót üzemeltető társaságok, 
tulajdonosok vagy a létesítmények által felkért, azokat 
képviselő szervezetek (mint például az USA-beli INPO). Több 
esetben az egy erőművel rendelkező országokban maga az 
atomerőmű-társaság a tag. 2. kategóriájú tagok azok a 
létesítmények vagy üzemeltetők, amelyeket egy felkért másik 
szervezet képvisel a szervezetben. 3. kategóriájú tag lehet az 
olyan társaság, amelynek kisebbségi részesedése van egy 
üzemeltetőben, vagy egyéb módon, nem hatósági területen 
működik a nukleáris iparban, és elfogadja a WANO 
küldetését és szabályait. 3  

A WANO négy regionális központ – Atlanta, Moszkva, 
Párizs, Tokió – köré szerveződve működik. A központi 
koordinációt a Londoni Iroda végzi, amelynek része az 
indítás előtti partneri vizsgálatokat irányító Hong-Kong-i 
Iroda. A tagoknak kötelezően valamely regionális központ-
hoz kell tartozniuk. A központok tagjai részben földrajzi, 
részben egyéb - például technológiai szállító szerinti - elvek 
alapján szerveződtek. 4 

A WANO legmagasabb szintű, stratégiai döntéshozó 
testülete a kétévenkénti Közgyűlés (Biennial General Meeting 
– BGM). A BGM során csak az 1. kategóriájú tagoknak van 
szavazati joguk. A szervezet operatív irányítását a 15 tagú 
Kormányzó Tanács (Governing Board – GB) végzi. A WANO 
tiszteletbeli elnöke egy elismert szakember a nukleáris 
iparból, míg a GB elnöke a rendszeres döntésekben vesz 
részt. A mindennapi döntéshozatal a WANO londoni igazga-
tójának feladata. Regionális szinten is egy-egy regionális GB 
irányítja a központokat. Az elnökön, a GB elnökön és az 
igazgatón túl a „nagy” GB tagjai még a regionális GB-ok 
elnökei és régiónként két-két nagyvállalat felső vezetője.  
Az operatív munkát segítik a Vezetői Végrehajtó Csoport 
(Executive Leadership Team – ELT) rendszeres, néha 
kibővített létszámban zajló ülései, amelyeken a WANO és a 
regionális központok  igazgatói vesznek részt. 5 
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A WANO programjai 
Üzemviteli tapasztalatok hasznosítása 
A WANO alapvető programja az Üzemeltetési tapasztalatok 
program (Operating Experience – OE). Az OE program 
különleges lehetőséget biztosít a WANO tagjainak, hogy más 
erőművek üzemi eseményeiből tanuljanak, és elkerüljék 
hasonló események bekövetkezését a saját erőművükben. A 
program keretében az erőművek egységes tartalmi és formai 
kritériumok szerint, írásban jelentést küldenek a nukleáris 
biztonság szempontjából fontos eseményeikről, azok 
kivizsgálásáról. A Londoni Iroda tovább elemzi és 
kategorizálja az eseményeket, majd zárt OE adatbázisában 
hozzáférhetővé teszi az erőművek számára. Az előzetes 
jelentéseket 30, a végleges jelentéseket pedig 140 napon belül 
várja a WANO a tagjaitól. 
Az eseményjelentések alapján a WANO elemzéseket, 
értékeléseket készít a fontosabb vagy gyakoribb 
problémákról a tanulságok levonása érdekében. A legfonto-
sabb, mélyebb értékeléseket a Jelentés fontos eseményről 
(Significant Event Report – SER) és az átfogó Jelentés fontos 
üzemeltetési tapasztalatról (Significant Operating Experience 
Report – SOER) dokumentumok tartalmazzák. A SOER-ek 
ajánlásokkal segítik a szükséges intézkedések meghozatalát. 
Ezek végrehajtását később ellenőrzik. A felsővezetőknek 
nyújt segítséget fontos témákról a „CEO Update”. A munkák 
előtti eligazításhoz adnak támpontot a „Just In Time” 
anyagok. A legfrissebb, aktuális témák a WANO zárt 
honlapjának „Hot Topic” rovatában jelennek meg.  

Partneri vizsgálatok 
A WANO kiemelkedő fontosságú programja a Partneri 
vizsgálatok program (Peer Reviews – PR). Ennek során az 
érintett atomerőmű működését egy nemzetközi csoport 
hasonlítja össze egy elvárt, kiváló biztonsági színvonallal, 
amelyet a Működési célok és kritériumok (Performance 
Objectives and Criteria – POC) című WANO dokumentum ír 
le. A régiótól és a vizsgálat típusától függően mintegy 20-30 
fő két-három héten keresztül megfigyeli az erőműben zajló 
tevékenységeket, interjúkat bonyolít le, áttekinti a 
dokumentációt, majd az erősségeket és a fejlesztendő 
területeket (Area for Improvement – AFI) egy bizalmas 
jelentésben rögzíti. A vizsgálat jó lehetőséget nyújt az abban 
résztvevőknek, hogy tapasztalatot cseréljenek a biztonság és 
megbízhatóság javítása érdekében. Eddig a cél az volt, hogy 
minden erőműben legalább hatévente kerüljön sor WANO 
vizsgálatra. 
A PR után mintegy két évvel egy kisebb csoport és rövidebb 
idő alatt, úgynevezett utóvizsgálaton (Follow-up Peer Review 
- FUPR) ellenőrzi és értékeli az adott területeken történt 
előrelépést, a fejlesztendő területek helyzetét. A létesítés alatt 
levő blokkokon hasonló módszerrel, de speciális program 
szerint történik az indítás előtti partneri vizsgálat az 
üzemanyag-töltet első behelyezését megelőzően. A több 
erőművet üzemeltető vállalatok mind több figyelmet kapnak, 
és a WANO vizsgálatok most már az ilyen cégek vállalati 
működésére is kiterjednek. 

Műszaki támogatás és tapasztalatcsere 
A Műszaki támogatás és tapasztalatcsere program (Technical 
Support and Exchange – TSE) egy komplex tevékenysége a 
WANO-nak, amely négy alprogramot foglal magába.  

