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ITER, a következő 10 év fúziós technológiai kihívása
Mészáros Botond
MTA KFKI RMKI 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33, Tel: (1) 392-2509, Fax: (1) 392-2598,
botond.meszaros@rmki.kfki.hu

A fúziós szakma jelenlegi legnagyobb kihívást jelentő eseménye az ITER fúziós kísérleti reaktor előkészítő munkálatainak
elindítása. A leendő telephely megtisztításával idén elkezdődött a 2018-ra tervezett átadásig tartó 10 éves tervezői és
gyártási munka. Mivel a fő alkatrészek nagy vonalakban már megtervezésre kerültek, az elkövetkező időszak azok
finomításával, gyártási dokumentációjával és gyártásával, illetve a portokba (felső, ekvatoriális, divertor) épülő
diagnosztikák és kísérleti szerkezetek (úgymint a tagországok által tervezendő különböző Trícium szaporító kazetták)
kidolgozásával és gyártásával fog telni. Ebben a munkában az RMKI és a BME munkatársai is aktív részt vállaltak.

Az ITER
Az ITER fő paraméterei
Az ITER [1] (1.ábra) minden eddigi fúziós kísérleti
erőműnél nagyobb méretekkel fog megépülni biztosítandó
az 500 MW fúziós teljesítmény elérését és a Q=10 fúziós

1. ábra:

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

teljesítmény- fűtőteljesítmény arányát. Ehhez egy 2 m
plazma kis sugárral és 6.2 m plazma nagy sugárral
rendelkező tokamak megvalósítása a cél, mely 837 m3
plazma térfogattal fog rendelkezni a 3500 másodpercesre
tervezett impulzusok során. Mindeközben a plazmában
kialakuló áram 15 MA lesz, míg a toroidális mágneses mező
a 6.2 m-es sugáron 5.3 T.

Az ITER tokamak metszete

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2007. november 29.
2008. július 8.
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Az ITER felépítése
Az ITER felépítése a főegységek bemutatásával a
plazmatérből kifelé indulva kerül ismertetésre (2.ábra).
Legbelül a vákuumkamra található, melynek feladata
sokrétű: elsődleges feladata megteremteni az ultra nagy
vákuum kialakításának feltételét, másrészt az ebben
található köpenyelemek felelősek a neutronok tolerálható
szintre való csökkentéséért, ezzel védve a környező
alkatrészek, főként a mágnesek épségét. A vákuumkamra
továbbá ellátja az első radioaktív védelmi vonal szerepét,
valamint biztosítja a plazmatérhez való hozzáférést a
diagnosztikák, a fűtőegységek és a manipulátor számára. A
kamrát egy hőszigetelő réteg borítja, majd a szupravezető
mágnesrendszer tekercsei következnek. A rendszer
tartalmaz 18 toroidális tekercset, 6 poloidálisat, a centrális

Vákuumkamra

Hőszigetelő réteg

Portok

A betonpajzson kívül helyezkednek el az egyéb kiszolgáló
egységek (úgymint kriosztát részleg, melegkamra,
adatfeldolgozó egység, trícium részleg, stb.), melyek a
tokamak méretének többszörösét teszik ki.

Toroidális mágneses tekercsek

Poloidális mágneses tekercsek

Beton védelem

Az ITER tokamak felépítése „rétegenként”

Manipulátor rendszerek
Egy műszaki szempontú elemzés során kihagyhatatlan a
manipulátorok működésének vizsgálata. A tríciumüzem
kezdetével a sugárzási szint ugrásszerűen megnövekszik a
reaktorban, ekkor jön el a manipulátorok „ideje”. A
cserélendő alkatrészek egy része vákuumkamrán kívülről
hozzáférhető (pl. a diagnosztikák, port plugok), ám a
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szolenoidot, illetve korrekciós tekercseket, melyek a mező
hibák
korrekciójára,
gyártási
eltérések,
szerelési
pontatlanságok
kiküszöbölésére
szolgálnak.
A
mágnesrendszer hozza létre a plazma áramot, valamint a
plazmát összetartó mágneses teret. Következő rétegként
értelmezhetők a portok, melyek a diagnosztikák, a fűtés és a
manipulátor számára biztosítják a plazmatérhez való
hozzáférést. A szupravezető tekercsek hűtéséért a kriosztát
egység felelős, míg a fő radioaktív védelmi vonalat a
tokamak egységet lezáró beton biológiai pajzs képezi.

Kriosztát

2. ábra:
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vákuumkamrán belül elhelyezkedő köpeny- és divertor
elemek cseréje az ITER élettartama alatt elengedhetetlen. A
belső alkatrészek cseréje igen bonyolult művelet. A
következőkben ezek működése kerül bemutatásra.

Köpenyelem cserélő manipulátor
A köpenyelemek cseréjéhez egy sínrendszer (3.ábra) épül
fel a vákuumkamrában. Ez a sínrendszer két fél darabban

2
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tolódik be két szemközti ekvatoriális porton keresztül, majd
az azoktól 90˚-ra lévő két megtámasztáson felülve
összekapcsolódik. Ezen a már teljesen körbejárható, 4
ponton megtámasztott sínen közlekedik a manipulátor
robotkar, mely oly módon lett megtervezve, hogy minden
egyes köpenyelemhez hozzáférjen. A manipulátor a

3. ábra:
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leszerelt köpenyelemet egy szállító járműbe helyezi, mely a
port lezárása után azt a melegkamrába viszi karbantartásra.
Egy köpenyelem cseréje 25 napot vesz igénybe, míg a teljes
fal lecseréléséhez kb. 9 hónapra van szükség.

Köpenyelem cserélő manipulátor

Divertor elem cserélő manipulátor
A divertor elemek cseréje három divertor porton keresztül
kerül megvalósításra, ez portonként 18 elem cseréjét jelenti.
A divertor mozgató (4.ábra) a porton át radiális irányban
betolja a divertor kazettát a vákuumkamra alsó részére
rögzített sínre, majd egy toroidális mozgató mechanizmus a
végleges helyére illeszti azt. A divertor elemek csereidejét
erősen befolyásolja azok elhelyezkedése, tehát a
legnehezebben hozzáférhető alkatrész cseréje 2 hónapot
vesz igénybe, míg a teljes divertor készlet összesen 6 hónap
alatt lecserélhető.

ITER diagnosztikák
Az ITER-ben 45 különböző diagnosztikai rendszer lesz
megtalálható, melyek működési elvük szerint a következő 7
csoportba oszthatók [1]:
−

Mágneses diagnosztika

−

Neutron diagnosztika

−

Optikai diagnosztika

−

Bolometria

−

Spektroszkópia

−

Mikrohullámú diagnosztika

−

Diagnosztikai semleges nyaláb

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

4. ábra:

Divertor elem cserélő manipulátor
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Ezen diagnosztikák kiválasztása sokrétű szempontrendszer
alapján történt, melynek a legfontosabb elemei:
megvalósíthatóság, tartósság, nukleáris kompatibilitás,
minimális hatás a reaktor integritására, megbízhatóságára,
költség
minimalizálás.
A
diagnosztikák
egyik
„leghasznosabb” rendező elve azok szükségessége, ez
alapján a következő csoportosítás lehetséges:
−

Szükséges a reaktor védelméhez, illetve alapvető
szabályozásához (mérendő paraméterek: pl.
plazma alak, pozíció, függőleges irányú
elmozdulás, toroidális mágneses mező, fúziós
teljesítmény, stb.)

−

Szükséges a magasabb szintű szabályozáshoz

−

Kívánatos a fizikai kísérletekhez

I. évf. (2008) 08

RMKI részvétel a diagnosztikák tervezésében
LIDAR Thomson Szórás diagnosztika
A diagnosztika a 10. ekvatoriális portban helyezkedik el
(5.ábra), ahol az első és második fénygyűjtő tükrök
tartószerkezetének tervezése, illetve a fény útját árnyékoló
optikai labirintus fejlesztése folyik az RMKI-ban [2]. Mivel a
terület a plazma közelében helyezkedik el, a koncepció
kidolgozása során figyelembe kellett venni a hatalmas
hőterhelést, valamint az elektromágneses erő okozta
csúcsterheléseket. Mindemellett a lézernyaláb szórt
fényének kiszűrése, illetve a plazma felől érkező
nagysebességű részecskék okozta részecske kilökődés
(sputtering) minimalizálása is fontos alapkövetelmény.

A diagnosztikák elhelyezkedése a tokamakban: a vákuum
kamrában, a felső, az ekvatoriális és a divertor portokban.

5. ábra: LIDAR diagnosztika port metszete

CXRS (Charge Exchange Recombination
Spectroscopy) diagnosztika
A 3. felső portban található diagnosztika első, a megfelelő
kilátás érdekében a plazma közelében elhelyezkedő tükrét
tartó, kivehető csőszerkezet (6.ábra) kidolgozását az RMKI
mérnökei végzik. A plazmához közel elhelyezett tükör két

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

fő jellegzetessége, hogy lerakódásoknak erősen kitett, illetve
cseréje csak korlátozott alkalommal végezhető el. A fent
említett vezette el a koncepció elkészítőit abba az irányba,
hogy a cső ne egy, hanem több tükröt tartalmazzon,
melyeket a vákuumtér megbontása nélkül ki lehet cserélni,
növelve ezzel a nyitás nélküli használatban eltöltött időt.

4
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Kivehető cső
Tükör helye

CXRS felső port
6. ábra:

CXRS diagnosztika portja az első tükröt tartó kivehető csővel

Bolométer diagnosztika
A divertorba ágyazott Bolométer mini-kamerák koncepcionális tervezését, valamint azok termikus analízisét is végzi
jelenleg az RMKI mérnökcsapata [3]. Ez magában foglalja
egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését is. Az
analízis elkészítéséhez a mini-kamera két különböző

7. ábra:

beépítési helyre került megtervezésre, úgymint pin-hole
típusú, illetve kollimátor típusú beépítés (7.ábra). A
nukleáris és nem-nukleáris hőterhelést figyelembe vevő
termikus analízis rozsdamentes acél és réz alapanyagra is
lefuttatásra került az eredmények összehasonlítása végett.

Pin-hole és kollimátor típusú Bolométer kamerák

Látható/ infravörös megfigyelő rendszer
Az RMKI munkatársai végzik a diagnosztika első, egyben
legérzékenyebb tükrei megfogásának tervezését és
hűtésének kidolgozását [4]. Ezek a tükrök az ekvatoriális
porton keresztül belógnak a vákuumkamrába a plazma tér
közelébe, ezért kiemelkedően fontos a hűtésükről, illetve
védelmükről gondoskodni, a lehetőségekhez mérten gyors
és egyszerű cseréjüket biztosítani. A fent leírtak
figyelembevételével került kidolgozásra a tükörtartónak és
házának, valamint ezeket védő ún. első fal elemek
koncepciójának kialakítása (8.ábra).

Első
fal

Plazma
oldal

8. ábra:

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Tükörtartó egység
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RMKI részvétel a TBM (Test Blanket Module)
fejlesztésben
A trícium szaporító kazetták (TBM) integrálását (9.ábra) egy
magyar fejlesztő csoport végzi az RMKI vezetésével [5].
Mivel az ITER működésének első 10 évében 8 különböző
TBM tesztelése van tervben, ezek integrációjának keretein
belül nemcsak a beépítést és kiszerelést kell megoldani,

TBM kazetták

Port

I. évf. (2008) 08

hanem ezek időigényét is minimalizálni kell a reaktor
állásidejének csökkentése érdekében. Ennek fényében a
mérnökcsapat kidolgozott egy koncepciót, mely egy
teleszkóposan
betolható
robotkar
segítségével
4
kétműszakos nap alatt ki tud cserélni 2 darab TBM-et,
elvégezve a hőszigetelő anyag bontását és felépítését, a
csatlakozó csövek elvágását és újrahegesztését, valamint a
hegesztések ultrahangos vizsgálatát.

Robotkar

Plazma
oldal

9. ábra:

Hozzáférés a trícium szaporító kazetták kisegítő egységeihez manipulátor karral

Irodalomjegyzék
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[2]
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[3]

S. Kálvin, G. Grunda, Second intermediate report of EFDA contract 06-1447, 2007

[4]
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[5]

Bede O., NAP beszámoló, 2007
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Gazdaságosabb üzemanyag és üzemanyag ciklus a paksi
reaktorok növelt teljesítményén
Nemes Imre
Paksi Atomerőmű Zrt. Paks, Pf. 71 H-7031, Tel: (75) 508-563, Fax: (75) 505-074, e-mail: nemesi@npp.hu

Folyamatban van a paksi blokkok névleges teljesítményének emelése, amely már megvalósult a 4. és 1. blokkon, a következő
évben (2008) pedig a 2. és 3. blokkon tervezzük. A lényegében változatlan üzemanyag dúsítás mellett az emelt
teljesítményen az üzemanyag felhasználás gazdaságossága romlott. A helyzet javítására nagyobb értékességű, magasabb
kezdeti dúsítású üzemanyag bevezetését tervezzük a paksi blokkokon. Az orosz szállító ajánlatából hosszas elemzéssel
választottuk ki a megfelelő geometriát, a pálcák dúsítás eloszlásában módosítást kértünk. Az így megtervezett
üzemanyaggal megterveztük a tranziens és egyensúlyi kampányokat, amelyek jellemzői megfelelnek az előzőleg felállított
követelményeknek. Jelenleg az elemzési-engedélyezési fázisnál tartunk, az üzemanyag bevezetése 2009-2010-ben várható.

