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Elnöki köszöntő

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!
Az elmúlt években komoly változásoknak lehettünk
tanúi az atomenergia területén. Rendszeresen
érkeznek hírek a világ különböző pontjain működő
blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, és mind
több ország jelenti be szándékát új atomerőmű
építésére. Hasonló folyamatoknak zajlanak hazánkban
is: folyik a paksi atomerőmű blokkjainak
teljesítménynövelése, az üzemidő meghosszabbítása,
és egyre többet hallani új blokk építéséről is.
A nukleáris energia biztonságos felhasználásával
kapcsolatos tudás megőrzése, átadása és bővítése igen
nagy kihívást jelent. Az egyes országokban zajló
programok mellett a közelmúltban nemzetközi
együttműködések is indultak, melyekhez hazánk is
csatlakozott.
De
van
feladat
a
szűkebb
környezetünkben is. Az üzemeltetés, az oktatás és a
kutatás-fejlesztés területén egyaránt fontos a
legfrissebb eredmények magyar nyelvű publikálása.
Ezt felismerve indítottuk útjára 2002-ben a Nukleáris
Technikai Szimpóziumot, azóta minden évben
körülbelül 50 szakmai előadást hallgathat meg a
közönség a kétnapos eseményen.
A Szimpózium sikerén felbuzdulva a Magyar
Nukleáris Társaság újabb nagy fába vágta fejszéjét:
Nukleon névvel tudományos műszaki folyóiratot
indítunk, ezzel is segítve, gyarapítva a rendszeres
magyar nyelvű publikálás lehetőségét.

A hosszas előkészítő munkát siker koronázta,
elkészült az első szám, amit most az olvasók
képernyőjére teszünk. A kor kihívásainak megfelelően
a Nukleon elektronikus formában jelenik meg, ezáltal
csökkentve a környezet terhelését, egyszerűbbé téve
az archiválást, és nem utolsósorban így kevesebb
költséget jelent a folyóirat kiadása.
Terveink szerint a reaktorfizika, a termohidraulika, a
fúziós technológia, az üzemeltetés és a hatósági
szabályozás mellett a radiokémia, a sugárvédelem és a
radioaktív hulladékkezelés területéről érkező cikkeket
is közreadhatunk majd. Bízunk benne, hogy a
tapasztalt tudósgeneráció mellett a fiatalok írásait is
rendszeresen olvashatjuk majd oldalainkon. A
színvonal emelését szolgálja a cikkek lektorálása a
szakterület hazai képviselőivel.
Kívánom, hogy böngésszék, olvassák haszonnal a
Nukleon első számát, és aztán a továbbiakat sok-sok
éven át. Kérem, írják meg véleményüket,
észrevételeiket is, de nézzék el nekünk a
gyermekbetegségeket! És ne feledjék, a folyóirat csak
akkor lesz sikeres, ha az olvasók rendszeresen
szerzőkké válnak.
Budapest, 2008. május

Pázmándi Tamás
a Magyar Nukleáris Társaság
elnöke

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Nukleon

2008. május

Beköszöntő

Új folyóiratot tart kezében az olvasó – szólhatna a
már sokszor olvasott első mondat, ha minden a
megszokottak szerint történne. De ahogy a
nukleonokat, úgy ezt a Nukleont sem lehet majd
igazán kézbe fogni, némileg más okból. Így ezt a szép
bevezető képet árnyalni kell.
A Magyar Nukleáris Társaság tagsága, a hazai
tudományos-műszaki szakma jó ideje hiányát érzi
nívós, elsősorban magyar nyelvű publikációs
fórumnak. A korábban ezt a funkciót betöltő, jobbára
szép emlékű sajtótermékek idővel megszűntek, vagy
átalakultak más szervezetek prioritásai, lehetőségei
mentén. Ismert, hogy soha nem volt, de ma sem
könnyű és olcsó egy tekintélyes, referenciákkal bíró
nyomtatott folyóiratot fenntartani. A Társaság
elnöksége először áttekintette korábban létező
folyóirat esetleges újraélesztését vagy ma létező
hasonló profilú sajtótermék másokkal közös kiadását.
Miután inkább több szólt ezek ellen, mintsem
mellettük, fölvetődött és egyre erősödött egy radikális
lépés megtételének igénye. Kiindulva az új idők új
lehetőségeiből néhány hónapja egyre komolyabban
vizsgáltuk egy saját elektronikus kiadvány
megjelentetését.
Sok mindenben tájékozódtunk, és sokat vitatkoztunk.
Abban kezdettől egyetértés volt, hogy az új közegben
is célszerű néhány konzervatív értéket megőrizni. Így
leszögeztük, hogy bár a folyóiratot kizárólag
internetes megjelenésűnek szánjuk, célszerű és
stílusos, a kiadvány súlyát is áttételesen növelheti, ha
a modern internet lehetőségeivel csak mértékkel
élünk,
viszonylag
konvencionális
kialakítást
követünk, erősen emlékeztetve a papíron terjesztett
szakfolyóiratokra. Az interneten van lehetőség akár
cikkenkénti
megjelenésre
is,
de
egyelőre
ragaszkodhatunk a lapszámok logikájához is.
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A folyóirat létrehozásának okát már érintettem. Az
elérni kívánt olvasói kör nyilván elsősorban saját
tagságunk és a hazai tudományos és műszaki
közvélemény, de mivel a világhálón bárki néhány
kattintás után elérheti majd cikkeinket, enyhe
túlzással az egész világ (ami persze felelősséget is ró
ránk). Mivel idegen nyelveken sok más helyen lehet
cikkeket megjelentetni, itt ritkább kivételektől
eltekintve főként magyar cikkeket talál majd az
olvasó. Ha tekintélyt akarunk kivívni, a mértéknek
kitűzött színvonalat magasan kell tartani. Ha emellett
még közérthetőek is kívánunk maradni, az értelmes,
érdeklődő középiskolás ismeretszintjén nagyon
túlmenő, szakmai részletekbe vesző cikkek túlsúlya
nem célszerű. Mindkét szempont érvényesítéséhez
szűrni fogunk, és ki szeretnénk egyensúlyozni a lapot.
Szerzőink a nukleáris szakma személetét és
értékrendjét fogják megjeleníteni, nem célunk attól
eltérő nézeteknek akár vita jelleggel sem helyet adni.
A folyóirat alapvető építőeleme a cikk, amelyeket pdf
formátumú dokumentumként tárolunk. Ez a formátum
univerzális,
tömör,
könnyen
átméretezhető,
tetszőleges platformon (Win, Mac, Linux,.. ) futó
modern böngészőkkel, azokba beépülő vagy
elkülönülő olvasó programokkal megjeleníthető. Aki
nem szeret képernyőn olvasni, ki is nyomtathatja, ha
bírja papírral és nem sajnálja a fákat. A cikkek főként
statikus, nyomtatható információt fognak hordozni, de
elvben
fennáll
a
lehetősége
elugrásoknak,
multimédiás tartalom becsatolásának is.
Olvassák ugyanazzal a figyelemmel, élvezettel,
amivel egy kis lelkes csapat készíti! Kapjanak kedvet
mihamarabb saját publikációkra is! A jövőben
bizakodó
főszerkesztő
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Tranziens hullámok fúziós plazmákban
Pokol Gergő
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.,
telefon: (1) 463-2469, fax: (1) 463-1954, pokol@reak.bme.hu

A cikkben két kutatási témát mutatok be, amelyek közös pontja, hogy mindkettő a fúziós plazmákban fellépő, rövid ideig
tartó, tranziens hullámokhoz kötődő jelenségekkel foglalkozik. Az első téma a kísérletekben megfigyelt tranziens magnetohidrodinamikai (MHD) módusok jellemzését és elméleti modellek keresését foglalja magában. A második téma a részecskehullám kölcsönhatás elméletéből kiindulva ad jóslatot az ún. fütyülő hullám (whistler wave) időleges destabilizálódására
speciális plazmaállapotok, tokamak diszrupciók, esetén.

Bevezetés
Régóta ismert tény, hogy könnyű atommagok egyesülése
során hatalmas energia szabadul fel, és a szóba jöhető fúziós
reakciók paramétereit is már évtizedekkel ezelőtt kimérték
részecskegyorsítós kísérletekben. A fúziós energiatermelés
gyakorlati megvalósítása azonban napjainkig várat magára
azon egyszerű oknál fogva, hogy a pozitív töltésű
atommagok taszítják egymást, és ezért a fúziós reakciók
csak nagyenergiájú ütközésekben tudnak lejátszódni. A
fúziós reakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggését
figyelembe véve a fúziós energiatermelés kritériumaként
azt kapjuk, hogy még a legkedvezőbb deutérium-trícium

reakció esetén is körülbelül 100 millió °C hőmérsékletű,
megfelelően nagy sűrűségű anyagot kell megfelelően
hosszú ideig összetartanunk (Lawson-kritérium) [1].
A fúziós reakciókhoz szükséges hőmérsékleten az anyag
plazma halmazállapotban van, és a fúziós energiatermelés
legnagyobb kihívása ezt az anyagot összetartani. A
legígéretesebb koncepció a fúziós plazma összetartására a
mágneses terek alkalmazása. Ekkor viszonylag kis sűrűségű
(~1020 m-3) plazmát tartunk össze erős (~5 T), tórusz alakú
mágneses térrel viszonylag hosszú ideig (>1 s).

1. ábra: Tokamak és sztellarátor elvi vázlata:
1. Vákuumkamra, 2. Toroidális és helikális tekercsek, 3. Plazma, 4. Plazmaáram,
5. Mágneses erővonal6. Mágneses tengely, 7. Radiális irány, 8. Toroidális irány, 9. Poloidális irány

Beérkezett: 2008. március 1.
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008
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Ötvenéves fejlődésük során, a tórusz alakú, mágneses
összetartású berendezéseknek két igazán sikeres típusa
alakult ki: a tokamak és a sztellarátor (1. ábra). Mind a két
berendezés toroidálisan magába záródó mágneses teret
használ, így a mágneses erővonalak mentén mozgó töltött
részecskék nem jutnak ki a berendezésből. A plazma
stabilan egy helyben tartásához viszont szükség van a
mágneses erővonalak helikális megcsavarására, és itt

2. ábra:
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mutatkozik meg a különbség a két típus között. Míg a
sztellarátorban a teljes mágneses térszerkezetet külső
tekercsekkel hozzák létre, a tokamakban egy erős (1-10 MA)
toroidális áramot hajtanak a plazmában, és ez adja a
optimális mágneses térszerkezethez szükséges poloidális
irányú mágneses indukció komponenst.

Az ITER tokamak és a Wendelstein 7-X sztellarátor főbb komponenseinek tervei

A valóságban természetesen nem olyan egyszerű a
berendezések felépítése, mint ahogy az az 1. ábrán látható.
A 2. ábra a ma épülő legnagyobb tokamak (ITER) és a ma
épülő legnagyobb sztellarátor (Wendelstein 7-X) terveit
mutatja. Az ITER világméretű összefogásban épül
Cadarache-ban, Franciaországban [2], míg a Wendelstein 7X-et a németek és Európa építik Greifswaldban [3].

Tranziens MHD módusok
A cikkben elsőként bemutatásra kerülő kutatási téma a
Wendelstein 7-AS (W7-AS) sztellartátor plazmájában
megfigyelt jelenségek elsősorban kísérleti tanulmányozását
foglalja magában, így elsősorban a Wendelstein 7-X (W7-X)
sztellarátor jövőbeli teljesítményére lehetnek hatással.