A Műszaki támogató missziókra (TSM) egy-egy erőmű 
meghívása alapján kerül sor egy konkrét probléma 
megoldása, fejlesztendő terület előmozdítása érdekében. 
Ennek során egy szűkebb WANO szakértői csoport a 
helyszínen, az erőmű szakembereivel közösen vizsgálja meg 
a kérdéseket, és ad ajánlásokat azok megoldására.  
A Működési mutatók alprogramja keretén belül 12 WANO 
mutatóhoz szolgáltatnak adatot az erőművek. Ezek a 
mutatók lehetőséget nyújtanak az erőműveknek eredményeik 
tendenciájának követésére, illetve a többi erőművel való 
összehasonlításra. A mutatók kiterjednek a termelés, a 
biztonsági rendszerek megbízhatósága, a sugárvédelem, az 
üzemanyag tömörsége, a vegyészet és a munkavédelem 
területére. Négy mutató esetében hosszú távú – jelenleg 2015-
ig szóló – erőművi és iparági célok is segítik a folyamatos 
fejlődés megvalósítását. Egy komplex mutató, úgynevezett 
Index is kidolgozásra került, amely átfogó módon tükrözi az 
adott erőmű eredményeinek alakulását. A mutatók területén 
nagyon harmonikus és hatékony együttműködés alakult ki a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ), amelynek 
PRIS adatbázisában tárolják az erőművek adatait. A 2012 
szeptemberében aláírt Egyetértési megállapodás alapján a két 
szervezet tapasztalatot cserél ezen a területen is, és öt, 
gyakorlatilag azonos mutató esetében évente elvégzi az input 
adatok ellenőrzését. 
A WANO Elvek (PL) és Útmutatók (GL) a Működési célok és 
kritériumok (POC) dokumentumban szereplő funkcionális 
területekre kerülnek kidolgozásra. Magas szintű, általános 
iránymutatásként segítik az erőműveket kiváló biztonsági 
eredmények elérésében. Támpontot adhatnak az erőmű 
programjainak felülvizsgálatához, javító intézkedések 
kidolgozásához. Az úgynevezett Jó gyakorlatok (GP) olyan 
konkrét gyakorlati megoldások leírásai, amelyek egy-egy 
erőműben már működnek. A WANO megosztja ezeket a 
szervezeten belül, hogy más tagok is alkalmazhassák azokat. 
Majdnem 40 PL/GL és több mint 130 GP került már 
kidolgozásra. 
Az Üzemeltetők tapasztalatcseréje alprogram gyakorlatilag 
valamennyi, a WANO közreműködésével megvalósuló 
közvetlen információcserét magában foglalja. Különleges 
területe, amikor WANO szakértők közreműködésével 
vizsgálják felül és beszélik meg egy erőmű speciális kérdéseit 
és problémáit. 

Szakmai és műszaki fejlesztés 
A Szakmai és műszaki fejlesztés program (Professional and 
Technical Development – PTD) fórumot biztosít a WANO 
tagjainak egy-egy területen való eszmecserére, a tudás és 
tapasztalat megosztására. Rendszerint több tag, illetve erőmű 
vesz részt ezekben a programokban, amelyek alapvető formái 
a konferenciák, munkaértekezletek, szemináriumok és 
képzések. A tapasztalatcserén túl ezek az események a 
sokoldalú, közvetlen kapcsolatteremtés révén ideális 
megoldást nyújtanak a világ más részein működő erőművek 
gyakorlatának megismerésére, és lehetőséget biztosítanak a 
későbbi kölcsönös együttműködés megvalósítására. 
A WANO fenti programjai egy olyan fejlődési és 
együttműködési ciklust alkotnak, amelyben a tagok bevonása 
révén az egyes programok hatékonyan támogatják egymást. 
6 
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1. ábra: A WANO programok elvi működési ciklusa 

Kihívások Fukushima után 
A 2011. március 11-én, földrengés és cunami következtében 
történt fukushimai baleset után a WANO volt az egyik 
leggyorsabb szakmai szervezet, amely sürgős intézkedéseket 
tett, illetve kezdeményezett az események okainak és 
következményeinek feltárására. A szervezet még akkor 
márciusban a balesethez kapcsolódó, átfogó SOER jelentést 
adott ki konkrét, határidőhöz kötött ajánlásokkal, amelyet 
abban az évben még két további SOER követett a kiégett 
üzemanyag tárolása és a villamosenergia-ellátás tárgyában. 
2013-ban pedig egy összefoglaló „fukushimai” SOER jelent 
meg komplex ajánlásokkal. 
Közben a WANO tapasztalt, magas beosztású szakemberek 
részvételével létrehozta a Post-Fukushima Bizottságot (Post-
Fukushima Committee – PFC), amelynek feladata a baleset 
tanulságainak feltárása, a szükséges intézkedések irányának 
meghatározása volt. A PFC végső jelentését 2011 szeptembe-
rére készítette el. Az ajánlások jelentős, stratégiai intézkedése-
ket, illetve változásokat, ugyanakkor megújulási lehetőséget 
jelentettek a WANO számára, ezért azokat a Közgyűlés 2011 
októberében a kínai Senzsenben gyakorlatilag ellenvélemény 
nélkül elfogadta. [7] Az ajánlások öt irányban határoztak meg 
továbblépési lehetőséget [8]: 

 a WANO tevékenységének kiterjesztése; 

 globális, integrált rendszer bevezetése nukleáris események 
kezelésére; 

 hitelesség növelése, a partneri vizsgálatok 
hatékonyságának növelése; 

 a kommunikáció javítása, „láthatóság és átláthatóság”; 

 belső konzisztencia javítása, a WANO négyévenkénti 
önvizsgálata. 

Az ajánlásokból fakadó feladatok végrehajtására a WANO 
valamennyi területen projekteket hozott létre. A 12 projekt 
felelőse többnyire valamelyik regionális központ vagy 
tapasztalt, elismert szakértőkből álló csoport. Az 
eredményekről általában elmondható: 

 az intézkedési terv végrehajtása folyamatos, jelentős 
előrehaladás történt mindegyik területen; 

 az intézkedések végrehajtásának határideje a WANO 2015. 
évi, torontói Közgyűlése; 

 az eredmények tekintetében félúton jár a WANO, 
folyamatos a feladatok teljesítésének követése; 

 

 továbbra is a figyelem központjában áll a nukleáris 
biztonság biztosítása; illetve a baleset megelőzésen és 
elhárításon túl jelentős erőfeszítések történnek a 
balesetkezelés javítására. 