Bevezetés
A 2002-2003. években a paksi 1-2-3. blokkokon jelentkező
lerakódás jellegű hidraulikai anomáliákat olyan módon
küszöböltük ki, hogy az érintett üzemanyag kazettákat friss,
vagy részben kiégett kazettákra cseréltük. Ezeken a
blokkokon néhány évig az egyensúlyitól nagy mértékben
eltérő üzemanyag töltetek voltak, de ezek 2007. évre az
egyensúlyihoz közeli töltetekbe mentek át. A lerakódási
problémák 4. blokkot nem érintették, így ezt választottuk ki,
hogy elsőként megkezdjük rajta a teljesítmény emelést.
2006-ban a 4. blokk névleges teljesítményét 1485 MWth , 500
MWe értékre emeltük, amely a korábbi érték 108%-a. 2007ben az 1. blokk teljesítményét emeltük hasonló módon, a 2.
és 3. blokk teljesítmény emelését 2008-ra tervezzük
A teljesítmény emeléshez alkalmazott üzemanyag 3.82%
átlagdúsítású, 12.3 mm pálca-rácsosztással, a follower
kazetták fejrészében Hf elnyelő lemez alkalmazásával. A
megnövelt
névleges
teljesítményen
a
szükséges
kampányhossz eléréséhez évente 90 munkakazetta és 12
follower betöltése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a
kazettáknak csak egy részét tudjuk 4 évig felhasználni, az
üzemanyag felhasználás gazdaságossága romlott. A
teljesítmény növelés projekt előkészítése során már
tisztában voltunk ezzel a következménnyel, azonban annak
megvalósítását nem akartuk egy üzemanyag tranzienssel
nehezíteni.. Az üzemanyag felhasználás gazdaságosságának
javítását már akkor is a teljesítmény növelés megvalósítása
után képzeltük el.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Követelmények az új üzemanyaggal
szemben
Az üzemanyag ciklus gazdaságosságának javításához
nyilvánvalóan magasabb dúsítású üzemanyagra van
szükségünk. Az orosz szállító javaslatában több verzió
létezett: ún. 1. és 2. generációs üzemanyag, a jelenlegi és
magasabb uránsúllyal, 4-től 4.4% dúsításig. A PAE-nek
megfelelő üzemanyag kiválasztásakor számos lehetőséget
megvizsgáltunk a következő szempontok alapján :
•

Általános cál az üzemanyag költségek csökkentése

•

Mindezt úgy kívántuk megvalósítani, hogy magas,
de nem túl magas értékeket kapjunk az üzemanyag
maximális kiégésére. (Egyrészt figyelembe kell venni
az engedélyeztethetőség szempontját, a magyar
hatóság finn mintára meglehetősen “érzékeny” erre a
paraméterre. Másrészt nem kívánjuk elveszíteni a
PAE kiemelkedően jó üzemanyag megbízhatóságát,
az eddigi üzemidő során ilyen okból egyetlen napot
sem veszítettünk. Ez nagyrészt az óvatos
üzemeltetésnek köszönhető és az eddigi óvatosan
haladó politikánkat akarjuk követni ezután is.)

•

Olyan üzemanyagot és üzemanyag ciklust kívánunk
bevezetni, amellyel biztosítható elegendő tartalék a
korlátozó paraméterek tekintetében. A teljesítmény
növelést ui. úgy valósítottuk meg, hogy a lokális
korlátaink gyakorlatilag változatlanok maradtak,
ezek jelenleg a következők (limit – mérnöki tartalék
faktor):

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2007. november 28.
2008. július 8.

Nukleon
−
−
−
−

–Max. kazetta teljesítmény :
–Max. pálca teljesítmény:
–Max. lineáris hőteljesítmény
–Max. szubcsatorna kilépő hőm. .
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•

Az átlagos U-235 dúsítás 4.2 % lesz az összes friss
kazettára .

•

A pálcák dúsításának eloszlására az orosz ajánlattól
eltérő javaslatot tettünk. Ez az 1. ábrán látható. A 3
db kiégő mérget tartalmazó pálca Gd dúsítása 3.35
%. Az így definiált üzemanyagot Gd-2n jellel láttuk
el.

6.58 – 0.37 MW
57 – 5.7 kW
325 – 39 W/cm
326 – 7.5 °C

A megnövelt névleges teljesítményen a változatlan
korlátoknak megfelelő töltet tervezése lényegesen nehezebb
feladat és ez speciális követelményt támaszt az
alkalmazandó üzemanyaggal szemben.

A kiválasztott üzemanyag
Az elvégzett hosszadalmas elemzések és a szállítóval
folytatott egyeztetések után a Paks számára kiválasztott
üzemanyag a következő jellemzőkkel rendelkezik :
•

•

Geometriáját tekintve ún. 2. generációs üzemanyag
megnövelt pálcahosszal és az eddiginél nagyobb
uránsúllyal
A szabályozó elem alatti ún. follower kazettában
szintén 1.5 mm falvastagság és 12.3 mm
pálcarácsosztás lesz.

1. ábra:

•

A számított k-végtelen értéke a kiégés függvényében
monoton csökken, amint a 2. ábrán látható. Az
adatok a HELIOS programmal lettek számolva az 1.
ábra
szerinti
geometriában
fehér
külső
határfeltétellel.

•

Ebben a kazettában a maximális normált
pálcateljesítmény szintén monoton csökken a
kiégéssel.
Ugyanazon
HELIOS
számítások
eredménye látható a 3. ábrán.

A kiválasztott üzemanyagpálcánkénti dúsításának eloszlása

Mindezek a jellemzők együttesen azt eredményezik, hogy a
zónában a maximális pálcateljesítmény is többé-kevésbé
monoton csökkenő lesz, ami a töltettervezés munkáját
jelentősen megkönnyíti.
A 3 db gadolinium kiégő mérget tartalmazó pálca a
központi csőhöz közel, de nem közvetlenül mellette
helyezkedik el, hogy az SPND detektorokat ne árnyékolja le
túlságosan. A konfiguráció elvileg 120 fokos szimmetriával
bír, de a kiégő mérges pálcák központi elhelyezése miatt jó
közelítéssel teljesül a 60 fokos szimmetria is.
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Ezzel a geometriával,
U-235 és Gd dúsítással az
üzemanyagunk a következő jellemzőkkel bír :

Egyensúlyi kampányok
A paksi atomerőmű jelenlegi üzeme mellett kb. 325 effektív
napos kampányokra van szükség 1485 MW termikus
teljesítményen. Az elvégzett számítások szerint ehhez az új
üzemanyagból kampányonként 84 db friss kazettára van
szükség, páratlan kampányban 78 munkakazettát és 6
followert, páros kampányban 72 munkakazettát és 12
followert kell betölteni. A kiégéstörténetet az 1. táblázat
mutatja.
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1. táblázat
Cycle 31
FUEL
DESCRIPTION

1ST C.

2ND C.

3RD C.

4TH C.

5TH C.

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

P 4.20 W

78

12.19

72

25.13

78

37.05

72

44.77

12

46.23

Q 4.20 F

6

14.62

12

26.90

6

38.08

12

47.40

0

0.00

Y 1.60 F

1

9.39

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Cycle 32
FUEL
DESCRIPTION

1ST C.

2ND C.

3RD C.

4TH C.

5TH C.

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

pcs./
burnup

(GWd/tU)

P 4.20 W

72

11.98

78

25.32

72

36.93

78

45.03

12

46.64

Q 4.20 F

12

14.37

6

26.62

12

38.79

6

44.62

0

0.00

Y 1.60 F

0

0

1

17.87

0

0.00

0

0.00

0

0.00

A follower kazetták 4 évet töltenek a reaktorban, a
munkakazetták közül 12 db 5 évet, a többiek 4-et. A páros
és páratlan kazetták üzemanyag tölteteit a 4. és az 5. ábrák
mutatják be.
A 6. ábrán a bór koncentrációja látható. A 7-9. ábrák a
korlátozó paraméterek (max. szubcsatorna kilépő
hőmérséklet, pálcateljesítmény, lineáris hőteljesítmény)
trendjeit mutatják be a kampány során (a kampányok kb.
315. napjáig, a bór kifogytáig), takarékossági okból csak a
páratlan kampányra. A páros kampány eredményei
hasonlóak. Ezek jellemzői a következők:
•

A max. pálcateljesítmény nem túl magas, elegendő
tartalék látszik a korláthoz képest.

•

A szubcsatorna kilépő hőmérsékletet kissé
konzervatív modellel számoltuk, a pontosabb érték
0.5-1 C – kal alacsonyabb. Ezt figyelembe véve a
számított maximumok elfogadhatók.

•

Mindkét paraméter értéke csökken a kiégéssel.

•

A lineáris pálcateljesítmény értékében a tartalék
elegendően nagy, de csökken a kampány végén.

A számított maximális kiégés értékeket a következő a 2.
táblázat mutatja:
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2. táblázat
Kazetta
Pálca

48.9 / 49.5 MWd/kgU
52.7 MWd/kgU

Pálcaszakasz

60.1 / 60.6 MWd/kgU

A fenti adatok első értéke az egyensúlyi, a második az
átmeneti kampányok közben számolt maximumot jelenti. A
mérnöki tartalék faktorokat és némi, a különböző
kampányhosszakra hagyott tartalékot figyelembe véve az új
üzemanyagra és kampányokra a következő kiégés
korlátokra van szükség (3. táblázat):
3. táblázat
Kazetta

54 MWd/kgU

Pálca

60 MWd/kgU

Pálcaszakasz

70 MWd/kgU

Ezek az értékek kb. 10 %-kal magasabbak a jelenleg
érvényes korlátoknál
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1,27

Gd-3-3.35%
Prof-3.8

K-inf

1,22

1,17

1,12

1,07
0

5000

10000

15000

Burnup (MWd/tU)

2. ábra:

K-inf a kiégés függvényében a Gd-2n és a 3.82 % dúsítású üzemanyagra

1,1
1,09

kk-max

1,08
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
0

10000

20000

30000

40000

Burnup (MWd/tU)

3. ábra:

Maximális normált pálcateljesítmémy a kiégés függvényében a Gd-2n üzemanyagra

Összefoglalás
Korábban összegeztük azokat a követelményeket,
amelyeket a paksi növelt teljesítményű blokkokon
támasztottunk az üzemanyaggal szemben. A módosított
geometriával bíró, ún. 2. generációs üzemanyag a
bemutatott pálcadúsítás-eloszlással a követezőek szerint
tesz ennek eleget:
•

•

A maximális kiégések nem túl magasak. A korlátokat
a jelenlegihez képest 10%-kal kell emelni.

•

A korlátozó paraméterek értéke az egyensúlyi
kampányok alatt elfogadható és csökkenő jelleget
mutat.

A számításokat a HELIOS 1.9 and C-PORCA 6.2 verziókkal
végeztük. Ez utóbbi esetben az axiális szintek száma 41 volt
az régi és 42 az új üzemanyagra.