Motiváció: korábbi megfigyelések
Tokamak és sztellarátor típusú berendezésekben is
megfigyelték, hogy a transzport együtthatók jelentősen
megváltoznak a racionális felületek közelében, ahol a
mágneses erővonalak pár körbefordulás után önmagukba
záródnak [4,5]. Ezeken a felületeken a forgatási
transzformáció (iota), ami az erővonal poloidális és
toroidális körbefutásának aránya, egy alacsonyrendű
racionális szám. A W7-AS sztellarátoron azért lehet
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kiválóan tanulmányozni ezt a jelenséget, mert ott a radiális
iota-profil csaknem lapos, így egy racionális felület jelenléte
globális változást okoz a plazmaösszetartásban. Ezzel
szemben a tokamakokban az iota-profil meredek, és a
racionális felület hatása lokális.
A racionális felületek közelében tapasztalt, plazmaösszetartásban mutatkozó változások fizikáját még nem
értjük teljesen, de a jelek arra mutatnak, hogy tranziens
transzport eseményeknek – amiket a W7-AS-en ELM-szerű
eseményeknek neveztek el [6] – van benne valamilyen
szerepe. Az ELM-szerű eseményeket tranziens magnetohidrodinamikai (MHD) módusok kísérik. Ezek koherens,
pár periódus élettartamú felvillanások a sűrűség és
mágneses jelekben [7], amelyek térbeli szerkezetét, időbeli
lefolyását és transzport-folyamatokkal való kapcsolatát
vizsgáltam.

Kísérleti eredmények
A tranziens MHD módusok szerkezetének és az ELM-szerű
transzport eseményeknek a kapcsolatát folytonos időfrekvencia transzformációkon alapuló jelfeldolgozási
algoritmusokkal elemeztem. Ezen transzformációknak két
osztálya van, a rövid-idejű Fourier-transzformáció (STFT) és
az analitikus wavelet-ekkel végzett folytonos wavelet-
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transzfromáció (CWT). A cikknek nem célja a
transzformációk matematikai bevezetése és elemzése, ami
megtalálható a hivatkozott irodalomban [8,9].
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módusszámú hullámokról van szó pár periódus
élettartammal és 10-100 kHz karakterisztikus frekvenciával.

A 3. ábrán látható spektrogram egy mágneses fluktuáció jel
STFT transzformációjával készült, és a jel energiasűrűségeloszlását mutatja az idő-frekvencia síkon az ábra mellett
található színskála szerint. Látható, hogy a rövid ideig tartó
felvillanások karakterisztikus frekvenciákon jelentkeznek,
ebben a kisülésben 85 kHz, 60 kHz, 45 kHz és 25 kHz körül.
Az
energiasűrűség-eloszlásokat
további
statisztikai
feldolgozásnak is alá lehet vetni [10,11].

4. ábra: A W7-AS sztellarátor tranziens MHD módusainak
poloidális módusszámai mágneses fluktuáció jelekből
számolva

Lehetséges elméleti modellek

3. ábra:

A W7-AS sztellarátor egy mágneses fluktuáció jelének
spektrogramja

Általában nem egyetlen jelünk van, hanem egy sor szonda
érzékeli részben ugyanazokat a jelenségeket. Ebben az
esetben megkísérelhetjük rekonstruálni a detektált
jelenségek térbeli szerkezetét, ami a tranziens MHD
módusokhoz hasonló globális módusok esetén elsősorban a
toroidális és poloidális módusszámok meghatározását
jelenti. Az idő-frekvencia transzformációkból kiszámolható
a különböző térbeli pozíciójú szondák jeleinek relatív késése
(fázisa), és ebből az idő-frekvencia sík minden pontján
megadható a legvalószínűbb móduszám értéke [12]. A 4.
ábra a 3. ábrán bemutatott idő intervallumra mutatja a
plazma egy poloidális metszete körül elhelyezett 16
szondából álló gyűrű jeleiből rekonstruált poloidális
módusszámokat. A 4. ábrán a módosszámokat színkódolva
ábrázoltam. A módusszám előjele a módus forgásának
irányát jelöli (pozitív az elektron-diamágneses irány). A
fehéren hagyott területeken az adatok nem mutatnak jól
meghatározott módusszámra utaló jeleket. Látható, hogy a
25 és 45 kHz sávok körül a +2 módusszám dominál, illetve
10 kHz körül megjelennek +3 módusszámú események is. A
többi módusszám elszórva jelentkezik, és valószínűleg a
véletlennek köszönhetik létüket, illetve a magasabb
frekvenciákon a mintavétellel kapcsolatos problémák is
jelentkeznek.
Természetesen
különböző
kisülésekben
különböző
karakterisztikus frekvenciák és módusszámok adódnak, de
annyit általánosan el lehet mondani, hogy alacsony

© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

Vizsgálataink kimutatták, hogy a tranziens MHD módusok
amplitúdója korrelál az ELM-szerű jelenségekkel járó
átmeneti hőmérséklet- és sűrűségprofil-változásokkal
[13,14]. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek a
plazmahullámok valamilyen módon ok-okozati viszonyban
állnak a tranziens transzport jelenségekkel. Lehetségesek
olyan folyamatok, amikor valamilyen plazmaparaméter
kritikus gradiense destabilizál egy hullámot, és az
nemlineáris folyamatokon keresztül transzportot okoz, de
az is előfordulhat, hogy egy transzport esemény
perturbációja okozza egy hullám megjelenését [12]. Az
alternatív modellek közötti döntéshez szükség van a
különböző
forgatókönyvek
szimulációjának
a
megfigyelésekkel való összevetésére.

Elfutó elektronok és fütyülő
hullámok
A cikkben bemutatásra kerülő másik kutatási téma inkább
elméleti jellegű: az egyensúlyi Maxwell-eloszlástól elfutó
(runaway) elektronok kölcsönhatását vizsgálja az ún.
fütyülő (whistler) hullámokkal.

Motiváció: kísérleti megfigyelések
Bár maga a feladat elméleti számolást jelentett, a motiváció
ebben az esetben is kísérleti eredményeken alapul. Ha
tokamak típusú berendezésekben a plazma összetartása
összeomlik, vagyis diszrupció következik be, az önindukció
miatt a plazmában folyó erős toroidális áram a lehűlt gáz
nagy ellenállása ellenére sem tud csak úgy eltűnni, az Ohmtörvény értelmében erős toroidális elektromos tér jön létre.
Bizonyos esetekben ez az elektromos tér a plazma
elektronjainak egy részét relativisztikus sebességre (~20
MeV) gyorsítja. Egy ilyen elektronnyaláb akár a berendezést
is károsíthatja, ezért igyekeznek elkerülni.
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Az elfutó elektronok száma jelentősen eltér a különböző
diszrupciókban, és egy kritikus (2.2 T) mágneses tér alatt
egyáltalán nem láttak elfutó elektronokat nagy
tokamakokban [15,16]. Erre a megfigyelésre adhat
magyarázatot az elfutó elektronok kölcsönhatása egy
plazmahullámmal.

Elfutó elektronok

súrlódási erőt az elektron energiájának függvényében. A
függőleges tengelyen fel vannak tűntetve a súrlódással
szemben ható elektrosztatikus gyorsító erő azon értékei,
melyeknél az erőegyensúly jellege megváltozik. Ha az
elektrosztatikus gyorsító erő nagyobb az eEc értéknél, akkor
létezik egy olyan vc kritikus sebesség, ami fölött az eE
elektrosztatikus gyorsító erő nagyobb lesz a súrlódásnál, és
a részecskék relativisztikus sebességre gyorsulnak [17]. Egy
eED-nél nagyobb gyorsító erő esetén minden elektron
felgyorsul. Az elfutó elektronok gyorsulását relativisztikus
hatások és sugárzási mechanizmusok mellett a
plazmahullámokkal való kölcsönhatás is megállíthatja.

Súrlódási erő

Az elfutó elektronok a plazmában tapasztalt ütközéses
transzport jellegzetességei miatt léteznek. Szemben azzal a
mindennapos tapasztalattal, hogy a sebesség növekedésével
nő a közegellenállás, a plazma elektronjaira ez nem mindig
igaz. Az 5. ábrán látható görbe mutatja az elektronra ható
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5. ábra:

Hullám-részecske kölcsönhatás
Az első dolog, amit a hullám-részecske kölcsönhatás
számításához tudnunk kell, az a részecskék – jelen esetben
az elfutó elektronok – eloszlásfüggvénye a hullámmal való
kölcsönhatást figyelmen kívül hagyva. Esetünkben ezt a
relativisztikus Boltzmann-egyenletből számolhatjuk a nagy
tokamakok diszrupcióiban érvényes közelítésekkel [19]. A
kapott eloszlásfüggvény erősen anizotrop a sebesség
koordinátában, az elfutó elektron nyaláb gyakorlatilag egy
irányban mozgó részecskékből áll. Ez az anizotrópia tudja
az
adott
impulzusú
részecskékkel
rezonáns
plazmahullámokat destabilizálni. Az ebből fakadó

6. ábra:

Energia

A plazma elektronjaira ható súrlódási erő az energia függvényében

növekedési rátát a linearizált Boltzmann-egyenletből lehet
kifejezni különböző hullámokra [18]. A hullám akkor lesz
instabil, amikor ez a növekedési ráta nagyobb a
csillapításnál.
A 6. ábra a fütyülő hullám stabilitási tartományát mutatja a
leginstabilabb hullámszámvektorú hullámra adott elfutó
elektron hányadokra. Magasabb diszrupció utáni
hőmérséklet esetén instabilabb a hullám, mert ekkor kisebb
az ütközéses csillapítás, míg erősebb mágneses tér esetén
stabilabb [19]. Ez utóbbi összefüggés jó egyezést mutat a
kísérleti tapasztalatokkal, miszerint nagy mágneses tér
esetén akadálytalanul keletkeznek az elfutó elektronok,
nincsen jelentős hullám-részecske kölcsönhatásra utaló jel.

A fütyülő hullám stabilitásai tartománya a mágneses térerősség (B) és diszrupció utáni hőmérséklet (TeV) síkon különböző
elfutó elektron hányadok (nr/ne) esetén tiszta deutérium plazmára
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A hullám destabilizálódása sem jelenti még feltétlenül az
elfutó elektronok eltűnését. Eddig csak azt számoltuk ki,
hogy az elektronok eloszlásfüggvénye hogyan hat a hullám
stabilitására, de az elfutó elektron nyaláb szempontjából a
lényeg a hullám lineáris növekedés szakaszán túl
jelentkezik, amikor a hullám elkezd visszahatni az őt
destabilizáló eloszlásfüggvényre. Ezt a visszahatást
megfelelően kicsi amplitúdójú és növekedési rátájú és
megfelelően széles spektrumú hullámok esetén a kvázilineáris egyenletrendszer írja le [18].
A kvázilineáris egyenletrendszer tagjai: 1. a lineáris
növekedési ráta kifejezése az elfutó elektronok
eloszlásfüggvényéből, 2. a hullám energiájának a lineáris
növekedési ráta szerinti exponenciális növekedését vagy
csökkenését leíró egyenlet, 3. a hullámnak az
eloszlásfüggvényre történő visszahatását a hullám
energiájának függvényében leíró egyenlet. Ennek a három,
kölcsönösen összecsatolt egyenletnek keressük az
önkonzisztens megoldását [18].
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A 7. ábrán a kvázilineáris egyenletrendszer numerikus
megoldásának eredményét láthatjuk. Az első feltűntetett
időpillanatban a hullám még éppen elérte azt az energiát,
amikor már szignifikáns hatása van az elfutó elektronok
eloszlásfüggvényére. Mivel a hullámot destabilizáló
tényező az eloszlásfüggvény sebességbeli anizotrópiája volt,
a hullám visszahatása ennek az anizotrópiának a
csökkentését eredményezi, vagyis a részecskék szóródnak.
Amint az eloszlásfüggvény anizotrópiája egy kritikus szint
alá csökken, a hullám stabilizálódik, és energiája elkezd
csökkenni. Amennyiben az elfutó elektronok száma
növekszik, az instabilitás első fázisát egy újabb követi, ami
tovább izotropizálja az eloszlásfüggvényt, ez látható a 7.
ábra második időpontjában. Eközben az érintett tartománya
az eloszlásfüggvénynek is folyamatosan szélesedik.
Számításaink azt mutatták, hogy a diszrupciók során
keletkező elfutó elektronok számának ingadozásáért a
fütyülő hullámmal való kölcsönhatás lehet a felelős. A teljes
bizonyossághoz szükség lenne az effektus integrálására egy
részletes diszrupció szimulációba vagy a fütyülő hullám
kísérleti megfigyelésére.