A WANO Fukushima utáni 
intézkedési terve 
A PFC bizottság ajánlásai alapján indított 12 projekttel [8] 
kapcsolatos többletmunka elvégzéséhez a WANO szervezet 
személyzete is bővül. A 2011. éves 0,35 fő/üzemelő blokk 
értékhez képest 2014-re 0,8 fő/blokk létszám várható. [9] 

Önvizsgálat 
A WANO önvizsgálatát a partneri vizsgálatok módszerével, 
hasonló célok és kritériumok alkalmazásával végezték. A 10 
fős csoportba mindegyik regionális központból egy-egy 
WANO képviselő és elismert iparági szakember, valamint 
egy csoportvezető és koordinátor került. A vizsgálatra 2012. 
február-november között került sor. Mindegyik regionális 
központot és a Londoni Irodát, valamennyi programot és a 
vezetést ellenőrizte a vizsgáló csoport egy speciális önvizs-
gálati kritériumrendszer (POC) szerint. A cél az volt, hogy 
mindegyik régióban legalább egyszer mindegyik típusú 
missziót (PR, TSM) megfigyeljék. Kérdőíveken a régiós 
WANO tagok véleményét is megkérdezték a szervezet 
munkájáról. A regionális munkát közvetlenül a központban, 
interjúk, dokumentumok segítségével értékelték egy-egy 
héten keresztül. [10] 

Az eredményeket tartalmazó jelentésben a csoport – a 
partneri vizsgálathoz hasonlóan – erősségeket és fejlesztendő 
területeket (AFI) fogalmazott meg mindegyik regionális 
központra és a Londoni Irodára vonatkozóan. Az 
eredmények általános tanulsága az volt, hogy a szervezeten 
belüli nagyobb harmonizációra, hatékonyabb 
együttműködésre, egységesebb WANO „szolgáltatásokra”, 
határozottabb irányításra van szükség. A WANO központok 
ezek alapján intézkedési tervet dolgoztak ki, és hajtanak 
végre.  Ezek eredményét 2014 során ellenőrzi az utóvizsgálatra 
felkért csoport. A projektterv elkészült, januárban kezdőik a 
munka a korábban ismertetett módszer szerint. 

Balesetelhárítás, balesetkezelés 
Ezen a területen több projekt zajlik külön-külön, de 
egymással szorosan összekapcsolódva. A WANO a fukushi-
mai tapasztalatok ismeretében elkezdte erőteljesen 
tevékenységének fókuszába állítani a balesetelhárításra (BEH) 
vonatkozó feladatokat. Az egyik legfontosabb, legkézen-
fekvőbb lépés volt a partneri vizsgálatok kritériumainak 
kiegészítése további BEH szempontokkal. Ezen kívül 2013 
júniusától minden vizsgálaton egy-két külön szakértő 
ellenőrzi ezt a területet. Korábban többnyire ez a PR csoport 
közös feladata volt. 2014-ben pedig lehetőség szerint minden 
erőműben BEH önvizsgálatot kell végrehajtani az esetleges 
további intézkedések meghatározására. 
További fontos iránya a munkának a súlyos balesetek kezelése. 
A vizsgálati kritériumok és a módszertan (POC) tervezetét 
részben a NAÜ tapasztalatainak figyelembe vételével 
állították össze. A tervezetet jelenleg a regionális központok 
véleményezik. A gyakorlati tapasztalatok megszerzése 
érdekében a WANO Moszkvai Központ erőműveinek 
műszaki vezetői 2013 októberében Budapesten úgy 
döntöttek, hogy „pilot” jelleggel elkezdik alkalmazni a 
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módszertant. Ezen projekt tapasztalatait majd más WANO 
programokba, tevékenységekbe (missziók, képzések, 
munkaértekezletek) is beépítik.  
A WANO Londoni Iroda vezetésével baleseti segítségnyújtási 
tervet (ESP) dolgoztak ki. A cél a résztvevők kölcsönös 
tájékoztatása és támogatása BEH területen. A Londoni Iroda 
egyedi megállapodás alapján már három INPO gyakorlatban 
vett rész kommunikációs szinten, és egy amerikai gyakorlat 
helyszíni megfigyelésére is sor került. Folyamatban van a 
megállapodások előkészítése a többi érintettel, közöttük a 
NAÜ-vel.  
Jelentős együttműködési eredmény, hogy az oroszországi 
Roszenergoatom bázisán WANO MC regionális krízisközpontot 
(RCC) hoztak létre 2012-ben. Az RCC feladata információs és 
műszaki segítséget nyújtani súlyos baleset esetén az adott 
tagnak a magas színvonalú technikai háttér révén. Az RCC 
együttműködési szinteknek három kategóriája van, és a 
támogatás az egyszerű tájékoztatástól a konkrét műszaki 
segítségnyújtásig terjedhet. Konkrét RCC gyakorlatra is sor 
került már a finnországi Loviisai Atomerőműben. Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. is tagja ennek az együttműködésnek. 

Speciális kommunikációs feladat az érintettek és a 
nyilvánosság tájékoztatása egy esetleges baleset esetén. Ezt a 
munkát végzi az úgynevezett korai értesítési projekt a Londoni 
Iroda kommunikációs csapata segítségével. A szükséges 
tájékoztatási eljárásrend tervezete kidolgozásra került, az 
érintettekkel való megállapodás folyamatban van. A műszaki 
információk gyors, objektív továbbítását szolgálja a zárt, 
SharePoint platformra kidolgozott adatbázis, amely a 
feltételezett baleset, és az abban érintett telephely 
legfontosabb információit teszi hozzáférhetővé a WANO 
tagok számára. Ezen adatok alapján, szükség esetén, a 
kommunikációs csoport végzi a külső tájékoztatást a lakosság 
és sajtó érdeklődésére is számot tartó eseményekről. 

Tervezési és üzemanyag-tárolási szempontok 
figyelembe vétele 
A fukushimai balesetnél kiderült, hogy az üzemeltetés mellett 
tervezési hiányosságok is hozzájárultak az esemény 
súlyosságához. A WANO ezért úgy döntött, hogy a vizsgála-
tok során az atomerőművek terveire vonatkozó kérdéseket is 
napirendre tűzi. Ezért a POC vizsgálati dokumentumot felül-
vizsgálták és tervezési szempontokkal is kiegészítették, az 
egyes kezdeti eseményeket pedig a biztonsági gátakra való 
hatás alapján rangsorolták. A fejlesztendő területek értékelé-
sénél az erőmű terveit is figyelembe veszik. Jelenleg folyik a 
tervezési vizsgálatot támogató útmutató, valamint a tervezési 
alapok és jellemzők értékeléséhez szükséges ajánlások 
kidolgozása. 