Az új üzemanyag ciklus lényegesen gazdaságosabb.
84 kazettát fogunk évente berakni a jelenlegi 102
helyett.
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Results of C-PORCA Calculations
Unit=4 Cycle=31
59
4
42.67
57
1
10.99

T ime= 325.00 eff.day
Power= 1485.000 MW
T in.= 267.000 C
Mod.Flow= 29816.0 t/h
Cb= -0.112 g/kg
Reactivity= 0.0002 %
h6 pos.= 237.000 cm
2
3
38.9

53
2
25.78
48
3
37.91

-Ass.pos.
-AssAge
-AssBu[MWd/kgU]

42
4
47.37
35
2
24.77

28
4
46.21
20
3
38.56
11
2
27.00
1
1
9.177

2
3
35.46

12
3
38.87
3
2
25.94

49
3
36.43

36
3
37.55

21
1
14.11

44
3
35.35

30
3
37.15

13
3
37.98

45
2
23.38

31
4
46.89

14
2
24.30

46
1
11.86

32
3
36.57

15
4
46.16

52
4
41.63

39
2
23.59

24
1
14.32

6
2
24.43

56
5
46.44
51
1
11.20

38
2
24.62

23
3
35.83

5
2
26.96

55
1
9.842
50
2
26.48

37
4
46.79

22
3
38.78

4
4
47.67

54
1
12.61

43
1
14.29

29
3
36.33

58
4
43.67

40
1
11.60
33
1
14.26

25
4
47.09
16
3
36.04

7
2
26.01

47
4
42.53

34
1
10.28
26
1
12.90

17
2
24.54
8
2
26.28

41
5
46.02

27
4
43.78
18
1
11.09

9
1
13.38

19
4
42.47
10
4
44.82

code info:/4/31/GD23/rudas/eoc/-/parameters:

value:

sec:

ass.pos:

pinpos:

layer:

Ass.Pow-max[MW]:

5.510

1

24

Ass.Bu-max[MWd/kgU]:

48.86

1

4

PinPow-max[kW]:

46.18

1

9

16

PinBu-max[MWd/kgU]:

52.71

1

41

35

T sub-max[C]:

316.5

1

9

43

Nlin-max[W/cm]:

157.7

1

25

71

35

Nlin-limit[W/cm]:

195.2

1

25

71

35

LocPinBu-max[MWd/kgU]:

60.10

1

41

35

16

4. ábra:
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Results of C-PORCA Calculations
Unit=4 Cycle=32
59
4
42.47
57
1
11.00

T ime= 325.00 eff.day
Power= 1485.000 MW
T in.= 267.000 C
Mod.Flow= 29816.0 t/h
Cb= -0.136 g/kg
Reactivity= 0.0002 %
h6 pos.= 237.000 cm
2
4
47.2

53
2
23.30
48
3
38.54

-Ass.pos.
-AssAge
-AssBu[MWd/kgU]

42
4
46.67
35
2
27.45

28
2
27.36
20
3
38.78
11
2
27.18
1
2
17.48

2
3
36.30

12
4
47.21
3
2
26.40

49
3
36.37

36
3
35.11

21
2
26.17

44
4
46.15

30
3
37.27

13
2
25.99

45
2
24.80

31
4
46.32

14
2
24.50

46
1
11.70

32
4
47.21

15
4
47.25

52
4
43.80

39
2
24.18

24
1
14.06

6
2
23.39

56
5
46.75
51
1
11.39

38
2
23.94

23
3
37.43

5
3
37.98

55
1
10.19
50
1
14.06

37
4
45.79

22
3
36.54

4
3
38.42

54
1
12.89

43
1
14.14

29
3
35.58

58
4
43.66

40
1
11.37
33
1
13.98

25
3
37.97
16
3
36.10

7
2
25.97

47
4
43.71

34
1
10.15
26
1
12.80

17
2
24.46
8
3
36.51

41
5
46.54

27
4
43.29
18
1
10.96

9
1
13.10

19
4
41.91
10
4
43.53

code info:/4/32/GD23/rudas/eoc/-/parameters:

value:

sec:

ass.pos:

pinpos:

layer:

Ass.Pow-max[MW]:

5.469

1

43

Ass.Bu-max[MWd/kgU]:

47.25

1

15

PinPow-max[kW]:

45.79

1

43

23

PinBu-max[MWd/kgU]:

52.65

1

56

71

T sub-max[C]:

316.2

1

43

57

Nlin-max[W/cm]:

155.9

1

15

71

35

Nlin-limit[W/cm]:

192.8

1

15

71

35

LocPinBu-max[MWd/kgU]:

59.84

1

56

71

17

5. ábra:
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Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit=4 Cycle=31
6

5

cb_c [g/kg]

4

3

2

1

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
teff [FPD]
cb_c [g/kg]

6. ábra:

Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit=4 Cycle=31
321

320

t_sub_max [C]

319

318

317

316

315

314

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
teff [FPD]
t_sub_max [C]

7. ábra:
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Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit=4 Cycle=31

Pin.p_max [kW]

48

47

46

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
teff [FPD]
Pin.p_max [kW]

8. ábra:

Cycle Data Calculated by C-PORCA Unit=4 Cycle=31
285
280
275
270
265
260
Lhr_lim [W/cm]

255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
teff [FPD]
Lhr_max [W/cm]

Lhr_lim [W/cm]

9. ábra:
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A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése
gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén
Dr. Pós István, Parkó Tamás
Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71., tel.: (75) 508-130, fax: (75) 505-074, e-mail: pos@npp.hu

A Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjain megvalósított teljesítménynövelés miatt átmenetileg megnőtt friss üzemanyag igény
csökkentése, a gazdaságosság javítása új típusú üzemanyag bevezetésével biztosítható. Az új konstrukciójú üzemanyag a
korábbitól uránsúly, dúsítás és geometriai szempontból is különbözik, valamint bizonyos pálcákban kiégő méreg található. A
jelenleg is üzemelő fűtőelemektől reaktorfizikai szempontból jelentősen eltérő üzemanyag bevezetéséhez a töltettervező és
-ellenőrző apparátust is megfelelően fel kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy az új üzemanyag típus megváltozott
tulajdonságait a neutronfizikai és termohidraulikai modellek, számítások esetén is figyelembe kell venni, ennek érdekében
viszont a számítási módszereket módosítani, fejleszteni, és természetesen ellenőrizni szükséges. Munkánk ennek az
ellenőrzési folyamatnak az egyik lépését mutatja be, a HELIOS kóddal meghatározott kétcsoportos hatáskeresztmetszet
könyvtárak felhasználásával, a C-PORCA programmal számított paramétereket hasonlítjuk össze a Mohi Atomerőmű
1. blokkján üzemelt töltetek mért jellemzőivel.

Bevezetés
A Paksi Atomerőmű kiemelt feladatai között szerepel az
üzemidő meghosszabbítás előkészítése és a hatékonyság
növelése. Ez utóbbi kívánalom teljesítésének egyik
kézenfekvő módja a blokkok teljesítményének növelése. A
teljesítménynövelés gazdaságosabbá tételéhez újabb,
korszerűbb üzemanyag kazetta típus bevezetésére van
szükség. A legújabb típusú, kiégő mérget tartalmazó
üzemanyag kazetták a korábban alkalmazott típusoktól
azonban több szempontból is különböznek. Az eltérő
geometriai méretek mellett az átlagdúsítás és a dúsítás
szerinti profilírozás is különböző, valamint bizonyos
pálcákban kiégő méreg (gadolínium) található.
Az új típusú üzemanyag bevezetéséhez a töltettervező és ellenőrző apparátust is megfelelően fel kell készíteni. Ez azt
jelenti, hogy az új üzemanyag típus megváltozott
tulajdonságait a neutronfizikai és termohidraulikai
modellek, számítások esetén is figyelembe kell venni. Ennek
érdekében viszont a számítási módszereket módosítani,
fejleszteni, és természetesen ellenőrizni szükséges. Igazolni
kell, hogy a programok statisztikus és szisztematikus hibái
a követelményeknek továbbra is megfelelnek, azaz a
töltettervező és a zónaellenőrző rendszer a kiégő mérget
tartalmazó, új típusú üzemanyag esetén is alkalmas feladata
ellátására. Ez különösen fontos, hiszen a nemzetközi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiégő mérget is
tartalmazó kazetták reaktorfizikai kezelése korántsem
zökkenőmentes [1] [2]. A felvetődő kérdések közül itt most
csak egyet említünk meg, a felmerülő nehézségek

Kontakt: Dr. Pós István, pos@npp.hu
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bonyolultságának
érzékeltetése
kedvéért.
A
más
erőművekben már bevezetett, kiégő mérget tartalmazó Gd2-es kazetta típus esetén – mint az 1. ábrán megfigyelhető –
a kazetta végtelen sokszorozási tényezője (kinf) és a
kazettán belüli teljesítményeloszlás (ppf) úgy változik a
kiégés (illetve a kiégő méreg fogyása) során, hogy a
maximális pálcateljesítmény nem feltétlenül a kampány
elején jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a különböző
paraméterekre vonatkozó korlátok teljesülését már nem
elegendő pusztán a kampány elejére igazolni, hiszen a
legkisebb tartalékot eredményező állapot valamikor a
kampány közben áll fenn. Ez érthető módon már a
töltettervezés folyamatát is jelentősen megnehezíti.
A bonyolultabb reaktorfizikai kezelés mellett azonban az új
konstrukciójú, kiégő mérget tartalmazó és nagyobb átlagos
dúsítású kazetták természetesen számos olyan előnnyel is
bírnak, ami a bevezetésüket indokolttá teszi. Például a
nagyobb
dúsítású
üzemanyag
bevezetésével
a
teljesítménynövelést
követően
megemelkedő
friss
üzemanyag igényt ismét csökkenteni lehet, így az új típus
felhasználása jelentős gazdasági haszonnal jár. A nagyobb
dúsítás miatti reaktivitás-többletet a friss üzemanyagban a
kiégő méreg leköti, így a kampány eleji (maximális)
bórsavkoncentrációt nem szükséges növelni. A kiégő méreg
alkalmazásának további előnye, hogy a meglevő,
üzemanyag tárolására és szállítására használt és az
üzemanyag kellő mértékű szubkritikusságát biztosító
eszközök továbbra is használhatók. Az említett példákból
látható, hogy a jövőben a gazdaságos üzemeléshez a
nagyobb dúsításra, illetve az emiatt szükséges kiégő
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Közlésre elfogadva:

2007. november 29.
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mérgekre, tehát az új típusú üzemanyag alkalmazására
szükség lesz, erre tehát a számításokat végző eszközparkot
is fel kell készíteni.
Az alkalmazott programrendszer és számítási módszer
ellenőrzését a most bemutatásra kerülő eljárás során mért
értékekkel való összevetéssel végeztük. Mivel a vizsgálat
célja éppen a Paksi Atomerőműben a jövőben alkalmazandó
üzemanyag reaktorfizikai kezelésének ellenőrzése, saját
mérési adatok jelenleg természetesen nem állnak
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rendelkezésre. A programok teszteléshez tehát a
Reaktorfizikai Osztály megkapta a Mohi Atomerőműben
már üzemelő, kiégő mérget is tartalmazó kazetták
üzemviteli adatait, illetve a számítások elvégzéséhez
szükséges egyéb információkat [3].
A következőkben tehát röviden bemutatjuk a Mohi
Atomerőmű
adatainak
feldolgozásához
szükséges
lépéseket, valamint az eddig elvégzett vizsgálatok
eredményeit is.
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1. ábra:
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A végtelen sokszorozási tényező és a maximális relatív pálcateljesítmény változása a kiégés során

A számítási módszer
Annak érdekében, hogy egy töltet mért és számított
paramétereinek összevetése konzisztens adatpárokra
történjen, először a rendelkezésre álló kampánytörténeti
adatoknak
(teljesítménymenet,
rúdhelyzet,
belépő
hőmérséklet)
megfelelően
egy
átlagoló-konvertáló
programmal
elkészítettük
a
szükséges
inputok
kampánykövetést, valamit állapotokat leíró részét. Az
eredményül kapott szövegfájlokat a C-PORCA input
fájlokba másolva így egy gyors és a változtatásokat
könnyen kezelő1 eljárást kaptunk. A kiégés lépések
számának csökkentése érdekében, ahol a paraméterek
változása csekély volt, hosszabb időintervallumra átlagolt
értékeket határoztunk meg (2. ábra).
Ezzel a módszerrel a tényleges üzemmenettől függően
kampányonként 60-110 kiégés lépés számítására volt
szükség. Azokban az állapotokban, ahol a mérési adatok
rendelkezésre álltak („mért állapotok”) a kampánykövetési
számítások során a kiégés állapotot (az aktuális izotóp
összetételt) elmentettük. A második lépésként a tárolt
kiégés állapotokból kiindulva, az állapotnak megfelelő
1