7. ábra:

A fütyülő hullám és az elfutó elektronok kvázi-lineáris kölcsönhatása: A felső ábrákon az elfutó elektronok eloszlásfüggvényét
látjuk a relativisztikus impulzus mágneses erővonalakkal párhuzamos és merőleges komponenseinek függvényében két
időpillanatban. Alatta a fütyülő hullám termikus energiára normált spektrális energiáját látjuk a hullámszámvektor mágneses
erővonalakkal párhuzamos és merőleges komponenseinek függvényében ugyanazon időpillanatokban.
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A két téma közös pontjai
A cikkben érintett két téma első ránézésre meglehetősen
különbözik egymástól: az egyik alapvetően egy kísérleti
adatfeldolgozás sztellarátoron végzett méréseken, míg a
másik egy elméleti számolás egy tokamakokat érintő
problémában. A nyilvánvaló különbségek mellett azonban
számos már felderített és még több potenciális közös pont
van a két témában: Amit az adatfeldolgozás témában rögtön
láttuk, hogy tranziens hullámokkal van dolgunk, az az
elméleti gondolatmenetnek az egyik végső eredménye lett.
Közben a tranziens MHD módusok egyik lehetséges
elméleti magyarázataként felmerült, hogy azt is
nemtermikus elektronok destabilizálják, mint az elfutó
elektronok a fütyülő hullámot. Ezen kapcsolatoknak a
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további elemzése és az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázása
rendkívül hasznos lehet mind a két kutatási téma
szempontjából.
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A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja,
jelene, jövője
Radnóti Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet,
1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon: 2090-555/6271; E-mail: rad8012@helka.iif.hu

A jelen dolgozat kitér a jelenlegi fizikaoktatás helyzetére, a folyamatos óraszámcsökkentésből adódó problémákra. Rövid
áttekintést adott azokról a nemzetközi felmérésékről, amelyekben hazánk évtizedek óta részt vesz. A cikk második részében
fiatalok körében az atomenergia megítéléséről végzett három felmérés eredményei kerülnek bemutatásra.

Néhány gondolat a magyar oktatás és
a fizikaoktatás jelenlegi helyzetéről
„Tiszteld a gyermekeket. Tisztelettel figyeld szavaikat és
végtelen szeretettel szólj hozzájuk.”
Szilárd Leó, 1940. október 30.
A „Tíz parancsolat”- ok közül a 8.

Jelenlegi helyzet:
A természettudományok és azon belül a fizika és kémia
vészes mértékű visszaszorítása történik az oktatási
kormányzat részéről, melyet táblázatunkkal is illusztrálunk.
A NAT 1995. sorában azért vannak a kérdőjelek, mivel
akkor még csak a 10. évolyam végéig szólt a szabályozás.
Valójában nem tudjuk, hogy a 11. és a 12. évfolyamon
mennyi volt az óraszám az egyes iskolákban. Csak
1. táblázat

valószínűsíthetjük,
hogy
fizikaoktatás (1. táblázat).

minden

bizonnyal

volt

A természettudományok visszaszorításának hivatalos
indoka az, hogy a volt szocialista országokban a
rendszerváltás előtt aránytalanul magas volt ezek
részaránya a nyugati országokkal összehasonlítva. Ezért azt
a múlt örökségének tarják sokan, melyen változtatni kell, és
„utol kell érjük” a nyugati országokat. Sajnos a döntéshozók
nem veszik figyelembe azt a tényt - amelyet az Európai
Unió által is megfogalmazott -, hogy jelenlegi technikai
eszközök sokaságával átitatott világunkban egyre több
műszaki természettudományos szakemberre lesz szükség.
Ez pedig feltételezi a természettudományos tantárgyaknak
a jelenleginél jóval magasabb részarányát, és egyben
fontosságát.

Az alapóraszámok alakulása fizikából az elmúlt évtizedekben
A tanterv
bevezetésének éve

Általános
iskola

Gimnázium

%

Σ

V.

VI.

VII.

VIII.

I.

II.

III.

IV.

1965.

-

2

2

2

-

2

3

4

100

15

1978.

-

2

2

2

2

2

3

2

100

15

NAT 1995.

-

1,5

2

1,5

2

2

?

?

60

9

Kerettanterv 2000.

-

-

2

1,5

1,5

3

2

-

67

10

Jelenlegi javaslat

-

-

1,5

1,5

1,5

2

2

-

57

8,5
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A természettudományos tantárgyak visszaszorításának már
komoly hatása van, amelynek „elszenvedői” elsősorban
azok a hallgatók, akik ilyen jellegű pályát választanak,
mivel nem megfelelő tudásrendszerrel kerülnek be a
felsőoktatásba. A témáról részletesebben tájékozódhat a
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kedves olvasó honlapomon, ahol az ELTE-re beérkező első
éves hallgatók fizika tudásával kapcsolatos adatok
olvashatók:
http://members.iif.hu/rad8012/.
Jelen
írásunkban néhány érdekes összefüggést mutatunk be.

Fizika kritérium
50,0
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körny 2007
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10,0
5,0
0,0
0-10 %

10,1-20 % 20,1-30 % 30,1-40 % 40,1-50 % 50,1-60 % 60,1-70 % 70,1-80 % 80,1-90 % 90,1-100 %
teljesítmény (%)

1. ábra:

Hallgatói teljesítmények eloszlása 2007.

Az évek során mi is azt tapasztaltuk, hogy a felvett
hallgatók közül nagyon sokan már az első félévi tanulmányi
feladataikat sem tudják teljesíteni. Azért, hogy minél több
hallgató fejezhesse be eredményesen tanulmányait,
egyetemünk úgy döntött, hogy az adott szak szempontjából
fontos, a középiskolában is tanult tantárgyakból szükség
szerint felzárkóztató kurzusokat szervez (matematika,
fizika, kémia) már második éve. Azt, hogy a hallgatók közül
kiknek kell részt vennie ezen, a tanév elején (az úgynevezett
regisztrációs héten, még az oktatás megkezdése előtt)
megírt diagnosztikus célú felmérő dolgozat alapján
döntöttük el. A hallgatók minden, az első évfolyam számára
meghirdetett tantárgyat felvesznek, a felzárkóztatás plusz
foglalkozást jelent számukra. A jó dolgozatot írt hallgatók
tehetséggondozásban részesülnek, amelynek elemei mint
specális előadások, illetve emelt szintű előadás.
A továbbiakban a fizikára, a környezettudományra és a
földtudományra jelentkezett hallgatók fizikatudásával
foglalkozunk, néhány összefüggést emelünk ki. A
diagnosztikus teszt a beérkező első éves hallgatók
fizikatudását mérte, amelynek az alábbi elemei voltak:
− a fizika szempontjából lényeges összefüggések,
− mértékegységek,
− nagyságrendek ismerete,
− egyszerű fizikai jelenségek kvantitatív vizsgálata,
− elemi számításos feladatok megoldása.
A dolgozat nehézségi foka nem érte el a középszintű fizikai
érettségi színvonalát. A dolgozatot az ELTE TTK Fizikai
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Intézet munkacsoportja állította össze. A következtetések
levonásához a 2006. és a 2007. őszén megírt 567 dolgozat
eredményei természetesen nem tekinthetők reprezentatív
mintának, de a kapott eredmények jelzés értékűek lehetnek.
A következő grafikonon a 2007. szeptemberében írt
dolgozatok a hallgatók által elért eredmények eloszlásai
láthatók (1. ábra).
Látható az 1. ábrán, hogy a környezettudomány szakos
hallgatók nagyon gyengén teljesítettek. 2007-ben alig 10 fő
az, akinek nem kell felzárkóztatóra járni a 140 fős
évfolyamból. A földtudomány szakos hallgatók kb. a
felének kellett felvenni a tárgyat azok közül, akik
dolgozatot írtak. (Ők választhattak, hogy vagy fizikából,
vagy kémiából írnak kritériumdolgozatot.) De köztük
vannak egészen jól teljesítők is.
A fizika szakosok esetében több maximum is látható. Egy
részük rendkívül gyenge dolgozatot írt, egy részük éppen a
20 pontos határnál „csoportosul”, és vannak jól teljesítők.
A grafikonok jellege hasonló a tavalyi eredmények alapján
felvett grafikonokhoz. Tehát valószínűleg nem mérünk
rosszul.
A következő grafikonon összesítve ábrázoltuk a három
szakra jelentkezett hallgatók teljesítményét, együtt a 2006ban és a 2007-ben felvettekét, mely így összesen 576 főt
jelent. Vagyis a grafikon azoknak az ELTE-re felvett
hallgatóknak a közoktatás során szerzett fizikatudását
mutatja, akiknek valamilyen értelemben fontos a fizika a
felsőoktatási tanulmányaik során (2. ábra).
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A grafikonból az olvasható le, hogy a hallgatók 53,1%-nak a
tudása 30% alatt van, és 74,6%-uk (3/4 részük!!!) tudása van
50% alatt az általunk íratott dolgozat eredményei alapján.
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Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a dolgozat feladatainak
nehézsége nem érte el a középszintű fizikai érettségi
színvonalát!

Fizika kritérium
50,0
45,0
40,0
35,0

darab (%)

30,0
25,0

Két éves összevont

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0-10 %

10,1-20 % 20,1-30 % 30,1-40 % 40,1-50 % 50,1-60 % 60,1-70 % 70,1-80 % 80,1-90 % 90,1-100
%
teljesítmény (%)

2. ábra:

Hallgatói teljesítmények eloszlása 2006-2007.

Néhány általános megállapítás
1.) Akik nem tanultak fizikát a 12. évfolyamon, nem jártak
fizika fakultációra, nem érettségiztek a tantárgyból,
akár emelt, akár közép szinten, azoknak kiesett egy év
a fizika tanulmányokból és nagyon sokat felejtettek.
2.) A felvételi pontszám nemcsak a fizika tudást tükrözi,
hanem sok részből tevődik össze, pl. nyelvvizsgákkal is
sok
pluszpont
szerezhető
stb.
Továbbá
a
természettudományi szakok esetében a felvételi
pontszámításnál elfogadják a középszintű érettségit,
illetve nem csak a választott szakból, hanem bármilyen
más természettudományos tantárgyból szerzett
érettségit is.
3.) Elsősorban azoknál a szakoknál, ahol a fizika
„segédtudományként” szerepel, jól megfigyelhető,
hogy a hallgatók már a középiskolás koruk alatt
teljesen elhanyagolták a nem szakirányú tantárgyak
tanulását. Esetünkben lásd a környezettudomány,
földtudomány szakosok a fizikát.
4.) Sem a szülők sem a középiskolai tanárok nem
világosítják fel a tanulókat arról, hogy nemcsak a
szűken vett választott szakirányt kell tanulni (pl. a
földtudományhoz csak a földrajzot), hanem a
tudományág
műveléséhez
szükséges
segédtudományokat is, esetünkben fizikát, kémiát,
matematikát. Sőt, általános tapasztalat, hogy inkább
még le is beszélik a nem a választott szakterülethez
tartozó, és nem érettségi tantárgy komolyabb
tanulásáról a diákokat, hogy az idejét csak arra fordítsa,
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ami a fő szakja lesz, vagy ami választott érettségi
tantárgy.
5.) A NAT bevezetésével, a különböző tantervi
modernizációs
folyamatok
eredményeképpen
radikálisan (jó esetben 40%-kal) csökkent a fizika
óraszáma a közoktatásban, ezáltal a tantárgy
megbecsültsége is. Ugyanakkor a tananyag mennyisége
gyakorlatilag változatlan maradt. Ez a helyzet diáknak,
tanárnak egyaránt megoldhatatlan, kudarcokkal teli
szituációkat generál. Az egyetemek ezt a megváltozott
helyzetet nem veszik és nem is vehetik figyelembe
képzési programjaik tervezésénél, pedig ténykérdés,
hogy átlagosan kevésbé felkészült diákok jelennek meg
a felsőoktatásban. A követelményekhez igazodva,
egyetemi diplomát nem adhatnak kevesebb tudásra!
6.) Az
óraszámok
csökkentésével
csökkent
a
természettudományos ismereteket igénylő szakmák
megbecsültsége is, így az ilyen pályákra sajnos nem a
legtehetségesebb diákok jelentkeznek.
Az írásunk alapjául szolgáló felmérő dolgozatok az ELTE
Fizikai Intézetében készültek, de nagy valószínűséggel az
ország bármely hasonló egyetemén és szakján hasonló
eredményeket kaptunk volna. Ezt a feltevést erősíti, hogy
egyetemünkön a kémia szak esetében is hasonló
eredmények születtek, ami azt mutatja, hogy az iskolai
kémia oktatás is hasonló problémákkal küzd.