Mint Japánban kiderült, külön figyelmet kell fordítani a 
kiégett üzemanyag tárolására. A WANO esetében nyomottvizes 
(PWR), forralóvizes (BWR), nehézvizes (CANDU) és 
nagyméretű, csatornás (RBMK) reaktortípusok üzemanyag-
tárolóit tanulmányozták. Az elemzés tárgya a hűtés, a 
hűtőközeg-utánpótlás, a paraméterek ellenőrzése és a 
konténment állapota volt. Figyelembe vették a feltételezett 
szcenáriókat és az üzemeltetési gyakorlat részleteit. A projekt 
munkájának eredménye a vonatkozó SOER 2011-3 Fukushima 
Daichi Atomerőmű kiégett üzemanyag-tároló medence hűtésének 
elvesztése c. dokumentum kiegészítése a tárgyi eredmények-
kel. Az adott SOER ajánlások végrehajtását pedig a partneri 
vizsgálatokon ellenőrzik.  

Partneri vizsgálatok hatékonyságának javítása 
A WANO partneri vizsgálatok (PR) programjának egyik 
elvárása volt, hogy minden erőmű legalább hatévente essen 
át ilyen ellenőrzésen. A fukushimai események azonban 
jelezték, hogy ez túl hosszú idő az erőművek biztonságának 
növelése tekintetében, és a PFC bizottság ajánlását elfogadva 
a BGM négyéves PR ciklusra való áttérésről döntött. A terv 
szerint 2019-ig minden erőműnek át kell esnie partneri 
vizsgálaton, majd hivatalosan 2019-től globálisan is négyéves 
PR ciklus lép életbe. Hogy az ütemezést tartani lehessen, 
néhány erőművel szorosan egyeztetve a WANO már 2012-től 
végzett vizsgálatokat az előző után négy évvel, ami 
természetesen jelentős terhet rótt a WANO-ra és az 
erőművekre egyaránt. Ugyanakkor a mennyiségi mellett 
minőségi javulás is bekövetkezett a vizsgálatokban.  
A korábban említett kiegészítéseken túl (BEH, tervezés, 
üzemanyag-tárolás) az egész POC vizsgálati 
kritériumrendszer felülvizsgálatra és átdolgozásra került 
2013 során. Ennek keretében beépítésre kerültek a fukushimai 
tanulságok, nagyobb hangsúlyt kaptak az üzemeltetési 
alapok, az emberi viselkedés és a nukleáris biztonsági 
kultúra, illetve a tanuló szervezet. 
A korábbi évi két-három helyett szintén növekszik az 
atomerőműveket üzemeltető vállalati központok vizsgálatának 
száma is. [11] 2017-ig minden ilyen vállalat ellenőrzését el 
kívánja végezni a WANO, aztán döntenek a hosszú távú 
vizsgálati stratégiáról. Az MVM Zrt. vizsgálata 2014-ben lesz. 
A POC dokumentum ilyen társasági vizsgálati 
kritériumokkal szintén kiegészítésre került.  

 
2. ábra: Az utóbbi évek WANO partneri vizsgálatainak száma  

       (*várható) 
A kölcsönös tapasztalatcsere, egyben az erőforrások hatékony 
megosztása érdekében a WANO megvizsgálta, mely más 
nukleáris szervezetek ellenőrzése válthatná ki a partneri 
vizsgálatokat. Az esetleges „kiválthatósági” körbe a NAÜ 
OSART, az amerikai INPO és a japán JANSI vizsgálata került 
be. Az összehasonlításhoz szükséges politikát, szempontokat 
2013-ban kidolgozták és elfogadták. A legfőbb szempontok a 
függetlenség, terjedelem, szakértők, követelmények, 
időtartam, SOER, publikusság, intézkedések stb. voltak.  

A projekt team – melynek Dr. Vámos Gábor, a NAÜ akkori 
munkatársa is tagja volt – úgy látta, hogy az eltérő cél, 
terjedelem és módszer miatt a NAÜ OSART nem tekinthető 
„ekvivalensnek” a WANO PR vizsgálatokkal. Ugyanakkor a 
két szervezet összehangolja vizsgálataik ütemezését, hogy 
egy évben sehol ne kerüljön sor mindkettőre. A JANSI 
vizsgálatok megfigyelése 2013-ban elkezdődött, az INPO 
vizsgálatokat 2014-ben tanulmányozza a WANO. 
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Döntés született arról is, hogy a WANO a PR vizsgálatokat 
követően elvégzi az adott atomerőmű átfogó nukleáris 
biztonsági értékelését, amely a vizsgálat eredményeinek és más 
információknak a komplex és mély értékeléséből tevődik 
majd össze. Az eddigi tapasztalatok alapján folyik a módszer 
kidolgozása. A központonkénti „pilot” alkalmazás után a 
módszer elfogadása 2015-ben várható, az eredmény pedig 
természetesen nem lesz publikus. 

A kommunikációs stratégia felülvizsgálata 
A fukushimai balesetet követő tájékoztatással kapcsolatos 
kritikák megmutatták, hogy egy ilyen esetben kiemelkedő 
fontosságú a nukleáris közösség, a sajtó, a közvélemény 
tájékoztatása mind a szükséges lépések megtétele érdekében, 
mind pszichológiai szempontból. A tapasztalatok alapján a 
WANO a külső és a belső kommunikációjának fejlesztéséről 
is döntött. A tagok felé az átláthatóság (transparency) jelenti a 
biztosítékot a nyílt, őszinte tájékoztatásra, amelynek célja a 
maximális biztonsági szintre való törekvés, a működési 
eredmények folyamatos javítása, illetve ennek érdekében a 
tapasztalatok megosztása. Ezen belül fontos feladat a WANO 
belső információinak szükséges mértékű terjesztése, a 
működési tapasztalatok megosztása a bizalmasság 
(confidentiality) figyelembe vételével. Ez a központok és a 
programok közötti szorosabb kapcsolatot is jelenti. Speciális 
együttműködés keretében a NAÜ-vel bizonyos külső 
együttműködés zajlik. 