A munkánk kezdetén több probléma is adódott, a tévesen
megadott átrakások hibáinak javítása, az átlagolási módszer
tesztelése mindig az inputok újragenerálásával és a számítások
megismétlésével járt.
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„mért”
paraméterekkel
(teljesítmény,
rúdhelyzet,
hőmérséklet) meghatároztuk a kazettánkénti relatív
teljesítmény eloszlást is. A kapcsolt számítási lépésekre
azért volt szükség, mert a mért értékek az adott blokki
állapotról készült „pillanatfelvétel” eredményei. Így
könnyen előfordulhat az, hogy az első lépésben
meghatározott átlagos paraméterek eltérnek a mért
értékektől, mert az adott időintervallumot a kiégés követése
szempontjából ugyan jól leírják, de a „mérés”
időpillanatában a blokk éppen más paraméterekkel
rendelkezett. Ez főként akkor fordulhat elő, ha a blokk
állapota (teljesítménye, illetve a szabályzó csoport helyzete,
stb.) gyakran és jelentősen változik. Az általunk vizsgált
kampányokra ez többnyire fennállt, tehát ahhoz, hogy az
eloszlásokat is összehasonlíthassuk szükség volt az említett
mért paraméterek pillanatnyi értékének figyelembe vételére
a számításokban.
Itt
meg
kell
jegyezni,
hogy
a
nagyobb
teljesítményváltozások után felvett mért adatok az
értékeléshez önmagukban nem elegendőek, mert a
tranziens folyamatok (pl. Xe-mérgezettség) állapotáról nem
tartalmaznak információt. Mivel az állapot számítások
során nem követjük a Xe-koncentráció változását, végül is
ilyenkor egy ismeretlen tranziens állapotot vetünk össze
egy feltételezett egyensúlyi állapot számított értékeivel. Az
ilyen,
teljesítmény,
hőmérséklet
és
rúdhelyzet
szerint egyező, de ennek ellenére nem azonos mért-
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számított állapotokra a vizsgált értékek különbségének
ugrásszerűen megnövekedett szórása hívja fel a figyelmet.
Minthogy az ilyen összehasonlítás indokolatlanul növeli a
mérés-számítás különbségét, ezeket az állapotokat célszerű
kihagyni az eloszlások összehasonlításából.
Az első két kampányról a kampányhossz kivételével nem
állt rendelkezésre információ, így ezekben az esetekben
feltételezett kampánymenettel számoltunk. A mért és
számított értékek összehasonlítására is a 3. kampánytól
kezdve kerülhetett sor.
A korábbi üzemanyag kazetta típusok és a gadolíniumot
tartalmazó újabb típus közötti egyik – a reaktorfizikai
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számítások szempontjából – legfontosabb különbség, hogy
az újabb kazettákban 6 cm-rel hosszabb az üzemanyag rész.
Ahhoz, hogy a korábbi típusú kazettákból álló „rövidebb”
töltetek esetén meghatározott izotóp összetétel a hosszabb
üzemanyagot is tartalmazó „vegyes” töltet számításaiban
közvetlenül felhasználható legyen, a korábbi (1-7.)
kampányokat 41, míg 8. kampányt, ahol már az új típusú,
kiégő mérget tartalmazó üzemanyag is megjelenik, 42
axiális szintre bontással számoltuk. Ebben az esetben a
rövidebb és hosszabb üzemanyagok nóduszai egyforma
hosszúságúak, csak vegyes töltet esetén a rövidebb, régebbi
típusú üzemanyag kazetta első nóduszában nincs
hasadóanyag.

Reaktor teljesítmény [%]
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Reaktor teljesítmény

20

Átlagolt reaktor teljesítmény
Mért állapotok
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Dátum [év.hónap.nap]

2. ábra:

A valós és az átlagolt teljesítménymenet, mért állapotok (Mohi 1. blokk, 3. kampány)

A számítási eszközök
A számításokhoz, HELIOS kód 1.8-as és 1.9 verziójával
készített kétcsoportos, parametrizált hatáskeresztmetszeteket használtunk. A kampánykövetési és az állapot
számításokat a C-PORCA program 651-es, új nodális
kétcsoport diffúziós modellt használó verziójával végeztük.

A mért adatok feldolgozása
A számított kazettánkénti relatív teljesítményeloszlás (kqmező) ellenőrzéséhez a mért hőmérsékleteket is fel kellett
dolgozni. A belépő- és a mind a 349 kazettára megadott
kilépő- vagy felmelegedés hőmérséklet értékek szintén
Excel munkafüzetekben, táblázatos formában voltak
adottak [3]. Ezeket először szövegfájlokká konvertáltuk,
majd hogy a már meglévő kiértékelő programrendszerben
fel tudjuk használni, egy erre a célra készített rutinnal a
töltetellenőrző
rendszerben
megszokott
„harács”
formátumúvá alakítottuk. A harács fájlok készítéséhez
azonban már csak a belépő és a mért kilépő hőmérsékleteket
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használtuk fel, a kq értékek összehasonlításánál is csak ezek
szerepelnek. Azáltal hogy csak a „nyers” mért értékeket
használtuk fel, ugyan kevesebb mérés-számítás adatpár áll
rendelkezésre, de elkerülhető hogy a szlovák zónaellenőrző
rendszerben alkalmazott kiterjesztés számunkra esetleg
ismeretlen tulajdonságai befolyásolják eredményeinket.

Az eredmények értékelése
A kritikus bórsavkoncentráció
A számított és mért bórsavkoncentrációk jó egyezést
mutatnak. A 3. kampányban tapasztalható nagyobb
(hozzávetőleg 8 % körüli) eltérés valószínűleg az előző két
kampány becsült paraméterekkel végrehajtott követésének
hatása. Megfigyelhető, hogy a kampányok során a számított
bórsavkoncentráció csökkenése enyhén meredekebb, mint a
mért értéké, valamint az, hogy a 8. kampányban kissé
megnő a mért és számított bórsavkoncentráció értékek
eltérése (3. ábra).
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3. ábra:

A mért és a számított bórsav koncentrációk (Mohi 1. blokk, 3-8. kampány)

A kismértékben megnövekedett eltérések oka abban
keresendő, hogy a transzport kóddal a paramétertérben
alappontként meghatározott hatáskeresztmetszetek a
gadolínium kiégése miatt fontos tartományban nem elég
sűrűn adottak. Emiatt a kevéscsoport hatáskeresztmetszetek
kiégés szerint interpolált értékei ebben a tartományban nem
kellően pontosak. A fentiek igazolására meghatároztuk a
gadolíniumos kazetta sokszorozási tényezőjét a HELIOS-1.9
és a C-PORCA programmal is, homogén rács és reflektív
határfeltételek esetén. A 4. ábrán látható függőleges

szaggatott vonalak azon kiégéseket jelölik, ahol a 3. pontban
megadott hatáskeresztmetszet könyvtár interpolációs
alappontjai adottak. Látható, hogy a maximális sokszorozási
tényező környezetében (7000 MWnap/tU kiégésnél) nincs
érték, ez pedig éppen az a tartomány, ahová a 8. kampány
közepén – a mért és számított bórsavkoncentráció közötti
eltérés megnövekedésekor – a gadolíniumos kazetták
kiégése esik. A felmerült eltérések miatt tehát a
hatáskeresztmetszet könyvtár revíziója mindenképpen
szükséges.

1.2
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4. ábra:

A Gd-2-es típusú kazetta végtelen sokszorozási tényezője a kiégés függvényében
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értékek a következők: a korábbi kampányokban is szereplő
profilírozott típusra 2,26 %, a gadolíniumos kazetták esetén
2,77 %. A kazettánkénti mért-számított kq eltérések is
döntően 5 % alattiak (6. ábra), a 8. kampányban az átlagos
eltérés mindkét típus esetén kisebb, mint 0,001. A
kazettaszintű teljesítmény meghatározásának pontossága
tehát az új kazettatípus esetén nem romlott jelentősen,
szisztematikus eltérés nem látható.

A relatív kazettateljesítmények
A mért és számított kq értékek relatív eltérésének
állapotonkénti szórása a 3-4. kampány emelkedő trendje
után (ezt szintén az első két kampány becsült
paraméterekkel való követése okozhatta) 2,5 % körül
stabilizálódott (5. ábra). Az 5-7. kampányokra átlagolt kq
eltérések szórása minden kazetta típust figyelembe véve
2,36 %, míg a 8. kampányban a vizsgált állapotokra átlagolt
4.5
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5. ábra:

A mért és a számított kq értékek relatív eltérésének állapotonkénti szórása (3-8. kampány)

6. ábra:

2

A számított és a mért relatív kazettateljesítmények eltérése a 8. kampány elején2

A vizsgálatokban szereplő kazettatípusok jelölése az ábrán:
1010 – 3.82 % átlagdúsítású, 1,22 cm rácsosztású, profilírozott munkakazetta
1012 – 4,25 % átlagdúsítású, 1,23 cm rácsosztású, profilírozott, kiégő mérget tartalmazó munkakazetta
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Összegfoglalás
A
Paksi
Atomerőműben
a
teljesítménynövelés
gazdaságosságának
javítása
érdekében
magasabb
átlagdúsítású és kiégő mérget tartalmazó üzemanyag
alkalmazása szükséges. Az új típusú kazetták bevezetése
azonban
a
reaktorfizikai
számításokat
végző
programrendszer fejlesztését és széleskörű vizsgálatát
igényli.
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Az általunk kidolgozott eljárással, a Mohi Atomerőmű
üzemviteli adatait felhasználva, a paksi töltettervező– és
ellenőrző rendszert már előzetesen is tesztelni lehet kiégő
mérget tartalmazó kazetták esetén. Megállapítottuk, hogy
az
általunk
használt
programrendszer
a
hatáskeresztmetszet
könyvtár
kisebb
módosításával
alkalmas a gadolíniumos kazettákat is tartalmazó töltetek
kezelésére.
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A VUJE a.s. cég által végzett dekontaminálási
tevékenységek a 2. blokki 1. sz. akna sérült fűtőanyagtól
történt mentesítése során
Baradlai Pál1, Tilky Péter1, Mészáros Béláné1,
Schunk János1, Zuzana Malá2, Jan Bolcha2
1Paksi

Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71., tel.: (75) 505-713, fax: (75) 508-756

2VUJE

a. s., Okruzna 5, 918 64 Trnava, Slovak Republic, tel.: (+421 33) 599-1111, fax: (+421 33) 599-1200

A 2003. áprilisában történt üzemzavar elhárítása során a sérült fűtőelemek (SF) eltávolítását több fázisból álló
dekontaminálási tevékenység kísérte. Ezek közül négy feladatot a szlovák VUJE a.s. cég végzett el. Az előző évi konferencián
az elsőről, az 1. sz. akna falának dekontaminálásáról a sérült üzemanyag eltávolítása előtt, már beszámoltunk. Jelen
cikkünkben a sérült üzemanyag eltávolítását követően végzett dekontaminálási munkákat ismertetjük, nevezetesen a
tisztítótartálynak, az akna hűtőkörének és magának az aknának a dekontaminálását.

A 2. blokki 1. sz. akna üzemi
állapotának visszaállítása
Miután a 2. blokki 1. sz. aknából az orosz TVEL cég által
vezetett konzorcium személyzete eltávolította a sérült
üzemanyagot, az akna üzemi állapotának visszaállítására
került sor. Ezen munkák során először a tisztítótartályt
kellett dekontaminálni, majd eltávolítani az aknából. A
tisztítótartály eltávolítása után az úgynevezett univerzális
fészket emelték ki, hogy a fészek alatti terület is
ellenőrizhető legyen. Miután deklarálták az 1. sz. akna
üzemanyag mentességét, az aknában lévő közeget
leürítették és 14,5 g/dm3-es bórsavval töltötték fel a hűtőkör
kivezető nyílásának szintjéig. A hűtőkört a 4. VT
segítségével tisztították meg a lerakódott szennyeződésektől. Az utolsó lépésben az 1. sz. akna falának
dekontaminálására került sor.

A tisztítótartály dekontaminálása
A tisztítótartály dekontaminálására 2007. február 28. –
március 6. közötti időszakban került sor. Ekkorra a
tisztítótartályból teljes mértékben eltávolították a sérült
üzemanyagot, melyet vizuális (kamerás) ellenőrzéssel
igazoltak. A tisztítótartály belsejét az AP_Citroxnak
nevezett (első lépés: 10 g/dm3 nátrium-hidroxid és 5 g/dm3
kálium-permanganát, második lépés: 10 g/dm3 citromsav
és 10 g/dm3 oxálsav, valamint vizes öblítések) kémiai
eljárással dekontaminálták. Ezt a módszert az erőműben
alapvetően magnetittel borított felületek dekontaminálására
alkalmazzák. Ebben az esetben magnetit nem volt jelen, de a

Kontakt: Baradlai Pál, baradlai@npp.hu
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szlovák partner bohunicei tapasztalatai alapján jól
alkalmazható alfa-sugárzókkal szennyezett korrózióálló
acélfelületek dekontaminálására is. A tisztítótartály belsejét
két ciklusban dekontaminálták. A tisztítótartály külső
felületének dekontaminálására mozgókatódos elektrokémiai eljárást alkalmaztak. Ez hatásosabb, mint a belső
felületeknél használt vegyszeres eljárás, de ott ez fizikailag
nem volt megvalósítható. Elektrolitként 3 % oxálsav, 2 %
kénsav és 2 % foszforsav keverékét használták [1].

Az univerzális fészek dekontaminálása
Az univerzális fészket már korábban (közvetlenül a
tisztítótartály dekontaminálása után) kiemelték, de
dekontaminálására 2007. április 3–4. közötti időszakban
került csak sor. A dekontaminálás célja az alfa-sugárzók
eltávolítása a fészek felületéről, illetve a dózisterhelés
szempontjából megfelelő munkakörülmények kialakítása a
fészek 1. sz. aknába történő visszaszerelése során. A
dekontaminálást a tisztítótartály külső felületénél
alkalmazott mozgókatódos elektrokémiai módszerrel
végezték. Az univerzális fészek az akna alján elhelyezett
tartószerkezet, melyre normál körülmények között az
üzemanyag szállító konténert helyezik. Ezen foglalt helyet a
tisztítótartály is.