Nemzetközi felmérések
Hazánk két nemzetközi felmérésben vesz részt. Az egyik az
IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) társaság által szervezett, míg a
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másik a néhány éve alakult PISA (Programme for
International Students Assessment) társaság. Minkét
szervezet által készített felmérések eredményeit gyakran
szokták idézni napjainkban. De ahhoz, hogy értelmezni
tudjuk
az
eredményeket,
néhány
gondolatot
előrebocsátunk.
Az IEA társaság által végzett felmérések esetében
kifejezetten ügyeltek arra, hogy a diákoknál csak olyan
ismeretekre kérdezzenek rá, csak azok alkalmazásképes
használatát várják el, melyet már tanultak. Ezekre
különböző tanári háttérkérdőívekben kérdeznek rá. A
feladatok pedig olyan jellegűek, amelyek bármelyik ország
tankönyvében is előfordulhatnak. Erre szokták azt
mondani, hogy főleg az iskolai szituációban értelmezett
ismereteket kérik számon. A PISA társaság „filozófiája”
teljesen más. Ők egyáltalán nem foglakoznak azzal, hogy a
diákok milyen tananyagot tanultak az iskolában. A 15 éves
diákok számára olyan jellegű kérdéseket, problémákat
válogattak össze, amelyekkel a mindennapi élet során is
találkozhatnak, és ezek megoldását várták el. Vagyis
kifejezetten az alkalmazásképes tudást vizsgálják, nem
foglalkozva azzal, hogy mi a tananyag az egyes iskolákban.
A következő táblázat a 14 éves magyar
teljesítményének alakulását mutatja (2. táblázat).

3. ábra:

diákok

2. táblázat

Az IEA vizsgálatok eredményeiből

Az elmúlt 30 év IEA vizsgálatainak eredményei
Felmérés éve

Eredmény a
teljes teszt
alapján

Eredmény a
természettudományos
gondolkodás alteszten

1971.

2. hely 14
nemzet között

10. hely

1983.

1. hely 24
nemzet között

9. hely

1995.

12. hely 41
nemzet között

20–23. hely

1999.

3. hely 39
nemzet között

12. hely

A táblázat adataiból látható, hogy a magyar tanulók
egészen jó helyezéseket értek el a teljes teszten. De a
természettudományos gondolkodás alteszten viszont közel
sem olyan jó a magyar tanulók teljesítménye! Ez némileg
magyarázza már azt is, hogy a PISA vizsgálatokban miért
gyengébb a diákok teljesítménye.
A következő ábrán a 2003-as PISA vizsgálat egyik
problémamegoldó gondolkodással kapcsolatos feladatának
eredményeit mutatja be országok szerinti bontásban (3.
ábra). Részletesebb információ kapható a következő
weblapon: http://oecd-pisa.hu/

A PISA felmérésben elért eredmények, 2003.

Megjegyezzük, hogy a többi feladat megoldásában, illetve
az összesített eredmények esetében is hasonló grafikonok
készültek. A magyar tanulók (és a többi nemzet tanulói)
közel azonos helyen szerepelnek mindegyik esetben, ami az
átlag körül van. És hasonló a helyzet az azóta már
napvilágot látott 2006-os vizsgálat eredményei esetében is.
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A különbség csupán annyi, hogy jóval több ország vett részt
a felmérésben.
Nincs szándékomban részletesen elemezni az ábrát, mivel
azt gondolom, hogy mindenkinek van róla saját véleménye.
Csak néhány megjegyzés. Az ábra szerint tehát van néhány
ország, akik picit kiemelkednek az átlagtól, van nagyon sok
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olyan ország (köztük mi is), akik abszolút mértékben az
átlagot „hozzák”, és vannak abszolút leszakadók.

A 2007-es attitűdmérés célkitűzései
Az 1986-os csernobili balesetet követő évben, 1987-ben
végeztem első felmérésemet hasonló témában. A vizsgálatot
megismételtem 1993-ban kibővített kérdésekkel a
megváltozott társadalmi viszonyok közt. 2007-ben ismét
felmérést végeztem a témában, melynek célja a vélemények
alakulásának figyelemmel kísérése immár több évtizedes
távlatokban. A 2007-es felmérésben a kérdések egy részét
teljesen azonos módon tettük fel, mint az előző két esetben,
így összehasonlításokat tudunk tenni, folyamatok,
tendenciák vizsgálatára nyílik lehetőség. E legutóbbi
vizsgálat során a kérdések köre kibővült napjaink fontos
problémáival, mint például a földi klímát befolyásoló
üvegházhatású gázok keletkezési lehetőségei. Mivel
hazánkban valószínűleg új atomerőművi blokk építésére
kell, sor kerüljön, illetve a jelenleg üzemelő blokkok
élettartamának meghosszabbítása is kulcsfontosságú
kérdés, ezért ilyen jellegű kérdések is hangsúlyosak voltak.
A fentieken kívül kíváncsiak voltunk a középiskolás
korosztály tájékozottságára a nukleáris technika elemeivel
kapcsolatban. Mennyire van ténylegesen jelen a téma a
fizika oktatásában, és ez miként befolyásolja a témával
kapcsolatos tudásrendszert és a nukleáris technika
használatának elfogadottságát. Továbbá felfedezhető-e
jelentős különbség a fiúk és a lányok válaszaiban, amint azt
az előző két felmérés során tapasztaltuk?
Célkitűzésünk az volt, hogy eredményeink közzétételével
segítsük a tájékoztatási stratégia alakítását, továbbá az
iskolai oktatás számára is tanácsokkal szolgáljunk.
3. táblázat

1987.

1993.

2007.

A megkérdezettek
száma

652 fő

578 fő

395 fő

Demográfiai
kérdések száma

3

5

4

Kérdések száma

13

25

15

A felmérés lebonyolítását a Magyar Nukleáris Társaság
WIN szakcsoportja kezdeményezte és az új, aktuális
kérdések
megfogalmazásában,
a
kérdőívek
sokszorosításában és a megfelelő helyekre való
eljuttatásában is segítséget nyújtott. Köszönet érte! Továbbá
köszönöm a tanárkollegák segítségét a kérdőívek
kitöltetésében!
Az egyes években a következőképpen
megkérdezettek köre és a kérdések száma:

alakult

a

A 3. táblázat adataiból látható, hogy az évek során egyre
kevesebb főt sikerült bevonni a vizsgálatba. De szerencsére
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még így is elég nagy a minta a pedagógiai jellegű
vizsgálatok esetében jelzés értékű következtetések
levonásához. A kérdések száma azért lett kevesebb, mint az
1993-as vizsgálata során, mert szempont volt, hogy a teljes
kérdőív egyetlen A4-es lap két oldalára ráférjen.

A minta kiválasztása
Mindhárom esetben törekedtünk arra, hogy a minta az
ország több régiójából kerüljön ki. Továbbá ne csak a
fővárosból és a nagyobb városokból kerüljenek ki a
válaszadók, hanem legyenek kis településen és falvakban
élő középiskolába járó fiatalok is. A fiúk és a lányok aránya
is majdnem 50-50% (208 fiú és 187 lány). A válaszadás
önkéntes volt, név nélkül történt.

A kiértékelés módja
A kiértékelés számítógépes feldolgozással történt, Excel
táblázatkezelő program felhasználásával. A 19 kérdésre
adott választ személyenként egy-egy 19 jegyű számsorral
reprezentáltuk, majd az egyes választott lehetőségeket
ennek alapján számláltuk össze és jelenítettük meg %-osan.

Kérdésenkénti kiértékelés
A továbbiakban csak néhány érdekes összefüggést
mutatunk be kapott eredményeink közül. Akiket
részletesen érdekel a téma honlapomon olvashatják a teljes
kiértékelést:
http://members.iif.hu/rad8012/atomfizika
/TOTO-kiertekeles.doc
A nukleáris energia esetében meg kell jegyezzük, hogy
annak ellenére, hogy csak egy lehetőség megjelölését
kértük, akik ezt a megoldást javasolták egy kivételével mást
is megjelöltek.
Érdekesség, hogy bár jelen adatgyűjtés eredményeként is a
napenergia „vezet” a javaslatok sorában (4. ábra), de
mértéke lényegesen visszaesett az utóbbi két évtizedben. A
bioenergiát viszont egyre többen választják. Ez minden
bizonnyal napjainkban az Európai Unióban és a sajtóban is
egyre nagyobb teret kapó energiapolitikai meggondolások
eredménye.

A felmérések legfontosabb adatai
Év
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Örömmel láthatjuk, hogy igaz, a nukleáris energiát egyedüli
megoldásként nem választanák a diákok, de azt azért elég
nagy arányban tudják, hogy az atomerőmű működése
közben nem bocsát ki üvegházhatású gázokat (5. ábra). A
kérdés a korábbi adatgyűjtések során nem szerepelt, mivel
akkor még nem volt ennyire nyilvánvaló az emberiség
szerepe a földi klíma változásának előidézésében.
Érdekes, hogy annak ellenére, hogy a megkérdezetteknek
csak 11,2 %-a tanult atomfizikát saját bevallása szerint, a
helyes válaszok aránya ennél jóval magasabb (6. ábra). Ez
arra utal, hogy a diákok hajlandók gondolkodni, és eljutni a
helyes következtetéshez. De egyben azt is mutatja, hogy az
atomfizikai ismeretek nem feltétlenül tartoznak a nehéz
témakörök közé, amely indokolhatná mellőzésüket a
fizikaoktatásból.
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Milyen megoldást javasol a jövő energiaigényének kielégítésére?
(1987,1993, 2007)
80,0

70,0

60,0

százalék

50,0
1987
1993

40,0

2007
30,0

20,0

10,0

0,0
kőolaj, földgáz

szénenergia

4. ábra:

napenergia

nukleáris energia

bioenergia

vízenergia

A jövő energiaigényének lehetséges kielégítése

Ön szerint melyik erőműtípus nem bocsát ki üvegházhatású gázokat?
80,0

70,0

60,0

százalék

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
szénerőmű

5. ábra:

olajtüzelésű erőmű

kombinált gáz/gőzerőmű

atomerőmű

Erőművek összehasonlítása üvegházhatású gázok szempontjából

Ha egy radioaktív atommag felezési ideje 1 év, akkor 1000 darab ilyen
magból mennyi marad 3 év múlva?
50,0
45,0
40,0
35,0

százalék

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
125 darab

6. ábra:
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1526 darab

250 darab

3√1000

A radioaktív bomlástörvény alkalmazása
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A fiúk és a lányok véleményének
összehasonlítása
Az előző két felmérés eredményeihez hasonlóan ebben az
esetben is jelentős különbségek vannak a fiúk és a lányok
között a nukleáris technika alkalmazásáról alkotott
vélemények esetében. Általánosságban elmondható, hogy a
fiúk többet tudnak a témáról (ami nem feltétlenül a

I. évf. (2008) 02

tanórákról származik), és valószínűleg ennek következtében
ítélik meg kedvezőbben.
Az adatokból látható, hogy óriási különbség van a fiúk és a
lányok elképzelési között, mely a nukleáris energia
használatát illetően mutatkozik meg a legmarkánsabban. A
fiúk majdnem négyszer annyian támogatják, mint a lányok
(7. ábra).