A közvélemény és a sajtó irányában erőteljesebb jelenlét 
(visibility) a cél. A külső tájékoztatásban is igazolni kell, hogy 
a WANO első számú elkötelezettje és letéteményese a 
nukleáris biztonság biztosításának. A korábban is megjelenő 
Inside WANO negyedévente tájékoztat fontos döntésekről és 

szakmai eredményekről. Új lépés a WANO Hírlevél, amely a 
legfrissebb aktualitásokról tájékoztatja a külső érintetteket, de 
belső tájékoztatási funkciója is van. Egyedi kiadványok a 
„This is WANO” prospektus és az új WANO világtérkép, 
amely főleg kifelé mutatja a szervezet új arcát. Ezen a téren 
azonban a legnagyobb változás a közösségi médiában való 
megjelenés. A WANO már ott van a LinkedIn, Facebook, 
Twitter és YouTube oldalakon, ahol külön felelős 
folyamatosan látja el hírekkel az érdeklődőket. A WANO 
londoni kommunikációs csoportját jelentősen felfejlesztették. 
A kommunikációs programigazgató valamennyi lényeges 
megbeszélésen részt vesz a pontosabb tájékoztatás 
érdekében. 

Összefoglalás 
A WANO globális, önkéntes, nonprofit szervezet 132 taggal – 
a világ összes atomerőműve a tagja. Célja a nukleáris 
biztonság folyamatos növelése tagjainak nyílt, kölcsönös 
együttműködése révén. Programjai az üzemeltetési 
tapasztalatok felhasználása, a partneri vizsgálatok, a műszaki 
támogatás és a szakmai fejlesztés köré épülnek. Fukushima 
után a WANO a megújulás mellett döntött tevékenységének 
hatékonyabbá, összehangoltabbá tételével. Ezen belül 
nagyobb hangsúlyt kapott a partneri vizsgálatok 
hatékonysága, a baleset elhárítás és a kommunikáció. Ennek 
érdekében a WANO más nukleáris szervezetekkel is 
együttműködik. A legszorosabb kapcsolat a NAÜ-vel alakult 
ki az egy éve aláírt együttműködési megállapodás alapján.  
A WANO Post-Fukushima Projektjének jelentős eredményei 
vannak, a szervezet a megvalósítási folyamat közepén tart. A 
cél az, hogy a 2015. évi Közgyűlésen sikeres eredményekről 
lehessen beszámolni. 
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Einstein és az atombomba 
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Einstein tudományos tevékenységének közvélemény általi megítélése még mindig sok tévhitet tartalmaz. Még ma is sokan 
vannak azok, akik úgy tudják, hogy ő az „atombomba atyja”, tudományos munkája és az atombomba között elhíresült egyenlete 
alapján közvetlen összefüggést vélnek felfedezni. Még napjainkban is vannak olyanok, akik tudni vélik, hogy a század embere is 
tevőlegesen részt vett az atombomba programban. Ez az írás a közelmúltban nyilvánosságra hozott dokumentumok, levelezések 
figyelembevételével járja körül ezt a nem mindennapi tudományos, emberi kapcsolatot, ugyanakkor Szilárd Leó 35 évvel ezelőtt 
megjelent, de magyarra még a mai napig le nem fordított forrásértékű művéből [3] is idéz olyan fontos részleteket, amelyek 
magyarul először jelennek meg nyomtatásban és talán megválaszolják a még szakmai körökben is nyitott, a témával kapcsolatos 
tudománytörténeti kérdéseket. 

 

2013. december 2-án volt 71 éve, hogy beléptünk az 
atomkorba azon tudománytörténeti esemény kapcsán, hogy 
1942-ben ezen a napon 3 óra 25 perckor indult el a világ első 
nukleáris láncreakciója a Chicagói Egyetem Stagg Field-i 
rögbi stadionjának egyik lelátója alatt az USA-ban, és ezzel 
megnyílt a lehetőség az atomban rejlő hatalmas energia 
felszabadítására. Ennek egyik elméleti megalapozója kétség 
kívül Albert Einstein volt, de ugyanakkor tudományos 
munkája és az atombomba közötti kapcsolatról a 
közvéleményben számos alapvető tévhit él. Ennek az írásnak 
nem titkolt célja ezek eloszlatása. 

Einstein, az elméleti megalapozó 
Az Einstein által 1905-ben megalkotott speciális 
relativitáselmélet mondta ki először a tömeg-energia 
egyenértékűségét (ekvivalenciáját), vagyis azt, hogy a tömeg 
energiává alakulhat át (ez talán még érthető) és fordítva, 
energiából tömeg keletkezhet (ezt már csak a fizikusok értik). 
A tömeg ebben a vonatkozásban bármilyen anyag tömege 
lehet, nem feltétlenül hasadóanyag (pl. urán). Einstein maga 
sem tudta még ekkor, hogy valamilyen tömegből (anyagból) 
hogyan lehet olyan hatalmas mennyiségű energiát kinyerni, 
mint amit az ő saját képlete, a híres E=mc2 sejtet. „Annak 
valószínűsége, hogy az anyagot átalakítjuk energiává, valami 
ahhoz hasonló, mint madarakra vadászni egy olyan vidéken, 
ahol csak néhány madár él.” – nyilatkozta 1935-ben egy 
sajtóértekezleten, három évvel azelőtt, hogy sikerült 
mesterségesen előidézni az atom hasadását [8]. Az első igen 
hatékony energiakinyerő folyamatot - a nukleáris láncreakció 
elvét - elméletileg Szilárd Leó magyar fizikus fedezte fel 1934-
ben Londonban. Szilárd arra gondolt, hogy ha létezne olyan 
atommag, amelynél egy neutron olyan magreakciót váltana 
ki, ami energiát termel és közben még két neutront is 
kibocsát, akkor ilyen reakciók sorozatával fel lehetne 
szabadítani az atommagban szunnyadó energiát. Szilárd 
először a berillium reakciójára gondolt, de ez később hibás 
elképzelésnek bizonyult. Bár óriási fantáziájú fizikus volt, de 
ekkor még ő sem gondolt a maghasadásra. Szilárd 