Az 1. sz. akna hűtőkörének dekontaminálása
A következő lépés az 1. sz. akna hűtőkörének
dekontaminálása volt, melyre a 2007. április 5–9. közötti
időszakban került sor. Az 1. sz. aknából eltávolították az
előző tevékenységek során elszennyeződött közeget. Az
aknát az akna hűtőkörének kivezető nyílásai fölötti szintre
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töltötték az üzemi bórsav koncentrációnak megfelelő (14,5
g/dm3-es) bórsavoldattal. Erre azért volt szükség, mert az
amúgy üzemi útvonalakban, víz használata esetén egyes
csőszakaszokban vízdugó alakulhatna ki. Ez a vízdugó a
csőszakasz reaktor irányába történő használata során
bekerülhetne a reaktorba, ami nukleáris biztonsági
szempontból megengedhetetlen. A cirkuláltatást több
napon keresztül végezték és folyamatosan mérték a
keringtetett közeg aktivitás koncentrációját, illetve az A242es helyiség dózisviszonyait. Ebben a helyiségben találhatók
a hűtőkör hőcserélői, a szivattyúi és fontosabb armatúrái. A
keringtetést több alkalommal leállították, és a 20TG01W001
hőcserélőbe (ez volt használatban az elhárítás során) sűrített
levegőt vezetve felkeverték az ott lerakódott szennyeződést
[2].

Az 1. sz. akna falának dekontaminálása
Az 1. sz. akna üzemi állapotának visszaállítását célzó
munkálatok utolsó dekontaminációs lépése az aknafal
tisztítása volt, mely tevékenységre 2007. április 10–18.
közötti időszakban került sor. Először az aknában lévő
kiszögelések (zsilip, TV akna), illetve az akna aljának
dekontaminálását végezték el a már korábban említett APCitrox kémiai eljárás felhasználásával. A vegyszeres
kezelést a Kärcher HDS1195 nagynyomású mosóberendezés
alkalmazásával, a személyszállító kosárból, két ciklusban
hajtották végre a VUJE a.s. cég szakemberei. Ezután

1. ábra:

következett
az
akna
falának
dekontaminálása
mozgókatódos elektrokémiai eljárással, amit egy erre a célra
kifejlesztett berendezéssel, a MADES-440 manipulátorral (2.
ábra) valósítottak meg [2].

A dekontaminálás berendezései
A Dekoz-EPR berendezés
A Dekoz-EPR berendezés egy hagyományos kialakítású,
kézi mozgókatódos dekontamináló eszköz. Egy teleszkópos
rúdra szerelt elektrokémiai fejből és egy ellátó egységből áll,
ami biztosítja az elektrolittal és egyenárammal történő
megtáplálást.

A ZDT-30-as berendezés
A ZDT-30-as berendezés a 1. ábrán látható. Ez a berendezés
szolgált a tisztítótartály belső felületének vegyszeres
dekontaminálására. Felépítését tekintve két nagyobb
egységből állt. Az aknába egy a tisztítótartály fedeléül is
szolgáló egység került beemelésre. Erre szerelték a
szórófejet, a tisztítótartály belsejének világítását, a
megfigyelő
kamerát,
a
tisztítótartály
ürítő
membránszivattyút, és a vezetékek felcsévélését szolgáló
dobokat. A kiszolgáló egység a pódiumon került
elhelyezésre. Ez tartalmazta a vegyszerkeverő tartályt,
valamint a „fedélen” lévő eszközök vezérlő egységeit.

A ZDT-30-as dekontamináló berendezés

A MADES-440-es berendezés
A MADES-440-es berendezés a 2. ábrán látható. Ez a
berendezés szolgált az 1. sz. akna falának elektrokémiai
dekontaminálására. Felépítését tekintve két nagyobb
egységből állt. Az aknába egy toronyra szerelt forgó egység
került beemelésre. Erre a forgó egységre szerelték az
elektrokémiai, valamint a vizes mosáshoz használt
nagynyomású szórófejeket. A kiszolgáló egység a
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pódiumon került elhelyezésre. Ennek egyik része egy
állványzatra szerelt csörlőmű volt, mely az aknában
mozgatta a tornyot a forgó egységgel. A kiszolgáló egység
másik része biztosította az elektrolittal és egyenárammal
történő megtáplálást, valamint a számítógépes vezérlést.
Ugyancsak itt kapott helyet az elektrokémiai és
nagynyomású szórófejek kiszolgálását lehetővé tevő, az 1.
sz. akna fölé tolható járda is.
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2. ábra:

A MADES-440-es dekontamináló berendezés

A dekontaminálás hatásosságának
vizsgálata mérésekkel
A különböző dekontaminálási tevékenységek hatásosságát
az erőműben használatos dozimetriai mérésekkel,

3. tengely
4. tengely

I. évf. (2008) 11

dózisteljesítmény és felületi szennyezettség mérések,
követték nyomon és értékelték. Az ellenőrző méréseket
mérési program alapján végezték, melyben meghatározták a
mintavételi helyeket. A 3. ábra az 1. sz. aknára vonatkozó
dózisteljesítmény mérési helyeket mutatja [3].

2. tengely
1. tengely

Zsilip

TV akna
A
következő
tevékenységekhez
mutatjuk be.

Lépésköz:
SF eltávolítás előtti mosás során 0,5 m
SF eltávolítás utáni deko során 3 m
3. ábra:

Dózisteljesítmény mérési helyek az 1. sz. aknában

fejezetekben
a
dekontaminálási
kapcsolódó dozimetriai méréseket

A tisztítótartály dekontaminálása
A 4. ábra a tisztítótartály dekontaminálásához tartozó
dózisteljesítmény értékeket foglalja össze. A mérések a
tisztítótartály
középmagasságában
a
tartály
középvonalában, valamint a palást külső, illetve belső
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felületétől 10 cm-re a négy reaktortengely irányában
készültek a dekontaminálás előtt és után. Ezek a rektor
tengelyvonalához képest 90 fokban elhelyezkedő irányok,
pl. a 2. blokk esetén az 1. tengely az 1. blokk irányába
mutat, míg esetünkben például a 4. tengely az 1. sz. akna
zsilippel szembeni oldalát jelenti, mint ahogy az a 3. ábrán
látható. A számolt dekontaminációs faktorok a belső
felületnél 9-nek, míg a külsejénél átlagosan 14-nek adódtak,
ami az elektrokémiai módszer jobb hatásfokát mutatja.
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6
5
mSv/h

4
3
2
4. tengely
3. tengely
2. tengely
1. tengely

1
0
Belső
deko
előtt

4. ábra:

Belső
deko
után

Közép
Külső
deko
előtt

Külső
deko
után

A tisztítótartály középmagasságában mért dózisteljesítmény értékek

Az 5. ábra a tisztítótartály dekontaminálásához tartozó
felületi szennyezettség (FSZ, Bq/cm2) értékeket foglalja
össze.
A
mintavétel
helye
a
tisztítótartály
középmagasságában a palást külső felülete a négy
reaktortengely irányában. A dekontaminálás előtt nem
történt mintavétel. A mért értékek teljesítik az A315-ös

helyiségre vonatkozó szennyezettségi előírásokat (5 Bq/cm2
alfa, 50 Bq/cm2 béta sugárzókra), sőt nagyrészt alatta
vannak az ellenőrzési szintnek is (25 Bq/cm2 béta
sugárzókra) [4].

35
30

Béta (Bq/cm2)

FSZ

25

Alfa (mBq/cm2)

20
15
10
5
0
1. tengely

2. tengely

3. tengely

4. tengely

Nem fixált béta szennyezettség: 1-16 Bq/cm2
Nem fixált alfa szennyezők: 3-34 mBq/cm2
5. ábra:

A tisztítótartály középmagasságában mért felületi szennyezettség értékek

Az 1. sz. akna hűtőkörének dekontaminálása
A 6. ábra az 1. sz. akna hűtőkörének bórsavas keringtetéssel
végzett dekontaminálása során a közegből vett mintából
meghatározott aktivitás koncentrációkat mutatja. Az ábrán
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feltüntettük az alfa és a béta-sugárzókra vonatkozó
adatokat is. A két kiugró csúcs mutatja a „levegős
bolygatás” időpontját. A tisztítási eljárás végére a közegben
a kezdeti aktivitás 2-3 %-a volt mérhető [5].
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α -sugárzók (kBq/cm 2)

Nukleon

Idő (nap, óra)

6. ábra:

A bórsavas közeg aktivitás koncentrációi

Az 1. sz. akna felületeinek dekontaminálása

µ Sv/h

A 7. ábra az 1. sz. akna dekontaminálásához tartozó
dózisteljesítmény értékeket foglalja össze. A mérések az
aknapalást felületétől 10 cm-re a négy reaktortengely
irányában készültek a dekontaminálás előtt és után. Az

abszcisszán szereplő méterben megadott adatok, paksi
szokások szerint, a talajszinthez képesti magasságokat
jelentik. Az 1. sz. akna alja 6 m-en van. Az aknafalon mért
legnagyobb értékek 100 µSv/h körül voltak. A számolt
dekontaminációs faktorok értéke 4 és 9 között változott, ami
azt jelenti, hogy a kezdeti érték 10-20 %-a volt mérhető [5].

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

DE I tengely
DU I tengely
DE II tengely
DU II tengely
DE III tengely
DU III tengely
DE IV tengely
DU IV tengely

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

DU TV akna

m
7. ábra:

Az 1. sz. akna fala mentén mért dózisteljesítmény értékek

A 8-as és a 9-es ábra az 1. sz. akna dekontaminálásához
tartozó β-, illetve α-sugárzóktól származó felületi szennyezettség értékeket foglalja össze. A mintákat az aknapalást
felületéről a zsilip alatt 1 méterre, valamint az aknafenéken
rendre a négy reaktortengely irányában vették a dekontaminálás előtt és után. Az akna aljáról csak a dekontaminálás
után vettek mintát. Az akna palástján a dekontaminálás
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DE TV akna

után a mért β-értékek 6 és 40 Bq/cm2, míg az α-értékek 4 és
22 mBq/cm2 között mozogtak, ami megfelel az aknára
vonatkozó feljegyzési szintnek, illetve a kitűzött célnak. Ez
különösen igaz az α-sugárzókra. A mért értékekből számolt
dekontaminációs faktorok átlaga β-sugárzókra 32-nek
adódott, ami jónak mondható. Az aknafenékre vonatkozóan
nem volt kitűzve jósági kritérium [5].
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Az 1. sz. akna tengelyei mentén,

Az 1. sz. akna tengelyei mentén,
az aknafenéken mért β FSZ értékek

a zsilip alatt mért β FSZ értékek
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Az 1. sz. aknában mért β-sugárzóktól származó felületi szennyezettség értékek

8. ábra:

Az 1. sz. akna tengelyei mentén,

Az 1. sz. akna tengelyei mentén,

az aknafenék felett 1 m magasságban

az aknafenéken mért α FSZ értékek

mért α FSZ értékek

25

II. tengely
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9. ábra:

II. tengely

III. tengely

IV. tengely

I. tengely

II. tengely

III. tengely

IV. tengely

Az 1. sz. aknában mért α-sugárzóktól származó felületi szennyezettség értékek

Megállapítások
A
dekontaminálási
feladatok
végrehajtását
az
ütemterveknek megfelelően, a tervezett (66,6 személy·mSv)
kollektív dózisértékeken belül (13,7 személy·mSv) végezték
el.
A tevékenységek végrehajtására a VUJE a.s. cég által
egyedileg gyártatott berendezések (ZDT-30, MADES-440)

különösebb üzemeltetési probléma nélkül, az előzetes
elvárásoknak megfelelően működtek.
A tisztítótartály dekontaminálása során, az előzetesen
kitűzött
célt,
az
A315-ös
helyiségben
történő
elhelyezhetőséget, maradéktalanul sikerült teljesíteni.
Az 1. sz. akna falának dekontaminálása során az αsugárzókra 1 Bq/cm2, β-sugárzókra 25 Bq/cm2 felületi
szennyezettség értékeket, a kitűzött célnak megfelelően,
sikerült teljesíteni.