Milyen megoldást javasol a jövő energiaigényének kielégítésére?
60,0

50,0

százalék

40,0

fiú
lány

30,0

20,0

10,0

0,0
kőolaj, földgáz

7. ábra:

szénenergia

napenergia

nukleáris energia

bioenergia

vízenergia

Fiúk – lányok véleményének összehasonlítása a jövő energiaigényének kielégítésére

Következtetések, javaslatok
A kapott adatokat elemezve megállapítható, hogy a
nukleáris energia megítélése nem túl kedvező, de
szerencsére egyértelmű elutasítás sem tapasztalható. Inkább
mint egyik lehetőséget tartják fontosnak a diákok. Nagy
százalékban tudják, hogy nem bocsát ki a földi klíma
alakulása szempontjából veszélyes anyagokat.
Egyértelmű kapcsolat mutatható ki a témával kapcsolatos
magasabb szintű tudás és a kedvezőbb megítélés között. Ez
különösen a fiúk és a lányok tudásának és véleményének
összevetésénél szembetűnő.
Az előző, 1987-es és az 1993-as adatgyűjtések
eredményeivel
jelen
felmérésünk
eredményei
is
összhangban vannak, vagyis megbízhatónak tekinthetők.
Több kérdést szándékosan azonos, vagy majdnem azonos
formában tettünk fel, amelyből a vélemények alakulásáról is
képet kaphattunk az elmúlt két évtized során. Néhány
esetben hangsúlyeltolódás mutatható ki, pl. a bioenergiát
ma többen választották mint régen, a napenergiát pedig
kevesebben. De a nukleáris energiával kapcsolatos attitűdök
lényegesen nem változtak.
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Azt gondoljuk, hogy az iskolának nagyobb szerepet kellene
vállalni a nukleáris technikával kapcsolatos ismeretek
közvetítése kapcsán. A fiúk esetében kimutatható, hogy
sokkal több ismeretet „szedtek” fel a témában, de a
lányokra ez közel sem mondható el. Tehát nagyon fontos az
iskola szerepe. A megfelelő tanítási órákon át kell tekinteni
a különböző energiaátalakítási lehetőségeket, a kockázati
tényezőket. Meg kell értetni a tanulókkal azt, hogy az egyre
nagyobb létszámú emberiség energiaigénye fokozódik, és
ennek előállítása bizonyos veszélyeket is hordoz magában.
Természetesen az energia hatékony felhasználása, a
takarékosság szükségszerű, de villamos berendezéseink
közé egyre több olyan eszköz tartozik, ami mai modern
életmódunk szükségszerű velejárója (klímaberendezés,
mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb.). Ezek működtetését
természetesnek tartjuk és nem szeretnénk ezekről
lemondani!
Az
energiahiány
mai
életmódunk
visszafejlődésével járna, továbbá csak jóval kevesebb ember
életlehetőségét tudná biztosítani a Földön!
Különböző szinteken tanítható, osztálytermi környezetben
feldolgozható energetikával és azok környezeti hatásaival
foglalkozó modulokat, tanítási egységeket lehet (és kell)
kidolgozni, amelyekre honlapunkon mutatunk is példákat.
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Az uránpiac helyzete és kilátásai
Dr. Pázmándi Tamás, Bodor Károly
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A XXI. század első felében a nukleáris energiatermelés várható expanziójával párhuzamosan az uránérc ára
folyamatosan növekedni fog. Az atomenergia jövője szempontjából fontos tényező az uránérc, illetve a
fűtőelemek világpiaci árának alakulása, amit nagymértékben befolyásol az alkalmazott bányászati, dúsítási,
fűtőelemgyártási technológiák fejlődése és elterjedése. Jelen cikk bemutatja a nukleáris üzemanyagciklus
elejének lépéseit, áttekintést nyújt az uránpiac nemzetközi helyzetéről és a következő években várható
változásairól.

Az urán-oxid árának alakulása

reneszánsza, illetve más nyersanyagok (kőolaj, földgáz)
drágulása is szerepet játszik.

Az 1. ábra az urán-oxid piaci árának alakulását mutatja, az
összehasonlíthatóság érdekében a nominális ár mellett a
2007-es szintre korrigált árakkal együtt. Az 1970-es évek
végén az urán-oxid (U3O8) tőzsdei ára a 2006-os árhoz
hasonlóan magas volt, jelenértékre átszámolva elérte a 115
USD/fontot. Az 1980-as évek második felében az ár
visszaesett az 1970-es év árszintjére, az árzuhanáshoz a
hidegháború vége, az úgynevezett másodlagos források
megjelenése és az atomenergia támogatottságának csökkenése is hozzájárult.

2. ábra:

1. ábra:

Az urán-oxid piaci árának alakulása
az elmúlt 60 évben [1]

Az ár 2003 óta ismét folyamatosan emelkedik, a csúcsot (135
USD/font) 2007 júliusában érte el, majd az év végére 80
dollár alá esett, jelenlegi ára (2008. február 21.) 75 USD/font
(2. ábra). Piaci elemzők szerint a közeljövőben az uránérc
drágulása tovább folytatódik, amiben a nukleáris ipar

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

Az urán-oxid árának alakulása 2006-2007-ben [1]

A tényleges ár az előállítási költségen kívül, amit
alapvetően a bányászati feltételek szabnak meg, jelentősen
függ attól, hogy az üzlet hosszú távú szerződés vagy
tőzsdei kereskedés keretében valósul-e meg. Az urán-oxid
döntő hányadát hosszú távú szerződések keretében
értékesítik, ekkor az ár elsősorban a felmerülő költségek, a
szerződéskötés idején érvényes piaci kereslet-kínálat és az
árak hosszú távú alakulására vonatkozó becslések
függvénye. Emiatt a hosszú távú szerződéses ár nem követi
közvetlenül a tőzsdei ár változásait, melynek kialakulásában a pénzügyi, tőzsdei spekulációnak is meghatározó
szerep jut. Az árak eltérő viselkedése jól látható az elmúlt
évek adatai alapján, a hosszú távú szerződéses árak nem
követték közvetlenül a tőzsdei árak rohamos emelkedését
(3. ábra).

Beérkezett: 2008. március 1.
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melyek ezer megawattonként 195 tonna uránt igényelnek
évente.

3,9

46000

44000

Az urán-oxid árának alakulása (1972-2006) [2]

A nukleáris üzemanyagok iránti keresletet alapvetően az
atomerőművek beépített teljesítménye, azok típusa és
kihasználási tényezője határozza meg. A világon jelenleg
üzemelő 435 reaktor kapacitása összesen 370 GW, ezek
üzemeltetése közelítőleg 78,5 ezer tonna urán-oxidot
igényel évente, melynek urántartalma 66,5 ezer tonna. A
folyamatosan növekvő villamosenergia-igények kielégítése
érdekében az erőművek teljesítményét és kihasználási
tényezőjét növelik, ami általában együtt jár a hatásfok, a
dúsítás és a kiégési szint fokozatos emelésével (4. ábra).
Ennek hatására az elmúlt két évtizedben 25%-kal csökkent a
reaktorok uránigénye egységnyi megtermelt villamos
energiára vetítve. A folyamatosan növekvő energiaigények
miatt ugyanakkor új reaktorokat is üzembe állítanak,

3,6
Dúsítás (%)

A kereslet jellemzői

Dúsítás

42000

Kiégési szint (MWd/t)

3. ábra:

Kiégési szint
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36000
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4. ábra:

1995

2000

2005

2010

A kiégési szint és a dúsítás fokának alakulása
(1990-2010) [1]

Egy 1000 MW beépített teljesítményű atomerőművi blokk
uránigényét mutatja az 1. táblázat, 4%-os dúsítás mellett. A
számítások során feltételeztük, hogy a kibányászott érc
urántartalma 1%, valamint a dúsítás során visszamaradó
szegényített urán U-235 tartalma 0,25%.

1. táblázat 1000 MW teljesítményű atomerőművi blokk éves uránigénye, villamosenergia-termelése és a nukleáris üzemanyagciklus
során keletkező kiégett fűtőelem mennyisége [2]
Bányászat

20 000 tonna 1%-os uránérc

Finomítás

230 tonna 85%-os urán-oxid (U3O8) (195 t U tartalom)

Konverzió

288 tonna UF6 (195 t U tartalom)

Dúsítás

35 tonna UF6 (24 t dúsított U)

Fűtőelem gyártás

27 tonna UO2 (24 t dúsított U)

Villamosenergia-termelés

7 000 000 MWh villamos energia

Kiégett fűtőelem

27 tonna, ebből
23 t reprocesszálható urán (0,8% U-235),
240 kg plutónium,
720 kg hasadási termék és egyéb transzurán

Uránkészletek
Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a Föld
minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos
koncentráció 3-5 g/t és a tengerek és az óceánok vizének
minden köbméterében is található körülbelül 5 mg urán. A
Földön vannak olyan helyek, ahol a koncentráció ennél az
átlagos értéknél sokkal magasabb. Az uránérc kitermelése a
földkéregből általában akkor kifizetődő, ha az uránkoncentráció eléri a 500-5000 g/t értéket. Az urán
esetenként arany és rézérccel közösen fordul elő, ami a
kitermelést még gazdaságosabbá teheti.
A felkutatottság mértéke szempontjából az uránforrások
három csoportba sorolhatók:
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Bizonyított források (Reasonably Assumed Resources –
RAR): a nyilvántartások alapján a jelenleg gazdaságosan
kitermelhető uránérc mennyisége 4,7 Mt, ami legalább 70
évig fedezi a szükségleteket. A lelőhelyek földrajzi
eloszlását a 2. táblázat mutatja.
Becsült források (Estimated Additional Resources – EAR): a
geológiai mérések és a földtani képződmények folytonossága alapján további 10 Mt uránérc becsülhető.
Elméleti források (Speculative Resources – SR): a felderített
források ismeretlen folytatásai és a még egyáltalán nem
felderített források egy része a remények szerint szintén
gazdaságosan kitermelhető. A kőzetekben uranitit, uránszurokérc formában, valamint másodlagos ásványként
fordul elő, de a tengervíz is jelentős mennyiségű uránt
tartalmaz – igen kis koncentrációban (4000 Mt).
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A kitermelés költsége alapján szintén három kategória
különböztethető meg: 40 USD/kg alatt, 40 és 80 USD/kg
között, valamint 80 USD/kg felett. Napjainkban akkor
gazdaságos a kitermelés, ha a költségek nem haladják meg a
40-50 dollárt kilogrammonként.
A bizonyított készletek mennyisége is változik évről-évre,
például Ausztráliában az elmúlt évek során végzett
kutatások eredményeként a bizonyított urán források egy
év alatt 30%-kal, 953 ezer tonnára növekedtek. Ha ehhez a
becsült forrásokat is hozzáadjuk, Ausztráliában 1,53 Mt –
80 USD/kg áron kitermelhető – urán áll rendelkezésre.
2. táblázat
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Emellett, mivel a gazdaságosan kitermelhető uránérc más
ércekhez hasonlóan viselkedik, a piaci árak megduplázódása esetén a gazdaságosan kinyerhető források mennyisége akár tízszeresére is emelkedhet.