láncreakciója műszakilag megvalósíthatóvá tette a tömeg 
energiává való részleges átalakítását. A világon ő volt az első, 
aki előrelátta, hogy ezen a módon hatalmas erejű romboló 
fegyver, atombomba is készíthető lenne, ezért felfedezését 
titkos szabadalommal levédette a Brit Admiralitásnál.  
Az atombomba ötlete azonban még korábbról származik. 
Először Herbert George Wells angol tudományos-fantasztikus 
író említi 1914-ben megjelent A fölszabadult világ (The World 
Set Free) c. könyvében, amit 1932-ben Szilárd is olvasott és 
elismerte, hogy az inspirálta őt a nukleáris láncreakció 
elméleti megfogalmazásában. Abban egy elképzelhetetlenül 
nagy pusztító erővel rendelkező atombombát dobnak 
Párizsra. (Kis szerencsével és némi anyagi támogatással - 
mindössze 2000 fontot kért a periódusos rendszer 
végigvizsgálásához, amit nem kapott meg!- ő lehetett volna a 
maghasadás felfedezője is, de ez már egy másik történet.) A 
maghasadás során energia szabadul fel. A hasadóanyagokból 
tömegegységenként több milliószor nagyobb mennyiségű 
energia nyerhető, mint a kémiai tüzelőanyagokból. (1 kg 235-
ös urán atommagjainak széthasadásakor felszabaduló energia 
megfelel 2.700 tonna, 30 MJ/kg fűtőértékű szén energiájának. 
Ha ez az uránmennyiség teljes mértékben energiává tudna 
alakulni, akkor 1111-szer több energia keletkezne, mint 
amennyi maghasadás során keletkezik. Ez a szám tehát azt 
mutatja, hogy a maghasadás is egy igen gyenge, mindössze 
0,09 %-os hatásfokú energiakinyerő folyamat!) 

Bármilyen meglepő is, de a hirosimai atombomba 
felrobbanásakor kb. egy (más források szerint néhány) 
gramm hasadóanyag hasadt el, és mégis milyen óriási 
pusztítást végzett. Az Einstein-képlet alapján tehát nem lehet 
atombombát építeni, viszont ez az összefüggés mutatja meg, 
hogy milyen hatalmas energia rejlik egy ilyen bombában. Ezt 
a tényt a tudós is tudta, ezt bizonyítja fiához Hans Alberthez 
1945 szeptemberében írott levelének részlete: „Tudományos 
munkám és az atombomba között csupán közvetett 
összefüggés van [1, 527. old.] .” 
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Einstein, a kezdeményező, és a sürgető 
Az amerikai atombomba kifejlesztésének akaratlanul is maga 
a tudós volt az egyik kezdeményezője azáltal, hogy aláírt egy 
1939 aug. 2-i dátumú levelet (1. ábra), amely felhívta az 
Egyesült Államok akkori elnökének F. D. Rooseveltnek 
figyelmét az uránban rejlő katonai lehetőségekre és arra a 
tényre, hogy a németek valószínűleg már dolgoznak az 
atombombán.  

 
1. ábra: Einstein és Szilád Leó levelet ír Roosevelt elnöknek  

(a jelenetet 1946-ban vették fel „Az atombomba” című film 
forgatásakor) 

Magyar vonatkozása miatt is érdemes megemlíteni annak a 
három magyar származású atomtudósnak a nevét, akik a 
levél létrejöttében közreműködtek. Az 1939. július 12-i első 
találkozáson - amelyen Szilárd Leó és Wigner Jenő vett részt - 
magyarázta el Szilárd Leó Einsteinnek a láncreakció 
működését és egy atombombában való felhasználásának 
lehetőségét. Bármilyen furcsa is, de a relativitáselmélet atyja 
ezt nem ismerte, mert nem követte naprakészen az ez irányú 
szakirodalmat. Wigner visszaemlékezésében azt írja, hogy: 
„A fizika részletkérdései iránt pedig egyáltalán nem 
érdeklődött [2, 618. old.]”. Szilárd visszaemlékezése szerint 
azonban Einstein ezt azonnal megértette. Wigner javaslatára 
először a belga kormányt akarták figyelmeztetni a kialakult 
helyzetre, de később ezt az ötletet elvetették, mert Alexander 
Sachs -biológus, közgazdász, a Lehman Corporation elnök-
helyettese, Roosevelt közeli ismerőse- meggyőzte Szilárdot, 
hogy „ez az ügy elsősorban a Fehér Házat érinti, és gyakorlati 
szempontból a legjobb dolog, amit tehetnek, ha Rooseveltet 
tájékoztatják. Azt mondta, hogy ha adnak neki egy 
nyilatkozatot, akkor biztosítja őket, hogy az személyesen az 
elnökhöz kerül [3, 90. old.].” 

Az 1939. július 19-i keltezésű, New Yorkból, a Hotel King’s 
Crown-ból írott levelében Szilárd mindezt megírta 
Einsteinnek, és egyben a következőről tájékoztatta. 
„Megpróbáltam megfogalmazni egy levelet, amely úgy 
hiszem, tartalmazza, hogy mit kéne mondani, és ezt a 
fogalmazványt ezennel csatolom. Holnap felhívom telefonon, 
először is hogy megkérdezzem, vajon elvben egyetért-e ezzel 
az eljárással. Ha ez az eset áll fenn, talán meg tudja mondani 
nekem telefonon, vajon vissza szeretné-e küldeni a 
fogalmazványt postán, széljegyzetekkel ellátva, vagy nekem 
kellene kimenni, hogy az egész dolgot még egyszer 
megbeszéljem önnel. Ha azt akarja, hogy kimenjek, akkor 
szeretném - ha ez Önnek megfelelne -, megkérni Tellert, hogy 
vigyen ki. Nem csak azért, mert úgy hiszem, hogy az ő 