Irodalomjegyzék
[1]

Munkaprogram: A tisztítótartály dekontaminálásának, 1. sz. aknából történő kiemelésének programja, PA Zrt., 2007. (belső anyag)

[2]

Munkaprogram: Az 1. akna és a hozzá tartozó csővezetékek dekontaminálásának programja, PA Zrt., 2007. (belső anyag)

[3]

Mérési program: SVM-1/2007, Dozimetriai Ellenőrzési Program, PA Zrt., 2007. (belső anyag)

[4]

A tisztítótartály dekontaminálási és az 1. sz. aknából való kiemelési programjának kiértékelése, VUJE, 2007. (belső anyag)

[5]

Az 1. számú akna, tisztítótartály eltávolítás utáni munkaprogramja szerint végrehajtott dekontaminálás kiértékelése, VUJE, 2007. (belső anyag)
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Energiaparadoxon lejtő, diffúziós ködkamra és még néhány
Öveges-díjas kísérlet
Sebestyén Zoltán
7632, Pécs, Lahti u.20. Tel: (72) 438-736, sezotvt@freemail.hu

Övegesi szellemben elkészített kísérleteim összeállításánál mindig az egyszerűség, az olcsósság és a könnyű elkészíthetőség,
másolhatóság vezérelt. Ezen túl célom volt, hogy az összeállítás újat, közérthetőbbet, jobbat, vagy mást adjon az eddigi
kísérletekhez, módszerekhez képest. Több kísérlet alapötletét a Physics On Stage konferencián láttam. Ebben a cikkben a
következő kísérletek kerülnek bemutatásra: a legegyszerűbb és a legkisebb villanymotor; a több-póluspárú mágnesek; a
lágyvasat taszító mágnes; az energia paradoxon lejtő; az ember, mint áramforrás; az eldobható salátatálas diffúziós
ködkamra.

A legegyszerűbb és legkisebb
villanymotor
A legegyszerűbb egyenáramú villanymotor egymenetes
tekercsből és állandó mágnesből (neodímium mágnes) áll.

A hétköznapi életben használatos legkisebb villanymotor a
mobiltelefonokban van. Híváskor ez hozza rezgésbe a
készüléket a tengelyére erősített excenterrel. A szemléltetés
azért is fontos, hogy a diákok lássanak példát a legújabb
technikákra.

2. ábra:

1. ábra:

Egymenetes villanymotor

A villanymotor egy változatát a Physics On Stage
konferencián
láttam.
Az
egymenetes
tekercs
zománcszigetelésű rézhuzalból készült. A végei egyik
oldalán úgy kellett lekaparni a szigetelést, hogy ha a tekercs
függőlegesen áll, akkor folyik benne áram. Ennek hatására
ekkor egy erős forgatóhatás jön létre a mágneses pólusok
közti vonzás, illetve taszítás hatására. A tekercs lendületénél
fogva egy teljes fordulatot képes megtenni, miközben a
tengelye a zománcszigetelésen csúszik, nem folyik benne
áram. Akkor folyik újból áram a tekercsben, mikor közel
függőleges helyzetbe fordult. Ettől kezdve ismétlődik a
folyamat. Az erős neodímium mágnes és új zsebtelep azért
kell, hogy kellő gyorsasággal és lendülettel forduljon el a
tekercs a következő áramlökésig.
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Mikro-villanymotor

A kis villanymotor sárga burkolattal együtt 10 mm hosszú
és 5 mm magas. Ez is csúcstechnika! Működtetéséhez
elegendő egy 3 voltos lítium gombelem. Ha az elem feletti
drótot rányomjuk az elemre, zárjuk az áramkört, a motor
forogni kezd. A képen jól látható a motor tengelyvégére
rögzített excentrikus nehezék. Ez forgás közben rezgésbe
hozza a falapra szerelt teljes berendezést. Ilyen motor hajtja
a távirányítható szobai helikopter farokrotorját is.

Mágnesek
A „mágnesek” fekete doboznak tekinthetők, hiszen a
mágnesség nem látható, így csak a kölcsönhatásaik alapos
és korrekt vizsgálatára hagyatkozhatunk. Nem is
gondolnánk, hogy milyen sok mágneses kölcsönhatáson
alapuló eszköz vesz körül bennünket a lakásban, a
munkahelyen, a közlekedésben, a szórakozásnál, az
orvosnál, azaz mindenütt. Mágneses mezőben élünk, s a

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2007. november 29.
2008. július 8.
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Föld mágneses mezője jótékonyan véd meg a világűrből
érkező nagyenergiájú töltött részecskéktől. A Napkitörések
alkalmával látványosan tanúskodik erről a Sarkifény
tüneményes jelensége.
Használjuk a mágneses mezőt mikor televíziót, monitort
nézünk, mikor telefonálunk, számítógép használatakor,
mikor porszívózunk, hajat szárítunk, mikor automata
mosógép vízzel töltődik fel, mikor rövidzárlatnál lekapcsol
az automatabiztosító, mikor autónkkal öninditózunk,
dudálunk, mikor az intercityn utazunk, mikor MRI
vizsgálatot végeznek, stb.
Az állandó és elektromágnesek számtalan formában
könnyítik meg az életünket, munkánkat. A mágneses mező
tulajdonképpen az emberiség hűséges barátja, segítője.
Gondoljuk csak meg, hogy hány századon át segítette a
tájékozódást az iránytű, mely Kínából (ahol az ie. II.
századtól használták) nápolyi hajósok révén került a XII.
században Európába.

3. ábra:
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Az európai mágnesség írásos története ie. 600 körül a görög
Thalész írásával kezdődött. Sokat köszönhetünk a
mágneseknek, nélkülük alapvetően szegényebbek, szűkre
szabottabbak lennének technikai lehetőségeink, messze nem
alakulhatott volna ki a jelenlegi technikai és kulturális
fejlettségünk.

Lágyvasat taszító mágnes
A lágyvasból készült cső a gyűrű alakú mágnes tengelyébe
rögzített rézdrótra húzva a mágnes fölött egy adott helyen
levitál – lebeg. El lehet készíteni üvegcsővel is, melybe bele
kell helyezni a lágyvasat. Működik úgy is, ha a mágnes van
fölül, ugyanis lebegésnél a vonzás és taszítás egyensúlya áll
be. Ha tehát megfordítjuk az összeállítást, akkor néhány
mm-rel arrébb fog kialakulni az egyensúlyi állapot. Ezen
túlhúzva leesik, beljebb tolva berepül a mágnesgyűrű
közepébe a lágyvas.

Lebegő lágyvasak

A mágnesgyűrű felső (É) pólusa hatására a bemágneseződő
lágyvasat – most már, mint „mágnest” – a mágnesgyűrű
felső (É) pólusa taszítja is, meg vonzza. Az ellentétes
pólusok közötti nagy vonzóerők közel vízszintes irányúak.
Ezek vektori összege kisebb erőt eredményez, mint az
azonos pólusok közötti, jóval kisebb taszító erők vektori
összege. Egy adott helyen az Fgrav + FDmágn = FÉmágn
erők vektori egyensúlya áll fenn. Ha ennél közelebb kerül a
lágyvas a mágneshez, akkor a vonzása dominál – behúzza a
mágnesgyűrű a lágyvasat.

É

5. ábra:
D
É
D

4. ábra:

Mágnes-lágyvas pólusai

Szép példa ez arra, hogy az erőknél nemcsak a nagyság,
hanem az irány is számít, hiszen vektormennyiségek.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Lebegő lágyvasra ható erők

Didaktikai mágnes-sor
Az iskolai tankönyvek azt a hagyományos képet alakítják ki
a mágnesekről, hogy rendre két pólusuk van, s ezek a
rúdmágneseknél a végük közelében vannak. A gyári
rúdmágnesek is ezt mutatják. A mai technika és alkalmazás
ezt a képet rég túlhaladta. Egy rúdmágnesnek lehet több
póluspárja is. A mágnességet jobban, dinamikájában kellene
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a diákoknak megismerni. Erre szolgál a dinamikus mágnes
vizsgálat.

Hagyományos statikus vizsgálat
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hogy az egész mágnes déli pólus, azaz egypólusú mágnes.
(Hiába tanítottuk, hogy egypólusú mágnes nincs!) A
dinamikus vizsgálat szépen megmutatja, hogy a rúd két
végén azonos, közepén ellentétes pólus van, azaz két
póluspár van „belefagyasztva”.
A mindennapi életben sok helyen használjuk a póluspárok
sorozatát, például a magnószalagoknál, a hajlékony- és
merevlemezeknél, a léptetőmotoroknál stb. Ha a mágneses
tapadófóliák egymáson elhúzva végig vonzzák egymást,
akkor megfigyelhetjük, hogy erre merőlegesen húzva el
őket egymáson, rezegve mozognak a vonzás–taszítás miatt.

6. ábra:

Statikus vizsgálat

Dinamikus vizsgálata

8. ábra:

A mágneses tapadófóliák és mágnesezettségük

Energiaparadoxon lejtő
A meghökkentő kísérlet mélyebb átgondolásra késztet.
Látszólag az energia- és a lendület-megmaradás törvénye
sérül a kísérletnél, mivel a kis magasságról és kis
sebességgel elgurított első golyó hatására a golyósor többi
tagja nagy sebességgel, és jóval magasabbra kerül.

7. ábra:

Dinamikus vizsgálat

Zavarba ejtő szokott lenni, hogy a több póluspárú
rúdmágnes mindkét végénél taszítja a hagyományos
normál mágnesrúd egyik végét. Ekkor szokták mondani,

9. ábra:

Alapos átgondolás után az energia-megmaradás törvénye
nem sérül a lejtőn felguruló golyósornál, mert a mágneses
energia fedezi a felfelé gurulásokhoz szükséges energiát. A
mágneses energia visszatáplálása akkor történik, amikor a
golyókat erővel eltávolítjuk a mágnesektől és a kiindulási
helyekre tesszük.

Energiaparadoxon lejtő

10. ábra: Newton bölcsője szokásosan és kettős-lejtőre szimmetrikusan elhelyezett golyókkal

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008
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A golyók aszimmetrikus elrendezésénél már nagyobb
sebességgel lökődik ki az utolsó golyó. Itt látszatra már
probléma van a lendület és energia megmaradásával. E
kísérlet csak igen erős neodímium mágnessel végezhető el.
Ilyen mágnes szorítja le a CD lemezt a lejátszóban, így a
neodímium mágneseket rossz lejátszókból szerezhetünk be.

11. ábra: Aszimmetrikus elrendezés
A lejtőn (9. ábra) felgurulnak a golyók, mert mindegyik az
előző becsapódásakor átadott energiával gurul fel a
következőig. A lágyvas távtartók miatt aszimmetrikus az
elrendezés. Az alsó közeledő golyót a mágnes felgyorsítja –
energiát ad át neki. A felső golyót jóval kisebb erővel
vonzza a mágnes, könnyen le tud szakadni róla. Az ütközés
lökéshulláma a mágnes-lágyvas kettősön közel veszteség
nélkül át tud haladni, s ez löki nagy erővel és sebességgel el
a felső golyót.

12. ábra: A kísérlet előkészületei
Aki régóta nem mosott kezet, annak nagyobb lesz a
feszültsége. Friss kézmosás után, illetve akinek szárazabb a
bőre, kisebb lesz a feszültség.

Az ember, mint áramforrás
Rozsdamentes kés és alumínium villa, valamint
elektrolitként az emberi test képez egy-egy galvánelemet.
Elemenként általában 300mV – 700mV közötti feszültséget
szoktunk mérni. A tanulókat sorba kötve (mindenki a
balkezébe a villát, a jobba a kést tartva, a szomszédja
villájába akassza a kését), az így kapott teleppel egy LED is
világítani képes.

13. ábra: A LED kijelző metszeti rajza
A kés – villa helyett persze igen jó eredményt kaphatunk
például kétforintossal és alufóliával is, de a „fizikusétkezés”
légköre, az evőeszközök előzetes gyűjtése, a várakozás
izgalma
azért
emelkedettebb,
felfokozottabb
és
emlékezetesebb kísérletezést eredményez!

14. ábra: Kés-villa összeállítás LED-del
Ugyanakkor az atombombáknak és az atomerőműSalátatálas diffúziós ködkamra
katasztrófáknak köszönhetően igen rossz előítélet uralkodik
világszerte velük kapcsolatban. Jó, hogy a jelenlegi
szárazjég hűtéssel
fizikaoktatásban nagyobb hangsúlyt kapott a modern fizika,
Az emberiség számára a hőerőművekben felhasználható
és segítségével el lehet oszlatni az előítéletekből.
energiahordozók végső soron nukleáris energiából
A sugárzásokat valamiféle „misztikum” lengi körül még
származnak!
mindig, mert semmilyen érzékszervünkkel nem érzékeljük,
− A fosszilis tüzelőanyagok energiája a földi élővilág által
és amikor sugárzás ér minket, az nem is fáj. Az atommag
elraktározott és felhalmozódott napenergia. A Nap
protonokból és neutronokból, közös néven nukleonokból
energiája viszont nukleáris energia.
épül fel. Ugyanazon kémiai elem azonos protonszámú, de
− A geotermikus energia a Föld belsejében lezajló
eltérő neutronszámú atomjait izotópoknak nevezzük. A ma
radioaktív
bomlásokból
származik.
Tehát
a
ismert 112 elemnek több mint 2500 izotópja létezik, ezek
geotermikus energia forrása is nukleáris energia.
közül 249 stabil, az instabil magok spontán átalakulással,
részecske kibocsátással stabil állapotba kerülnek. Az instabil
− Az atomerőművekben nukleáris „fűtőanyagot hasznáatomokat radioaktív izotópoknak, a folyamatot radioaktív
lunk”, tehát az is nukleáris energia.
bomlásnak, a jelenséget radioaktivitásnak nevezzük.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

4

Nukleon

2008. július

Hogyan lehet látni a láthatatlant? Ezen segíthet az általam
elkészített salátatálas diffúziós ködkamra kísérlet. A
diffúziós ködkamrával láthatóvá tehetjük e sugárzások
pályáit. Minden diák a saját szemével győződhet meg arról,
hogy a sugárzások léteznek, jelen vannak.
A ködkamra működése azon alapszik, hogy a részecskék
ionizálják pályájuk mentén a légteret. Túltelített levegőben
ezekre ködfonalszerűen kicsapódik a levegőben lévő pára.
Így a részecskék a repülőgépek kondenzcsíkjához hasonló
ködcsíkokat húznak maguk után.