Uránérctermelés
Az atomreaktorok uránigényének 65%-át közvetlenül a
bányászott uránérc fedezi. 2006-ban a bányák közel 40 ezer
tonna uránércet termeltek, a világ legnagyobb urántermelői
Kanada, Ausztrália és Kazahsztán, és ugyanitt találhatóak a
legnagyobb készletek is (2. táblázat).

Az uránérc termelés és a készletek megoszlása országonként [2]
Bizonyított uránérc készletek, melyek
kitermelési költsége kevesebb, mint
80 USD/kg

Uránérc termelés országonként
[tonna U3O8]

(2005)

2002

2003

2004

2005

2006

[tonna U3O8]

Részesedés [%]

Kanada

13 681

12 329

13 673

13 709

11 627

444 000

9

Ausztrália

8 081

8 927

10 590

11 219

8 952

1 558 000

24

Kazahsztán

3 301

3 891

4 385

5 137

6 224

81 600

17

Niger

3 625

3 706

3 869

3 647

4 049

225 000

5

Oroszország

3 419

3 714

3 773

4 045

3 846

172 000

4

Namíbia

2 751

2 400

3 582

3 710

3 616

282 000

6

Üzbegisztán

2 193

1 884

2 377

2 712

2 665

116 000

2

USA

1 084

918

1 035

1 225

1 971

342 000

7

Ukrajna

943

943

943

943

943

90 000

2

Kína

861

884

884

884

884

60 000

1

Dél-Afrika

971

894

890

795

630

341 000

7

Brazília

318

365

354

130

224

279 000

6

India

271

271

271

271

209

67 000

1

Csehország

548

533

486

481

423

Románia

106

106

106

106

106

Németország

250

177

177

91

59

287 000

9

Pakisztán

45

53

53

53

53

Franciaország

24

0

8

8

6

Összesen

42 518

41 988

47 456

49 167

46 487

4 743 000

100

Az 5. ábrán az urán-oxid termelés és a szükségletek
alakulása látható. Megfigyelhető, hogy az elmúlt években
az igények jelentősen meghaladták a bányászott
mennyiséget, elsősorban a keleti országokban – többek
között a volt szocialista országokban – esett vissza a
kitermelés volumene. Az igényeket az úgynevezett
másodlagos forrásokból elégítették ki.
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Másodlagos források
A bányászott uránérc mellett az úgynevezett másodlagos
források biztosítják az urán iránti kereslet kielégítését,
jelenleg az igények 35%-át fedezik. A másodlagos források
egy részét a kiégett fűtőelemekben található hasadóanyagok
– elsősorban urán és plutónium izotópok – adják, melyeket
a fűtőelemek újrahasznosítása, reprocesszálása során
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nyernek ki. A másodlagos források közé tartozik emellett a
leszerelt nukleáris fegyverek urán és plutónium tartama, az
újra dúsított szegényített urán, valamint a polgári célú
tartalékkészletek.
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hogy a reaktorban a plutónium elhasad, így az a
továbbiakban katonai célra nem alkalmazható.
Az Egyesült Államok emellett felvásárolja az orosz
fegyvergyártás melléktermékeként visszamaradt szegényített urán egy részét (oroszországi kis dúsítású urán export).
A másodlagos források közé tartoznak ezenkívül a világon
felhalmozott polgári célú készletek, az újradúsított
szegényített urán, valamint az USA Energetikai
Minisztériumának (Department of Energy – DOE) eladásai:
a Paducah-ban működtetett dúsítóban 1953 és 1964,
valamint 1969 és 1976 között összesen körülbelül 90 ezer
tonna reprocesszált uránt dolgoztak fel, amit a tervek
szerint 2008-tól kezdenek el értékesíteni a világpiacon (3.
táblázat).

A nukleáris fűtőelem-gyártás lépései
5. ábra:

Urán-oxid termelés és szükségletek (1967-2007) [1]

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió által a hidegháború
végén kötött nukleáris leszerelési egyezmények végrehajtása során nagy mennyiségű erősen dúsított urán és
plutónium kerül ki a szétszerelt robbanófejekből. A katonai
és polgári alkalmazásokban használt, erősen dúsított uránt
természetes uránnal vagy a fegyvergyártás melléktermékeként visszamaradt szegényített uránnal keverve, az
atomerőművi reaktorokhoz használható, alacsony dúsítású
uránt állítanak elő. A „megatonnákból megawattot”
program keretében Oroszországban közel 500 tonna erősen
dúsított uránt hígítanak több mint 15 ezer tonna 4,4%-os
dúsításúra,
az
ezekből
készített
fűtőelemeket
atomerőművekben használják fel. Az Egyesült Államokban
174 tonna erősen dúsított uránt alakítanak át a program
keretében.
3. táblázat A másodlagos források %-os megoszlása 2007-ben

A nukleáris fűtőelemek gyártása több technológiai lépésben
történik, zárt üzemanyagciklus esetén a reprocesszálás
alkalmazásával a kiégett fűtőelemek hasadóanyag-tartalma
is felhasználható energiatermelésre. A fűtőelemek gyártása
az alábbi fő lépésekből áll.

Finomítás és konverzió
A kibányászott urántartalmú kőzetet speciális malmokban
porrá őrlik, majd kénsavban feloldják. Leszűrik a kőzet
anyagát és az oldatból urán-oxid (U3O8) formájában
csapatják ki az uránt. A sárgás színű port pogácsákká
sajtolják, melyet sárga pogácsának, vagy sárga tortának
(yellow cake) is hívnak.
4. táblázat A világ legnagyobb konverziós gyárainak kapacitása
(ezer t UF6) [2]
Vállalat (ország)

2007

2010

2015

Forrás

%

Cameco (Kanada és
Egyesült Királyság)

13,7

15,5

15,5

Kiégett fűtőelemek reprocesszálása

2

Areva (Franciaország)

14,0

14,0

15,0

Nagy dúsítású és szegényített urán keveréke

13

ConverDyn (USA)

12,0

14,0

18,0

Katonai leszerelésből származó plutónium

<1

Rosatom (Oroszország)

5,0

5,5

10,0

Oroszországi kis dúsítású urán export

6

CNNC (Kína)

1,5

2,5

2,5

Felhalmozott (polgári célú) készletek

5

Újradúsított szegényített urán

8

DOE eladás

0

Másodlagos források összesen

35

Urán bányászat (elsődleges forrás)

65

A leszerelési egyezmények végrehajtása során Oroszországban és az Egyesült Államokban több száz tonna
plutónium energetikai hasznosítása is megvalósul. A tiszta
plutóniumot oxidálják, majd urán-oxiddal keverik, így jön
létre a kevert (urán és plutónium tartalmú) oxid üzemanyag
(MOX). Az energiatermelés mellett további előnyt jelent,
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Izotópdúsítás előtt az urán-oxidot urán-hexafluorid (UF6)
gázzá alakítják át. A természetes fluornak csak egyetlen
izotópja (19F) létezik, ezért az UF6 molekulák tömege csak
amiatt térhet el egymástól, hogy bennük 235U vagy 238U
izotóp van. A konverzió három lépésből áll, az urán-oxidból
először – általában H2 segítségével – urán-dioxidot állítanak
elő, majd HF-ot és F2 gázt adagolva jutnak el a végtermékig.
A világ legnagyobb konverziós gyárai az atomenergiát
nagyarányban felhasználó országokban találhatóak:
Kanadában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban.
A 4. táblázat a világ legnagyobb finomítóinak kapacitását
mutatja.
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Dúsítás

Diffúziós urándúsítás
235U/238U

Urándúsítás során az
arányt szeparációs
módszerrel növelik. A természetes urán döntően kétféle
izotóp elegye: az 235U 0,7%-át, az 238U 99,3%-át teszi ki, a
többi izotóp aránya nem éri el a 0,1%-ot. A
szeparációsmunka-egység (Separative Work Unit, SWU) az
üzem dúsítási kapacitását jellemzi adott technológia, illetve
dúsítási paraméterek mellett, így az üzemek és a különböző
üzemvitelek összehasonlíthatóak. Az SWU értéke a
természetes, a dúsított és a szegényített urán dúsítási
fokától függ, értéke az alábbi egyenlet alapján számolható:
SWU = ( 2e d − 1) ln
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ed
e − e0
e
e − es
e
+ d
( 2e s − 1) ln s − d
( 2e0 − 1) ln 0
1 − ed e0 − es
1 − e s e0 − es
1 − e0

(1)

ahol: e0 a kezdeti, ed a dúsított, es a szegényített urán
dúsítási foka. Az 1. egyenlet alapján kiszámolható, hogy
például 6 kg uránércből, 1 kg 3%-os 235U előállításához 3,8
SWU szükséges, 0,25%-os szegényített urán mellett. Vagy
6,56 kg uránércből 3,42 SWU befektetéssel lehetséges 1 kg
3%-os 235U előállítása, miközben a szegényített urán 0,3%-os
dúsítású lesz.
Az izotópdúsításra több módszert is kifejlesztettek, a két
legelterjedtebb a gázdiffúziós és a gázcentrifugás eljárás.
Közös jellemzőjük, hogy urán-hexafluoridot alkalmaznak és
az uránizotópok közötti tömegkülönbséget használják ki.
Mivel ezekkel a módszerekkel csak kis hatékonysággal
válaszhatóak szét az izotópok, ezért kaszkád rendszerben
több tucat, esetenként akár több száz egységet kapcsolnak
egymás után. A diffúziós technika energiaigénye jelentősen
nagyobb, emiatt az üzemeltetés költségei is magasabbak a
centrifugás eljáráshoz képest, így a jelenlegi tervek alapján
2017-re azt teljesen kiváltja a centrifugás dúsítás.

A gázdiffúziós módszer a legelterjedtebb urándúsítási
eljárás. A gázmolekulák diffúziósebessége függ a molekula
tömegétől, és a kisebb tömegű molekulák könnyebben
jutnak át porózus anyagokon. A gázdiffúziós egységekben
egy maratott fólián (általában alumínium ötvözeten vagy
teflonon)
keresztül,
mesterségesen
fenntartott
nyomáskülönbség hatására diffundál át az urán-hexafluorid
gáz. A membrán másik oldalára nagyobb arányban jutnak
át a 235-ös tömegszámú uránizotópot tartalmazó
molekulák, így az ott felhalmozódó gáz 235U-ben dúsabb
lesz. A dúsított UF6-ot a kaszkád egyik végén, míg a
szegényített uránt a másik végén távolítják el. A diffúziós
technológiát jelenleg csak az Egyesült Államokban és
Franciaországban alkalmazzák.

Centrifugás urándúsítás
Az eljárást Németországban fejlesztették ki a második
világháború alatt, de csak az ötvenes-hatvanas években
kezdték el ipari méretekben alkalmazni. Előnye a
gázdiffúzióhoz képest, hogy hatékonyabban, gazdaságosabban választja szét az izotópokat, ezért kevesebb egységet
kell kaszkádba kapcsolni ugyanakkora dúsítás eléréséhez. A
centrifugába vezetett UF6 gázt a nagy sebességgel forgó
keverőlapát forgásra kényszeríti. A kialakuló centrifugális
erő miatt a nagyobb tömegű 238U-at tartalmazó molekulák a
tartály fala felé mozognak, míg a könnyebb, 235U-öt
tartalmazó részecskék a centrifuga közepén dúsulnak fel (6.
ábra). Napjainkban a világ számos országában (Oroszország, Németország, Japán, Nagy-Britannia, Kína, Franciaország és USA) alkalmazzák ezt a módszert az urán
dúsítására.