tanácsa értékes, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy 
élvezné, ha megismerkedhetne vele. Ő különösen kedves 
ember [3, 90-91. old.].” (Szilárd itt tévedett, elfelejtette, hogy 
Teller már személyesen is találkozott Einsteinnel Berlinben, 
ahol Wignerrel és más magyarokkal együtt híres előadásait 
hallgatta. – a szerző.) „A korai 1930-as években Heisenberg 
Berlinbe küldött, hogy Einstein előadását meghallgassuk.” – 
emlékezett vissza Teller Ede a Fizikai Szemle 2002/10-11 
számában megjelent WIGNER JENŐ BARÁTOM című 
cikkében.) Így került sor a második találkozóra Dr. Moore 
Long Island-i nyaralójában, ahova Teller Ede ugyancsak 
magyar származású atomtudós (akit később a 
„hidrogénbomba atyja”-ként emlegettek) személyautóján 
vitte el Szilárdot, mivel ő nem tudott autót vezetni. „Még egy 
magyarnak is lehetnek hiányosságai.” – mondta később 
Teller.  Ezen a találkozón Wigner már nem vett részt.  
1939. augusztus 2-án, szintén a Hotel King’s Crown-ból 
Szilárd újabb levelet küldött Einsteinnek, amelyben többek 
között pontosan ez olvasható: „Csatolom a Peconicban együtt 
megfogalmazott német szöveget és az angol fordítást. Szintén 
mellékelek egy kissé hosszabb és részletesebb változatot, 
amelyet a Sach-sal való utolsó beszélgetés után fogalmaztam. 
Az első változat előnye a rövidség, míg a második mindent 
tartalmaz, ami szükséges ahhoz, hogy világos képet adjon az 
elnöknek arról, hogy milyen feladatokat kellene végezni 
annak a személynek, akit delegálni fog. Nem tudom, hogy a 
kettő közül melyik lesz megfelelőbb Önnek, ezért mindkettőt 
küldöm. Ha véletlenül egyiket sem hagyná jóvá, akkor 
küldenie kéne egy átszerkesztett német másolatot, amit 
angolra fordítva visszaküldenék Önnek [3, 92. old.].”  
„A fenti levélhez csatolva volt: 

1.) A német szöveg gépelt átirata, amit Szilárd írt le a 
második látogatáson Peconic-ban. 

(Die in Peconic aufgesetzte Formulierung) 
2.) Ennek az elnökhöz címzett angol fordítása Einstein 

aláírásával, 

3.) A Szilárd által fogalmazott hosszabb levél változat, 
4.) H. L. Anderson, E. Fermi, Leo Szilárd: Neutrontermelés és 

elnyelődés urániumban, Physical Review, 56: 284-286 
(1939. június 22-i utánnyomás) [3, 94. old.]” 

Einstein válasza 
„Einstein egy németül kézzel írt levélben válaszolt 
Szilárdnak, mondván, hogy mindkét változatot aláírta, de a 
részletesebb változatot részesítené előnyben [3, 96. old].” 
Szilárd végül is a hosszabb változat mellett döntött, amihez 
még egy memorandumot is írt. 
Az elnöknek elküldött hosszabb levelet tehát valójában az ötletadó 
Szilárd Leó írta - és nem Einstein! Mindkét levélváltozatot 
áttanulmányozva el kell mondanom, hogy az igazsághoz az 
is hozzátartozik, hogy: 

 a hosszabb levél változat tartalmaz szövegrészeket az 
együtt megfogalmazott rövidebb változatból, 

 a fő különbség a két változat között - eltekintve a kisebb 
átszerkesztéstől - azok a kiegészítések, amik a hosszabb 
változatban találhatók. 

A fentiekben idézett levélrészleteket illetve sorokat 
tudomásom szerint magyarul még egyetlen folyóiratban sem 
publikálták. Ennek oka az lehet, hogy a hivatkozott Leo 
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Szilard: His Version of the Facts c. kiadvány, amely a témával 
kapcsolatos legfontosabb leveleket tartalmazza, sajnos mind 
ez idáig még nem jelent meg magyarul. (A szerző 
szerencsésnek mondhatja magát, hogy birtokolhatja a 
kiadvány egyik fénymásolt példányát.)  
Roosevelt végül is két hónap múlva kapta meg a levelet - 
amire október 19-én válaszolt Einsteinnek-, és ennek hatására 
egy bizottságot (Briggs Committee) nevezett ki az urán 
láncreakciójának tanulmányozására.  
Mivel Einstein, Szilárd és Wigner elégedetlen volt a 
bizottságban folyó munka előrehaladásával, ezért 1940 
márciusában és áprilisában újabb két sürgető levelet írtak az 
elnöknek (szintén Einstein aláírásával!), és ismételten 
felhívták figyelmét, hogy a németek jelentős érdeklődést 
tanúsítanak a bomba építése terén, és elfoglalták a 
csehszlovákiai uránbányákat, mivel a németeknek nem volt 
uránjuk. 
Végül 1941-ben az angolok is megerősítették, hogy 1943-ra 
megépíthető az atombomba, így az angol és amerikai 
kutatókat egyesítve Manhattan-terv (Program, Project – 
többféle elnevezés található a szakirodalomban) néven 1942 
augusztusában megkezdődtek az atombomba létrehozására 
irányuló tényleges munkálatok. 

Einstein, a résztvevő? 
Sok tévhittel ellentétben Einstein maga semmilyen módon, 
még tanácsadóként sem vett részt az atombomba 
kifejlesztésében. Bár az atomenergia felszabadulása az ő híres 
E=mc2 képletén alapul, ő maga nem vett részt a Manhattan-
tervben. Emigráns fizikus lévén fokozott biztonsági kockázat 
okán a FBI akkori elnöke J. Edgar Hoover kifejezetten 
ellenezte, hogy részt vegyen a Manhattan-tervben. Pacifista 
tevékenysége önmagában elegendő volt ahhoz, hogy 
baloldalinak bélyegezzék. (Mint utólag kiderült, az FBI 
Amerikában végig megfigyelés alatt tartotta [4].)  
De amikor elkészültek az első atombombák (pontosabban 
fissziós, hasadóanyag-bombák), már távol volt az egésztől, és 
pár nappal Hirosimára és Nagaszakira történt ledobásuk után 
sietett azt nyilatkozni a The New York Times-nak (1945. 
augusztus 12.): "Én nem dolgoztam az atombombán. 
Egyáltalán nem dolgoztam rajta [8]." Nem sokkal később 
pedig, az Atlantic Monthly című folyóirat 1945. novemberi 
számában megjelent "Atomic War or Peace" (Atomháború 
vagy béke) című cikkében így írt: "Nem tartom magam az 
atomenergia-felszabadítás atyjának. … Tulajdonképpen nem 
láttam előre, hogy az én koromban felhasználható lesz. Én 
csak abban hittem, hogy elméletileg lehetséges." Azt is 
leszögezte: "Nem szabad elfelejteni, hogy az atombombát 
ebben az országban védekezésként hozták létre, annak 
elhárítására, hogy a németek használják fel, ha felfedezik [4, 
125. old.] ." 