I. évf. (2008) 12

legegyszerűbb megoldásig, a fedeles salátatálas diffúziós
ködkamráig. Itt már elhagyhatók a sötét filces és fóliás
alátétek is, melyek a korábbi változatoknál még kellettek. Ez
igen egyszerű diffúziós ködkamra, melyben sokkal jobban
és tovább láthatók az ionizáló részecskék hatása révén
létrejött ködfonalak, mint az expanziós ködkamrában.

16. ábra: Ionizáló α-részecskék ködfonalai

15. ábra: A gyorséttermek eldobható, átlátszó fedelű, fekete aljú
salátatála

A több millió forint értékű, gyári diffúziós ködkamrákban,
az elektromosan töltött részecskék (elektronok, pozitronok,
mezonok, protonok, alfa-részecskék) hagynak nyomot. A
fotonok úgy hozhatnak létre nyomokat, hogy például
„kiütnek” egy elektront az atomból. A neutronok közvetve
hoznak létre nyomokat, ha atommaggal való ütközés során
a magból kilöknek töltött részecskéket, és ezek nyomai
látszanak. A paksi atomerőmű bemutatótermében láthatunk
ilyen
ködkamrát,
csodálatosan
kavargó,
nyüzsgő
ködfonalakkal [6]. Szerencsés esetben igen érzékeny
diffúziós ködkamrában a ködfonalak a világűrből érkező
kozmikus háttérsugárzás hatására is megjelenhetnek.
Az általam kifejlesztett salátatálas ködkamrában csak a
nagy ionizáló képességű alfa részecskék nyoma tehető
láthatóvá, viszont fillérekből előállítható bármely iskolában
egy kis munkával.
Az eszköz bonyolultabb alapváltozatát Mori Yuji tokiói
fizikatanárnál láttam 1996-ban. Több változatot készítettem
az évek során. A jénai táltól kezdve a befőttes üvegen és
műanyag tálkákon át jutottam – véleményem szerint – a

17. ábra: A kész salátatál ködkamra denaturált szesszel átitatott
szivacsgyűrűvel, közepén tóriumos gázharisnya darabbal
A tál aljának közepén van a gyengén sugárzó tóriumos
gázharisnya darab. A tál mellett a hatásosabb hűtést
biztosító fém alátétgyűrű látható, melyet a szárazjég tetejére
kell majd helyezni. A ködkamra légterét meg kell tisztítani a
lebegő portól és ionoktól! Ezt egy szőrmével megdörzsölt
műanyagrúddal, vagy műanyag vonalzóval, fésűvel
megtehetjük. A hűtéshez elég egy maréknyi szárazjég,
melyet a ködkamra alá egy hungarocell tálkába kell
helyeznünk.

18. ábra: A ködkamra felépítését, működését a metszeti rajz mutatja
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008
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A külső meleg levegő hatására az edény felső részében lévő
szivacsgyűrűről elpárolgó alkoholgőz a felső középső rész
felé áramlik. Az edény alsó középső részét hűtve, fentről
ebbe az irányba áramlik tovább az alkoholgőzös levegő. A
páradús levegő egyre jobban lehűtve túltelítetté válik. A
hűtőtérnél a túltelített levegő szétterül az alsó felületen.
Ekkor az alkoholdús levegőből az erősen hűtött (-30°C
körüli hőmérsékletű) edény aljára apró cseppecskék
formájában az alkohol lecsapódik. A cseppfolyós alkohol
fölött kialakul egy állandósult, néhány mm vastag túltelített
réteg (itt az alkohol jelen van folyékony és gőz alakban is). E
közegben folyamatosan létrejön a kondenzáció az alfa
részecskék nyomán. Ebben a rétegben látszanak a töltött
részecskék pályái, az általuk keltett ionokra kicsapódott
alkoholgőz cseppecskék révén. Ugyanis az alfa-részecskék
útjuk során sok-sok gáz- és gőzmolekulával ütköznek,
ionizálják azokat, amelyekre már mint szennyeződésekre,
kondenzációs magokra ki tud csapódni a túltelített
gőztérből az alkohol, létrehozva a látható ködfonalszerű
nyomokat.
A „ködfonalak” hossza és struktúrája információval
szolgálhat az ionizáló részecskék energiájáról és típusáról is.
A részecskék energiájára általában a pálya hosszából
következtethetünk, mely jó közelítéssel centiméterenként 1
MeV. Normál légköri nyomáson néhányszor 10 000 iont hoz
létre centiméterenként az alfasugár. Az ionizáló αrészecskék 3-6 cm hosszú cérnaszerű ködfonalat húznak a
túltelített légtérben.
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energiával lépnek ki. Ezek centiméterenként több ionpárt
hoznak létre, melyekre több gőz tud kicsapódni, így
vastagabb lesz a ködfonal. Megfigyelhető ez egyébként
minden elhaló ködfonálnál is, a végei mindig kicsit
vastagabbak. A sebesség csökkenésével az ionizáló
képesség nő!
Láthatók időnként elmosódott, szalagszerű, halványabb
kondenzcsíkok is. Ennek oka az, hogy néhány tized
másodperccel korábban a túltelített légtér fölött repült el
egy részecske. A részecske által létrehozott ionok diffúziója
eredményezi, hogy a térben néhány mm-re eltávolodnak az
eredeti helyükről, és így már bekerülnek a túltelített
légtérbe. Ekkor csapódik ki rájuk a gőz, szélesebb,
halványabb ködszalagot létrehozva.
A ködfonalakat sötétített teremben lehet jól látni, ha oldalról
megvilágítjuk. Ha nincs sötétítés, akkor egy közepes méretű
kartondobozzal letakarva a ködkamrát – a doboz egyik
sarkánál kivágott résen át – nézhetjük a jelenséget.
A világítás még jobb, ha súrolófényt állítunk elő. Erre
legalkalmasabb a mostanában már olcsón kapható
hidegfényű fehér LED-zseblámpa, vagy LED sor. Ha van
lehetőségünk rá, mi magunk is készíthetünk 12 V-ról
működő, súroló fényű fényforrást. A tálka alsó részébe
készített négy furatba betett (korlátozó ellenállás nélküli)
sorbakötött fehér LED-ekkel kitűnő megvilágítást érhetünk
el.

19. ábra: Tóriumos gázharisnya darab ködfonalakkal

20. ábra: Sorbakötött négy fehér fényű LED

A tórium α-bomló, leányelemei között is vannak még αbomlók, ezért lehetséges más helyről kiinduló α-részecske
nyom is. A kondenzcsíkok a légáram és a gravitáció
hatására elhajlanak és folyamatosan süllyednek. Az erős
rövid fonalak nem a gázharisnya felszínéről, hanem
mélyebbről (körülbelül századmilliméter mélységből)
származnak, s így az α-részek a levegőbe már sok-sok
atommal való ütközés után lelassulva, kisebb kinetikus

A legnagyobb gondot a szárazjég és a tóriumos gázharisnya
beszerzése okozza. Jól elvégezhető a kísérlet folyékony
nitrogénnel és régi világítós óraszámlappal, vagy sugárzó
csempével, porcelándarabbal is.
Az egész eszköz elkészítése minimális anyag igényű,
körülbelül
egy-két
órás
munkával
kényelmesen
összeállítható.
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A jövő nukleáris szakemberei?
Beszámoló a Nukleáris Szaktáborok tapasztalatairól
Dr. Pázmándi Tamás1, Bodor Károly1, Mester András2, Szántó Péter1
1Magyar

Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., Tel (1) 392-2222

2Diósgyőri

Gimnázium és VPI
3534, Miskolc, Kis tábornok utca 42.

A nukleáris iparban néhány év múlva komoly munkaerőhiány léphet fel, a jövő atomerőműveinek, kutatóintézeteinek,
oktatási intézményeinek humán erőforrásáról időben gondoskodni kell. A tehetséges tanulók képzésének szükségességét
felismerve szervezte meg középiskolások részére az I. Nukleáris Szaktábort 2007 nyarán a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT). A tábor sikerét és a résztvevők lelkesedését látva 2007 őszén Nukleáris Szakhétvégét szerveztünk Debrecenben,
majd 2008 júliusában került sor a II. Nukleáris Szaktáborra Gödön. Az előadások betekintést nyújtottak az atomenergetika,
a mag- és részecskefizika, a nukleáris méréstechnika, a sugár- és környezetvédelem, valamint az anyagtudomány világába.
A tábor kiváló lehetőséget jelentett a fiatalok számára a szakmai ismeretek elsajátítására, a területen dolgozó szakemberek
megismerésére. A táborban megszerzett tudás és képességeik alapján a fiatalokat be lehet vonni a tudományos kutatásokba,
elősegítve szakmai fejlődésüket, egyúttal megalapozva az utánpótlásképzést.

Bevezető
A nukleáris ipar közeljövőben várható expanziója
szakember-utánpótlást igényel. Magyarországon a paksi
atomerőműben dolgozók közül az elkövetkező tíz évben
több százan vonulnak nyugdíjba (1. ábra). Az atomerőmű
üzemidő-hosszabbítása és teljesítménynövelése, illetve az
esetleges új erőművi blokkok építése további szakembereket
igényel. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy Finnországban
az új blokk építéséről szóló döntés óta körülbelül
tízszeresére nőtt a nukleáris energetikát tanuló egyetemi
hallgatók létszáma, és 50%-kal (600-ról 900-ra) emelkedett a
nukleáris iparban dolgozó diplomások száma [2].
A nukleáris szakemberképzés erősítése, a tehetséggondozás
igénye már korábban is számos alkalommal felmerült,
mielőtt 2007 tavaszán megfogalmazódott a nukleáris
szaktábor megvalósításának ötlete. A szervezést a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) vezetése vállalta magára, a
társaság tanári és ifjúsági (FINE − Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért) szakcsoportjának segítségével.
A tábor legfőbb céljának – a diákok érdeklődésének
felkeltése a nukleáris technika iránt – elérése érdekében a
szervezők törekedtek az igényes, változatos programok
kialakítására, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettek az
elméleti és a gyakorlati oktatásra is. A tapasztalt
szakemberek előadásai mellett számítógépes szimulációk,
mérések és tanulói kísérletek is szerepeltek a programok

Kontakt: Dr. Pázmándi Tamás, pazmandi@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

között. A szoros időbeosztás ellenére kikapcsolódásra és
nukleáris létesítmények megtekintésére is volt lehetőség.
Az I. Nukleáris Szaktábornak Budakeszi adott otthont 2007.
június 27. és július 3. között. A tábor iránt a szoros
jelentkezési határidő ellenére is nagy volt az érdeklődés, az
ország több pontjáról huszonnyolc középiskolás érkezett.
Az I. szaktábort követően a résztvevők kérésének eleget
téve 2007. november 16-18. között kirándulást szerveztünk
Debrecenbe „Nukleáris hétvége” címmel. A hétvégén
résztvevő tizennyolc diák a szakmai előadások mellett
ellátogatott a PET/CT centrumba és a Debreceni Egyetemre,
ahol érdekes kísérletek szemtanúi lehettek.
Az elmúlt év sikeres rendezvényeit követően 2008. július 6.
és 11. között rendeztük meg a II. Nukleáris Szaktábort. A
Budapesthez közeli Gödön megszervezett eseményen
huszonhárom diák vett részt, akiknek több mint fele az
előző évben is részt vett a táborban. A II. Nukleáris
Szaktábor keretében a nukleáris ipar aktuális eseményei,
valamint az atom- és részecskefizika került előtérbe, emellett a diákoknak a szervezők által kiadott segédanyagok
alapján önálló projektfeladatot is meg kellett oldaniuk.
A táborok végén a résztvevők oklevelet, pólót, valamint
CD-t kaptak az előadások anyagával és a táborban készült
fényképekkel. A szaktáborokról és a debreceni hétvégéről
készült
képek
megtekinthetőek
a
http://mnt.kfki.hu/Tabor/ oldalon.
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A tíz éven belül nyugdíjba vonulók létszáma magyarországi nagyvállalatoknál [1]