A kitermelt urán-oxid dúsításához elegendő kapacitás áll
rendelkezésre a világon (5. táblázat). Az összes dúsítási
kapacitás 76 ezer t uránérc dúsítására elégséges, amelyből
közelítőleg 12,7 ezer t, 3%-os 235U állítható elő, 0,25%-os
szegényített urán mellett.
5. táblázat Urándúsítási kapacitás (2005) [millió SWU-ban] [2]
Jelentős vállalatok (ország)

Névleges
kapacitás

Technológia

CNNC (Kína)

0,8

gázdiffúzió és
centrifuga

Eurodif (Franciaország)

10,8

gázdiffúzió

JNC (Japán)

0,9

centrifuga

Lézeres urándúsítás

Minatom (Oroszország)

20,0

centrifuga

Urenco (Nagy- Britannia)

7,4

centrifuga

USEC (USA)

8,0

gázdiffúzió

Összesen

47,9

A diffúziós és a gázcentrifugás technológia mellett létezik
néhány más lehetőség is az urán dúsítására, melyek például
lézeres gerjesztésen, vagy elektromágneses elven alapulnak,
azonban ezek alkalmazása jelenleg gazdaságtalan [7].
Hosszú távon azonban a lézeres technológia előreláthatóan
gazdaságosabb, kisebb energiaigényű és versenyképesebb
lesz, mint elődei. A lézeres urándúsítás több módszerrel is
megvalósítható. A foto-ionizációs módszer esetén megfelelő
frekvenciájú lézer nyalábbal ionizálják az elgőzölögtetett
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6. ábra:

Az urán izotópdúsítása gázcentrifugálással [5]
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urán atomjait. A lézer az 235U-öt ionizálja, de az 238U-at nem.
A keletkező pozitív töltésű 235U ionokat egy negatív
elektróda felfogja és összegyűjti, melynek eredményeként
az 235U koncentrációja megnő a negatív elektródán.
A foto-disszociációs eljárás során az urán-hexafluoridot
(UF6) lézerrel gerjesztik, melynek hatására foto-disszociáció
következik be. Ennek során az 235U-öt tartalmazó UF6 uránpentafluoriddá (UF5) disszociál, és a szilárd halmazállapotú,
kizárólag 235U-öt tartalmazó UF5 elválasztható az UF6
gáztól.
Korábban az Egyesült Államokban és Franciaországban is
kísérleteztek lézeres dúsítással, de felhagytak vele, mivel az
eljárással nem sikerült ipari méretekben dúsított uránt
előállítaniuk. A nehézségek miatt a lézeres technológiának
jelenleg nincs ipari alkalmazása.
A szükséges mértékben feldúsított uránt tartalmazó uránhexafluoridot sorozatos oxidációs lépések útján urándioxiddá alakítják, amit szintereléssel pasztillákká
préselnek. Ezeket a pasztillákat üzemanyagpálcákba töltik,
majd a pálcákat kazettákba szerelik. Az atomerőművekben
használt fűtőelemek általában UO2 alapúak, de alkalmaznak
fém és kevert-oxid (UO2/PuO2) fűtőelemet is.
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Előrejelzések, azaz mi várható a
jövőben?
A XXI. század első fele várhatóan a nukleáris ipar
reneszánsza lesz, az előrejelzések szerint a megnövekedett
kereslet miatt az uránérc ára emelkedni fog, de nem olyan
nagymértékben, mint az elmúlt években. A 7. ábrán az
urán-oxid tőzsdei árának alakulása látható. Az ábra 2005-ig
a tényleges árakat mutatja, 2005-től az előrejelzett árak
láthatók. A becslések szerint a következő tíz évben az árak
25 USD/font érték körül fognak fluktuálni. A hosszú távú
szerződések, a 3%-nál nagyobb dúsítású fűtőelemek
használata, illetve a reprocesszálás elterjedése mérsékelik a
gyors áremelkedést egészen 2020-ig. A piaci árak ismételt
drasztikus emelkedését a drágán kitermelhető urán
bányászatának expanziója, több, jelenleg tervezés alatt álló
atomerőmű üzembeállítása, a másodlagos források
csökkenése,
illetve
más
nyersanyagok
drasztikus
áremelkedése (például kőolaj, földgáz) fogja indukálni.

Kiégett fűtőelemek újrahasznosítása
Az atomerőmű működése során keletkező kiégett
fűtőelemek
újrahasznosításával
(reprocesszálás)
a
fűtőelemek ismételten felhasználhatóak energiatermelési
célra. A katonai leszerelésekből és atomerőművekből
származó plutóniumból − évente körülbelül 70 tonna
plutónium keletkezik az 238U izotópból neutronbefogással a
reaktorokban − és a kiégett fűtőelemekből származó urán
felhasználásával kevert-oxid alapú MOX fűtőelemet
gyártanak. A világ összes kevert-oxid alapú fűtőelemgyártó-kapacitása 2007-ben elérte a 225 t/év értéket, ami
2012-re várhatóan megduplázódik (6. táblázat). Az EU-ban
több tucat reaktorban használnak MOX üzemanyagot,
például Belgium, Svájc, Németország és Franciaország
atomerőműveiben. A MOX égetésére való alkalmasság a
közeljövőben épülő harmadik generációs reaktorok egyik
kötelezően demonstrálandó tulajdonsága, ami feltehetően a
MOX üzemanyag további terjedését okozza.

7. ábra:

Az urán-oxid piaci árának alakulása

A kitermelési növekményt főleg az afrikai, az ausztrál és a
kanadai új lelőhelyek, valamint a kazahsztáni export
biztosítja. A kitermelési költséget növeli a kereslet
növekedése és az alacsony költséggel kitermelhető készletek
kimerülése miatt új, magasabb kitermelési költségű bányák
megnyitása (8. ábra).
A konverzió iránti igények 2015-ig csak kis mértékben
nőnek, amit a konverziós kapacitás volumene is követ.
Ezzel szinkronban az urándúsítási igény is fokozatosan
nőni fog, melyet a dúsítási kapacitás is szorosan követ majd
(7. táblázat).

6. táblázat A kevert-oxid (MOX) fűtőelemek gyártási kapacitása
országonként (t/év) [2]
2006

2008

2012

Franciaország

145

195

195

Japán

0

0

130

Egyesült
Királyság

40

40

40

Összesen

185

235

445

8. ábra:
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A világ uránérc termelésének tendenciája [1]
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7. táblázat A világ urándúsítási igényeinek és kapacitásának
trendje (ezer SWU/év) [2]
Vállalat (ország)

2002

2006

2015

Areva (Franciaország)

10 800

10 800

7 500

Urenco (Németország,
Hollandia, Egyesült
Királyság)

5 850

9 000

11 000

JNFL (Japán)

900

1 050

1 500

USEC (USA)

8 000

11 300

3 500

Urenco (USA)

0

0

4 000

Tenex (Oroszország)

20 000

25 000

33 000

CNNC (Kína)

1 000

1 000

1 000

Egyéb

5

300

300

Összesen

46 500

48 450

61 800

48 428

57-63 000

Igények

Az urán-oxid iránti igényeket a következő évtized második
felében főleg az elsődleges források biztosítják (80%), a
másodlagos források részesedése némileg csökken (a
jelenlegi 35%-ról körülbelül 20%-ra), mivel a felhalmozott
készletek és a katonai leszerelési tartalékok elfogynak.
Ugyanakkor a MOX üzemanyag részesedése a jelenlegi 2%ról, 2010-re várhatóan 5%-ra emelkedik (9. ábra).
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Uránbányászat Magyarországon
A kilencvenes évekig Magyarországon, Kővágószőlősön is
bányásztak uránércet, amelyből helyben állították elő az
urán-oxidot. Ezt az egykori Szovjetunióba szállították, ahol
fűtőelemet gyártottak belőle. A kilencvenes években a
Mecsekben ugyan jellemzően 60-100 dollárért termeltek ki
egy kilogramm tiszta uránércet, miközben a világpiaci ár
kilónként 15-20 dollár volt, a bányászat és ércfeldolgozás
folytatását 1991-ben Kormányrendelet engedélyezte. A
mecseki bányát végül gazdasági okok miatt 1997-ben
bezárták, mivel a kitermelés drága volt, illetve megszűnt a
szovjet felvevő piac. A bánya bezárásáig közel 21 ezer tonna
uránt termeltek ki és a legújabb becslés szerint még mintegy
1000 milliárd forint értékű uránvagyon van a mecseki
lelőhelyen. Az érc uránkoncentrációja tág határok között
(300-1600 g/t) változik, átlagos minősége a kutatással
lefedett területen 1180 g/t. A mecseki urán kitermelése iránt
több külföldi vállalat is érdeklődik, jelenleg is folynak
kutatófúrások a Mecsek több pontján. Becslések szerint a
bányászat újraindításához közel 100 milliárd forintra lenne
szükség, de egy újfajta bányászati technológiával elég lenne
10-20 milliárd forintos befektetés. Az új, úgynevezett
perkolációs módszer lényege: furatokon keresztül oxigénnel
dúsított vizet sajtolnak a mélybe és a nagynyomású
folyadék kioldja a kőzetek urántartalmát, amit egy központi
furatból a felszínre emelnek. Hogy az ottani viszonyok
között gazdaságosan alkalmazható-e ez a módszer, arra
néhány éven belül kaphatunk választ.

160
140

ezer tonna urán

120
100
80
60
40
20

Katonai leszerelésekből származó plutónium
Felhalmozott (polgári célú) készletek
Oroszországi kis dúsítottságú urán export
Kiégett fűtőelemek reprocesszálása
Újra dúsított szegényített urán
DOE újradúsított szegényített urán
DOE eladás
Nagy dúsítottságú és szegényített urán keveréke
Elsődleges urán forrás
Urán igények (felső becslés)
Urán igények (alsó becslés)
Urán igények (mérvadó becslés)

9. ábra:
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Az urán-oxid források alakulása a következő két évtizedben [2]
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Összefoglalás

kitermelésével, ha azokat másodlagos forrásokkal egészítik
ki.

Az
atomerőművekben
termelt
villamos
energia
jellegzetessége, hogy az atomerőművek építése igen nagy
beruházási költséget igényel, ugyanakkor az üzemeltetési
költségek viszonylag alacsonyak. Ezáltal az atomerőműben
termelt villamos energia ára lényegesen kevésbé érzékeny a
fűtőelem árának változására, mint a fosszilis erőművekben
előállított villamos energia. Míg egy gázerőmű esetében a
tüzelőanyag ára a termelési költség 70-80%-át is kiteszi, az
atomerőműben termelt villamos energia árában lényegesen
kisebb súllyal szerepel a fűtőelemek ára: az atomerőmű
önköltségében az üzemanyag részesedése 15% körülire
tehető. Ezzel magyarázható, hogy a fűtőelem árának
megduplázódása a hagyományos, fosszilis erőművekben
termelt villamos energia árát akár 70-80%-kal is
megemelheti, míg az atomerőművekben a hatás jelentősen
alacsonyabb, 15% körüli.

Napjainkban az uránérc árának az elmúlt években
tapasztalt gyors növekedése megállt. A közeljövőben
várhatóan stabilizálódik az ár, ami az atomerőművek, a
fűtőelemgyárak és a bányatársaságok közös érdeke. Az
előrejelzések szerint az ár nem esik vissza a 2003-as
árszínvonalra, mivel a növekvő kereslet a drágábban
kitermelhető uránkészletek megnyitását teszi szükségessé.
A folyamatnak közvetlen hatása is lehet hazánkra, a
közeljövőben ismét beindulhat Magyarországon az
uránbányászat.