Einstein, az ellenző 
Shinohara Seiei japán filozófus özvegye Shinohara Nobuko 2005-
ben eddig publikálatlan Einstein-leveleket tett közzé, melyek 
szerint Einstein közel egy évig levelezett Shinohara Seiei 
távol-keleti filozófus és német-japán fordítóval. A kapcsolat 
1953-ban kezdődött, amikor Shinohara - egy alighanem éles 
hangú - levelet küldött Einsteinnek, amelyben bírálta a 
fizikust. Shinohara azzal vádolta a relativitáselmélet (egyik) 

kidolgozóját, hogy szerepet játszott a nukleáris fegyverek 
kifejlesztésében.  
Einstein kézzel írt alábbi elutasító válasza Shinohara 
levelének hátoldalán illetve margóján található.  
„Mindig elítéltem az atombomba bevetését Japán ellen, de semmit 
sem tehettem a végzetes döntés megelőzésére.” – válaszolta 
németül Shinoharának 1953. június 23-án [5]. Shinohara nem 
sértődött meg, hanem nagyon köszönte a választ. Eztán még 
több levelet váltottak. 

Einstein tehát ellenezte az atombomba Japán elleni 
alkalmazását, csak Németországot tartotta az egyedül 
elfogadható célpontnak. Hitler és az egész német nép ellen a 
legkeményebb fellépést is jogosnak tartotta. „Keményen oda 
kell csapnunk, a mértékletességet másokra hagyva.” –mondta 
Einstein 1941 végén a The New York Times-nak. 
Ma, szinte kivétel nélkül azt tanítják az iskolákban, azt 
láthatjuk a történelmi témájú filmekben, hogy az atombomba 
"milliók életét mentette meg", mert elősegítette a háború 
gyors befejezését. A csendes-óceáni térségben harcoló 
amerikai és szövetséges katonák bizonyára így is érezték, 
hálát adva Istennek, hogy nem kell tovább harcolniuk a 
fanatikus japánokkal. Az igazságot - ötven év távlatából 
nézve - jobban megközelítik Edward Stettinius, az USA 
helyettes államtitkárának szavai, amelyeket 1945 májusában 
mondott az ENSZ alapító okiratának aláírásakor, egy 
magánbeszélgetésen: 
„Ha Japán kilép a háborúból, nem lesz olyan élő népesség, 
amelyen kipróbálhatjuk a bombát." 
John Foster Dulles külügyminiszter reagálása pedig ez volt: 

„Tartsuk Japánt háborúban három hónapig és bevetjük a 
bombát a városaikra. A háborút úgy fogjuk befejezni, hogy a 
világ összes népe rettegni fog tőlünk és engedelmeskedni fog 
az akaratunknak." És így is történt. 
("Elhallgatott történelem -  Japán bombázása a második 
világháborúban." AustraliaFreePress.org [6].)  

Einstein, a bűnbánó 
Lelkiismeretére élete végéig árnyékot vetett részleges 
bűnösségének tudata. „Ha tudtam volna, hogy a németek 
nem képesek megépíteni az atombombát, mindettől távol 
tartottam volna magam.”- mondta a háború után. Végül még 
élesebben megfogalmazva szerepét az atombomba 
elkészítésében, ezt írta a kétszeres (kémiai és béke-) Nobel-
díjas Linus Paulingnak: "Egy hibát követtem el életemben - 
amikor aláírtam azt a levelet Roosevelt elnök úrhoz, 
támogatva, hogy az atombombát meg kell csinálni. De talán 
meg lehet ezt bocsátani nekem, hiszen mindannyian úgy 
éreztük, hogy a németek nagy valószínűséggel ezen a 
problémán dolgoznak, sikerülhet nekik, és felhasználhatják 
az atombombát, hogy ők legyenek a felsőbbrendű faj." 
Nem sokkal a hirosimai atomrobbantás után Szilárd 
meglátogatja Einsteint, aki e szavakkal fogadta: „Hát látja, ez 
van. A régi kínaiaknak volt igazuk. A legjobb, ha egyáltalán 
nem csinálunk semmit [2].” 

Einstein, a békeharcos  
Úgy gondolta, hogy „a bomba titkát egy világkormánynak 
kellene tudomására hozni …”, és következetesen síkra szállt 
egy ilyen kormány megalakítása mellett. Azon a véleményen 
volt, hogy az alapkutatásokkal foglalkozó igazi tudósnak 
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erkölcsi elve kell legyen, hogy nem foglalkozik katonai 
témákkal. Az atomfegyverek további elterjedésének és a 
velük való kísérletezésnek lelkes ellenfele, e fegyverek 
leszerelésének pedig odaadó híve volt. Ellenezte a még 
pusztítóbb fegyverek – mint pl. a hidrogénbomba - 
kifejlesztését. Arra a kérdésre, hogy: Miért van az, hogy az 
emberek fel tudták fedezni az atombombát, de azt nem, hogy 
kontrollálják? - a következőt válaszolta: „Egyszerű, barátom: 
mert a politika nehezebb, mint a fizika [8].” 

 Az atomenergiának kizárólag az emberi élet 
megkönnyítésére való felhasználását tartotta 
megengedhetőnek. [7, 194. old.] 

 Egy héttel halála előtt politikai végrendeletét is aláírta. 
Bertrand Russell filozófussal közösen nyomatékosan felhívta a 
kormányok és a világ népeinek figyelmét, hogy egy 
atomháború világméretű katasztrófát okoz. Nem lehet 
kizárni, hogy „a hidrogénbombával megvívott háború az 

emberi faj pusztulását jelenti”. Az Einstein-Russell-kiáltvány 
alapozta meg az elmúlt 50 év legjelentősebb békemozgalmát, 
az alapítás helyéről elnevezett Pugwash-mozgalmat.  
A mozgalom kitartó erőfeszítése nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a hidegháború csupán hidegháború maradt [1, 546. 
old.]. 
„«A II. világháború sok millió áldozatára tekintettel - mondta 
- az atombomba csupán mennyiségileg, nem minőségileg 
változtatott a dolgokon» – ami tévedés, mivel az egyik 
legfontosabb természeti és társadalmi törvény, hogy a 
mennyiségi változás mindig minőségi változással jár együtt. 
Ez a XX. század második felében ki is derült. Éppen a 
pusztító erő hatalmas mennyisége emelte olyan magasra a 
gátlási küszöböt, hogy eddig még nem robbant ki atom 
és/vagy termonukleáris fegyverekkel megvívott háború. [1, 
525. old.] ” 
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