Az alapok: érdekes, tudományosan
megalapozott előadások
A táborokban a diákok számos elméleti foglalkozáson
vettek részt, ahol mag- és részecskefizikai, nukleáris
méréstechnikai, sugárvédelmi ismeretekre tehettek szert.
Megismerkedtek a magfizika alapjaival – az atommag
felépítése, a bomlások törvényszerűségei, természetes és
mesterséges radioaktivitás – és az előadások kitértek az
elemi részek és a gyorsítók felépítésének ismertetésére is.
Az előadások a nukleáris méréstechnika területére is
kiterjedtek, a méréstechnikai alapfogalmak bevezetését
követően
a
sugárzások
detektálására
alkalmas
mérőeszközöket mutattak be. A neutronfizikai bevezetőben
áttekintették a tudományterületen Fermitől napjainkig elért
eredményeket is. Külön előadás foglalkozott a neutrínókkal
és azok méréstechnikájával, detektálásuk nehézségeivel.
Egy videokonferencia segítségével a diákok a CERN-ben
folyó kutatásokba is betekinthettek. Az ott dolgozó magyar
kutatókkal folyó eszmecserét különösen nagy érdeklődés
kísérte.
Emellett természetesen számos aktuális téma is napirendre
került.
A
napjainkban
egyre
fontosabbá
váló
klímaváltozásról,
a
megújuló
energiaforrások
felhasználhatóságának nehézségeiről, az atomenergetika
hazai és nemzetközi helyzetéről egyaránt beszámoltak a
meghívott szakemberek. Volt előadás az atomerőművek
teljesítmény-növeléséről, üzemidő-hosszabbításáról, a paksi
üzemzavarról és az azt követő elhárítás tapasztalatairól,
továbbá az atomreaktorok biztonsági kérdéseiről is. A
diákok információt kaptak a radioaktív hulladékok hazai
elhelyezéséről,
valamint
az
Európai
Spallációs
Neutronforrás (ESS) terveiről és lehetséges magyarországi
megvalósulásáról is.
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A nukleáris technika további alkalmazásait bemutató
előadásokat – az anyagtudomány és a nukleáris technika
kapcsolata, roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások, a
radioaktív
izotópok orvosi
felhasználása,
katonai
alkalmazások – egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták a
résztvevők. Az előadások mellett a „Barangolás az
őskohótól
az
emberig”
című
honlap
(http://www.atomki.hu/nupex) anyaga is bemutatásra
került.
A fúziós kutatások élvonalába nyújtottak betekintést a
magfúzióról, annak alkalmazásának lehetőségeiről, a
mágneses plazmaösszetartásról és az ITER programról
tartott előadások. Nagy érdeklődés kísérte a Magyar
Tudományos
Akadémia
KFKI
Atomenergia
Kutatóintézetben
kifejlesztett
termolumineszcens
űrdoziméter bemutatását, melynek különös aktualitást
adott, hogy ifjabb Simonyi Károly is használta űrrepülése
során.
A táborok alatt néhány könnyedebb előadásra is sor került:
női szemszögből ismerkedhettünk meg a magfizikai
kutatások hőskorával, a váci Boronkay György iskola
diákjai Teller Ede életének egy-egy érdekes részletét
mutatták be.

Kitekintés: szakmai kirándulások
Az előadásokat szakmai kirándulások színesítették. Az első
tábor során a résztvevők látogatást tettek a Magyar
Tudományos
Akadémia
KFKI
Atomenergia
Kutatóintézetben és a BME Nukleáris Technikai
Intézetében. A laborok mellett a két intézet területén
működő oktató és kutatóreaktor megtekintésére is volt
lehetőség.
A debreceni hétvége alatt a tanulók ellátogattak a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina tanszékén
üzemelő PET (pozitron emissziós tomográf) centrumba,
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ahol
megismerkedhettek
az
egyik
legmodernebb
diagnosztikai eljárás elméleti alapjaival, majd a központ
dolgozói részletesen bemutatták a centrumban található
berendezések működését és a diagnosztika lépéseit.
A gödi tábor résztvevői ellátogattak az ELTÉ-re, ahol az
előadásokat követően a nukleáris asztrofizikai és
magkémiai laborok megtekintése során ismerkedtek meg az
ott folyó kutatásokkal. A diákok megtekintették a
püspökszilágyi kis- és közepes aktivitású radioaktív
hulladéktárolót is, melyet a telephelyvezető mutatott be.
Nagy sikert aratott, hogy a telephely bejárása során egy
hordozható dózisteljesítmény-mérő segítségével lehetőség
nyílt a sugárzási viszonyok folyamatos nyomon követésére,
és a diákok kipróbálhatták a manipulátort is, mellyel a
személyzet a radioaktív hulladékokat válogatja.

Csináld magad: tanulói kísérletek és
a projektfeladat
A budakeszi táborban az elméleti oktatást követő tanulói
kísérletek során a diákok diffúziós ködkamra építésével
próbálkozhattak és gamma spektrumot analizáltak. A
debreceni hosszú hétvége során az MTA Atommagkutató
Intézetének (ATOMKI) bemutatását követően néhány
folyékony nitrogénnel végzett kísérletre is volt lehetőség,
melyet a diákok szemmel láthatóan nagyon élveztek.
Hasonlóan nagy sikert aratott a projektfeladat: az első év
tapasztalatai alapján a diákokat be lehet vonni a
programokba. Ennek megfelelően a diákoknak a gödi
táborban 5-6 fős csapatokban kellett megoldaniuk a
feladatot: a táborban elhangzott előadások, a szervezők által
készített segédanyagok, az internet, valamint a meghívott
fiatal szakemberek segítségével egy-egy általuk választott
harmadik generációs atomerőmű (ACR-700, EPR, PBMR,
VVER-1000)
legfontosabb
jellemzőiről,
műszaki
felépítéséről és az új atomerőművi blokkok létesítésének
szükségességéről kellett előadást tartani a tábor utolsó
napján.
Az előadásokra magukat antinukleáris aktivistának beállító
hallgatóságot is meghívtunk, így igen izgalmas vita alakult
ki az atomerőművek szükségességéről és az egyes típusok
előnyeiről, hátrányairól. A csapatok által végzett munkát és
az előadások színvonalát a meghívottak igen pozitívan
értékelték, a diákok többnyire sikeresen válaszolták meg az
olykor meglehetősen provokatív kérdéseket is.

Kikapcsolódás
Az előadásokon, kísérleteken és szakmai kirándulásokon
túlmenően megfelelő kikapcsolódásra is volt lehetőség. A
nukleáris hétvége keretein belül a tanulók megtekintették
Az igazi da Vinci kiállítást. A táborok vezetői focimeccset,
kirándulást szerveztek, illetve vetélkedővel, filmvetítéssel
készültek, és esti szalonnasütés közben lehetőség nyílt a
kötetlen beszélgetésre a diákok és a meghívott szakemberek
között. A szoros menetrendbe még egy kis strandolás is
belefért.
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Tapasztalatok, eredmények és a
további tervek
A Magyar Nukleáris Társaság által szervezett nukleáris
szaktáborok és a debreceni szakhétvége egyaránt sikeresek
voltak. A diákok a nukleáris iparban dolgozó szakemberek
segítségével sajátíthatták el az atomfizika elméleti és
gyakorlati fejezeteinek egy-egy részét a hagyományos,
iskolai keretektől eltérő körülmények között.
A tanulók tájékozottsága meglepően jó volt, a
foglalkozásokon igen aktívak, érdeklődőek és lelkesek
voltak. Ez talán annak is köszönhető, hogy az előadások
sokkal inkább egy-egy érdekes téma bemutatását szolgálták,
semmint a középiskolai tananyag ismétlését, vagy az
egyetemi felvételire történő felkészülést. Az itt kialakult
személyes kapcsolatok ugyanakkor a jövőbeni tanulmányok
során is kamatoztathatók lesznek. A táborokban több olyan
résztvevő volt, aki még nem tanult az iskolában atomfizikát,
ennek ellenére ők is igen felkészültek és jól tájékozottak
voltak ezen a területen. A csapatmunka során is
igyekeztünk hangsúlyt fektetni arra, hogy az eltérő
ismeretekkel érkező diákok egyaránt be tudjanak
kapcsolódni a munkába. Nagyon hasznos és eredményes
volt a hasonló érdeklődésű diákok közös programokba való
bevonása. A résztvevők komolyan készültek a táborozásra,
többen a középiskolai tananyagot messze meghaladó
ismeretekről tettek tanúbizonyságot.
A közös szakmai programok, játékos vetélkedők
eredményeként aktív közösség formálódott a táborokban. A
gödi tábor keretében a tanulók folyamatos lelkesedéssel
végezték a projektmunkát, igazi csapattá kovácsolódtak
össze. Az idő rövidsége ellenére is igényesen kidolgozott
projektek bemutatása jól sikerült.
A táborozók egyértelműen pozitívan értékelték a
programokat, a csapatmunkát, ugyanakkor igényelnék a
hosszabb tábort és a mérések, a kísérletek, az
üzemlátogatások számának további emelését. A résztvevők
közül sokan jelezték, hogy újra eljönnének a táborba, akár
egyetemistaként is.
Már az első nukleáris szaktábor utolsó napján elindítottuk a
közös levelezőlistát, melynek segítségével az aktuális
szakmai kérdések megvitatásával, szakkönyvek ajánlásával
a táborok közti időszakban is lehetőség nyílik a diákok
tudásának fejlesztésére, valamint a diákok közötti
kapcsolatok elmélyítésére.
A táborok egyértelműen igazolták, hogy a diákok
hozzáállása, tudása és szakmai érdeklődése alapján a
fiatalokat be lehet vonni komoly szakmai programokba. Az
I. Nukleáris Szaktábort követően a 2007/08-as tanévben 2-3
heti rendszerességgel négy érdeklődő diák látogatta a
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia
Kutatóintézetét, ahol amellett, hogy konzultációkon,
előadásokon vettek részt és betekintést kaptak a
kutatómunkába, bekapcsolódtak az intézetben folyó
kutatási projektekbe is. Az intézetben tartott szakkörökön a
sugárvédelem és a dozimetria fejezeteivel foglalkoznak
részletesebben.
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A tapasztalatok alapján jó kezdeményezésnek bizonyult a
szakmai hétvége is, ezzel biztosítható volt, hogy az egész év
folyamán fennmaradjon a kapcsolat a diákok és a tábor
szervezői között. A nukleáris szaktáborok és a debreceni
kirándulás sikereit, valamint a diákok véleményét alapul
véve 2008 őszén és 2009 nyarán újabb rendezvényeket
kívánunk szervezni, a fő hangsúly továbbra is az oktatáson
és az ismeretterjesztésen marad. A jövőben érdemes
bővíteni a személyes találkozók gyakoriságát.
A különböző iskolákból érkező diákok eltérő tudása,
valamint a visszajáró résztvevők miatt fontos feladat a
tanulók munkájának összehangolása, ügyelni kell az
átfedések elkerülésére. Ennek érdekében a II. Nukleáris
Szaktáborban a kevesebb tudással rendelkező diákoknak
felzárkóztató kurzust tartottunk. A harmadik évben
visszatérő igen tájékozott diákok igényeit nem lesz könnyű
feladat összeegyeztetni az új résztvevők ismereteivel.
Néhányan a leérettségizett diákok közül is szívesen részt
vennének a táborban – ők a jövőben a szervezésbe is be
tudnak kapcsolódni, sőt később a FINE egyéb
tevékenységébe is bevonhatóak.
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy
eddig nem használtuk ki valamennyi csatornát a
rendezvények népszerűsítésére, elegendő résztvevő gyűlt
össze. A jövőben – különösen, ha a szervezésben a
kiöregedett táborozókra is számíthatunk – nagyobb
létszámú tábor szervezésére is lehetőség nyílik. Ehhez
azonban meg kell oldani, hogy a rendezvények híre
szélesebb körben is elterjedjen. Ennek első lépése, hogy a
tábor utolsó napján a Duna Televízió stábja is jelen volt.
Több interjú is készült, a felvétel a Heuréka című műsorban
lesz látható.
A tehetséggondozás a nukleáris energetika területén
különösen fontos feladat, a nukleáris szaktábor kiváló
lehetőség a jó képességű, érdeklődő tanulók kiválasztására,
oktatására. A tapasztalatok alapján a Magyar Nukleáris
Társaság által szervezett nukleáris szaktáborok elérték
céljukat,
felkeltették
a
diákok
érdeklődését
az
atomenergetika iránt és megalapozták azt a tudást, mellyel
a diákok megtehetik az első lépéseket a tudományos életbe.
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Melléklet – képek a táborokról

Göd, 2008

Göd, 2008

Előadások

ELTE, 2008

Debrecen, 2007

Laborlátogatás

Budakeszi, 2007

Budakeszi, 2007

Kísérletek
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Göd, 2008

Projektmunka

Budakeszi, 2007

Debrecen, 2007

Göd, 2008

Csoportképek
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