A kutatások, becslések és előrejelzések alapján a XXI. század
első felében várható uránérc-kereslet növekedés hosszú
távon kielégíthető a rendelkezésre álló – általában
politikailag stabil országokban található – készletek

Az uránérc feldolgozásához szükséges technológiák
kapacitása elegendő, folyamatos bővítésük a jövőben is
lehetővé teszi a szükséges anyagmennyiség feldolgozását. A
másodlagos források alkalmazása során a nukleáris
fegyverekből származó, továbbá az üzemanyagciklus
zárásával a civil szférában felhalmozódó hasadóanyagokat
energetikai célra hasznosítják, ezáltal csökken a keletkező
radioaktív hulladékok és a nukleáris fegyverek mennyisége
is.
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A HPLWR tanulmányozásához használt csatolt
neutronfizikai-termohidraulikai programrendszer
továbbfejlesztése
Reiss Tibor, Dr. Fehér Sándor, Dr. Czifrus Szabolcs
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest, Műegyetem rkp. 9. R. épület 3. emelet, H-1111

A Szuperkritikus Nyomású Vízhűtésű Reaktor (SCWR) a negyedik generációs reaktorok családjába tartozik. Ennek a
típusnak az európai változata a High Performance Light Water Reactor (HPLWR) elnevezésű reaktor. A primervíz
szuperkritikus nyomású, az aktív zónán való áthaladás során a sűrűsége nagyon jelentősen változik. Ennek következménye,
hogy a HPLWR lokális hőmérséklet-, sűrűség- és teljesítmény-ingadozásra hajlamos, aminek leírására kapcsolt
neutronfizikai-termohidraulikai számítások szükségesek. A cikkben a 2006-ban elkészült csatolt neutronfizikaitermohidraulikai programrendszer továbbfejlesztését ismertetjük. A fejlesztés eredményeként az aktív zóna realisztikusabb
modelljéhez jutottunk. Az új programrendszerrel kiterjedt paramétervizsgálatot végeztünk, továbbá illesztettük hozzá az
ORIGEN kódot is a kiégéssel összefüggő jelenségek tanulmányozásához.

Az SCWR és a HPLWR
Az egyre növekvő energiaigények kielégítése és a
környezeti terhelés csökkentése érdekében kiterjedt
kutatómunka folyik a jövő atomerőműveinek, a negyedik
generációs reaktoroknak a kifejlesztése érdekében ([1]). E
reaktorok közül az egyik legperspektivikusabb az SCWR
([2]), amely a mai könnyűvizes reaktorok (LWR-ek) és a
szuperkritikus kazánok technológiáit ötvözi.
Az SCWR a víz kritikus pontja (374°C, 22,1 MPa) fölött
működő magas-hőmérsékletű, magas-nyomású, vízhűtött
reaktor. A cikkben e reaktortípus európai változatának, a
High Performance Light Water Reactor (HPLWR)
reaktortípusnak egy kazettáját tanulmányoztuk a [3]-ban
található tervek alapján. A HPLWR reaktortartályának
tervei hasonlóak az LWR-éhez, habár a primerköri
hűtőrendszer egy BWR-típusú direkt-körfolyamat. A
primervíz reaktortartályon belüli útját a [4] ismerteti, amely
alapján megkülönböztetünk leszálló vizet, moderátort
(moderátorcső1, vízrés) és hűtőközeget ([3]). Az Európai
Unió 6. Keretprogramjában a HPLWR Phase 2 projekt ([5])
keretében több európai kutatóintézet és egyetem
tanulmányozza a HPLWR-t: a legújabb tervek alapján az

1

A moderátorcső angol megfelelője: moderator box.

Kontakt.: Reiss Tibor,

Tel: +36-1-463-2552,
Fax: +36-1-463-1954,
E-mail: reiss@reak.bme.hu
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aktív zóna háromutas (angolul: three pass core) lesz,
követve
a
szuperkritikus
fosszilis
erőművekben
megvalósuló áramlást ([6]).
Az
általunk
kifejlesztett
csatolt
neutronfizikaitermohidraulikai programrendszer az eredeti HPLWR
elrendezést, az egyutas aktív zónát ([7]) modellezi.

A rendelkezésre álló
programrendszer továbbfejlesztése
A 2006 szeptemberében kidolgozott csatolt neutronfizikaitermohidraulikai programrendszert ([8]) fejlesztettük
tovább, így a programrendszer a HPLWR realisztikusabb
modellezésére képes. A jelentősebb változtatások a
termohidraulikai modulban történtek, ezek a következők:
1.) a moderátorcsőben és a vízrésben folyó közeg
szétválasztása;
2.) tömegáram-hányadosok
bevezetése,
amelyek
megmutatják, hogy a hidegági csonkon belépő víz hány
százaléka megy a moderátorcsőbe, vízrésbe és a
leszálló vízbe;
3.) a moderátor és a hűtőközeg között fordított hőátvitel is
előfordulhat, azaz a moderátor fűtheti a hűtőközeget
(ez a kazetta alsó szintjein jellemző a leszálló víz
jelentős tömegárama mellett);

Beérkezett: 2008. március 1

1

Nukleon

2008. május

4.) a termohidraulikai modulban belső iteráció bevezetése,
mivel a hőátvitel miatt változik a hőmérséklet-eloszlás,
ebből következően a hőátadási és hőátviteli tényezők is;

1. ábra:
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5.) az
üzemanyagpálcák
számítása.

hőmérséklet-eloszlásának

A jelenlegi verzió folyamatábrája az 1. ábrán látható, a
programrendszer részletes működése megtalálható [9]-ben.

A továbbfejlesztett programrendszer folyamatábrája.

A sokszorozási tényező

Számítási eredmények
Összevetés más eredményekkel
A karlsruhei FZK kutatóintézetben C. L. Waata az MCNP és
a STAFAS kódokkal végzett hasonló számításokat ([10]),
ezekkel összevetettük a saját eredményeinket (2. ábra): a két
modell elfogadható egyezést mutat. Programrendszerünk
MCNP modelljében a kazetta aktív hossza fölött és alatt
reflektor régiókat bevezetve a kazetta felső régiójában
található lokális maximum is megkapható. A 2. ábrán
túlmenően a számítási eredmények között további
hasonlóságok tapasztalhatóak, például mindkét modell
forró pontot jósol a kazetta sarokpálcájában.

A programrendszerrel végzett számításoknál 5%-os
uniform üzemanyag-dúsítást feltételezve 1,185 és 1,195 közé
eső sokszorozási tényezőt kaptunk. A reaktivitás-többletet
üzemanyagba kevert gadolínium-oxiddal (Gd2O3), illetve a
moderátorcsőbe
süllyesztett
bór-karbid
(B4C)
szabályozórudakkal lehet lekötni ([11]). Ennél a
reaktortípusnál a nyomottvizes erőművek esetében elterjedt
bórsavas megoldás az egykörös felépítés miatt nem
alkalmazható.

5.0

Normált érték (%)

4.0
3.0

Waata
Reiss
Reiss_reflektorral

2.0
1.0

0.0
0

1

2

3

4

Magasság (m)

2. ábra:

Teljesítmény-eloszlás egy kiválasztott üzemanyagpálcában a [10] és a saját programrendszer számításai alapján.
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A neutronspektrum
Az európai HPLWR Phase 2 projekt keretében egy termikus
és egy gyors aktív zóna-elrendezés tervezése egyaránt
szerepel, viszont ezek megvalósítása a tervezett belépő és
kilépő vízhőmérsékletek (280°C illetve 500°C) esetén az
alábbi okok miatt nem egyszerű:
− a pszeudokritikus alatti hőmérsékletek esetén a víz
sűrűsége nagy, így jó moderátorként viselkedik, ami
gyors reaktorok esetében kedvezőtlen;
− a pszeudokritikus feletti hőmérsékletek esetén a sűrűség
drasztikusan
lecsökken,
ami
rossz
moderátori
tulajdonságokat eredményez, így a termikus reaktor
megvalósítása komplikált.
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HPLWR esetében a moderátorcső látja el). Az előbbiek miatt
összehasonlítottuk a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris
Technika Intézet Oktatóreaktorának neutronspektrumát az
általunk modellezett HPLWR kazetta spektrumával. A 3.
ábra alapján megállapítható, hogy a HPLWR spektruma a
jelenlegi kazetta-elrendezés mellett keményebb (letargia itt
használt definíciója:
u = -ln(E0/E),

(1)

ahol E0 = 2 MeV).
A HPLWR spektruma lágyítható a moderátorcső
szigetelésével, mivel ekkor megakadályozható az itt folyó
moderátor melegedése.

Termikus reaktorok tervezésénél kiutat jelenthet ZrH2rudak ([12]) vagy vízrudak használata (utóbbi szerepét a
1.E-01
1.E-02
1.E-03

N o rm á lt é rté k

1.E-04

NTI_viz
HPLWR üzemanyag
HPLWR vízrés
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HPLWR hűtőközeg(sarok)
HPLWR hűtőközeg

1.E-05
1.E-06
1.E-07
1.E-08
1.E-09
1.E-10
1.E-11
1.E-12
1.E-13
0

5

10

15

20
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3. ábra:

Neutronspektrum a BME NTI Oktatóreaktorában (az aktív zóna vizére átlagolva), illetve a HPLWR kazetta különböző
régióiban a 17. szinten (z = 175 cm-nél, a kazetta közepe z = 210 cm-nél van).

A tömegáram-hányadosok változtatásának
hatása
A
továbbfejlesztett
programrendszerrel
kiterjedt
paramétervizsgálatot végeztünk, ami során vizsgáltuk a
tömegáram-hányadosok
változtatásának,
különböző
hőátadási tényezőt számító formulák használatának és a
dúsítás változtatásának hatását. Utóbbi vizsgálatakor
hasonló következtetéseket tudtunk levonni, mint [8]-ban. A
továbbiakban a különböző moderátorcső és vízrés
tömegáram-hányadosok okozta effektusokat elemezzük.
Elméleti úton belátható ([9]), számítások is igazolták, hogy a
moderátorcső és a vízrés tömegáramának növelésekor
(állandó hidegági csonkon belépő tömegáram mellett)
csökken az alsóbb szinteken a fordított hőátvitel
előfordulásának valószínűsége, azaz kevesebb olyan szint
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lesz, ahol a moderátor fűti a hűtőközeget (4. ábra, 5. ábra).
További fontos szempont, hogy a moderátor tömegáramhányadosainak növelése csökkenti a maximális üzemanyaghőmérsékletet. Természetesen a moderátor tömegáramát
nem lehet a leszálló víz tömegáramának rovására minden
határon túl növelni, mivel ekkor csökken a reaktortartály
hűtése, amely az anyag gyorsabb fáradását eredményezi.
Az
üzemi
értékeket
az
előbbi
két
effektus
figyelembevételével részletes, teljes zónára kiterjedő csatolt
neutronfizikai-termohidraulikai
számításokkal
lehet
meghatározni.

Kiégésszámítás
Az
ORIGEN
kiégés-számító
kódot
csatoltuk
a
továbbfejlesztett programrendszerünkhöz, így a kiégés
során fellépő időfüggő effektusokat is figyelembe tudtuk

3

Nukleon

2008. május

venni. A kiégést két paraméter függvényében vizsgáltuk: az
időlépés és a kazetta függőleges régióinak száma. Az előbbi
meghatározta, hogy milyen kiégési lépcsőkkel futtattuk a
programrendszerünket, aminek eredményeként a reaktor új
stabil egyensúlyi állapotához tartozó teljesítmény-eloszlást
és neutronspektrumot határoztuk meg. Az utóbbi
jelentősége abban áll, hogy figyelembe veszi a kazetta
hossza mentén fellépő eltérő teljesítmény-értékeket és ezzel
együtt a nem egyenletes kiégést. A várakozásoknak
megfelelően függőleges osztás nélküli esetben a
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teljesítmény-eloszlásban nincs számottevő változás, ezért
megvizsgáltuk a 3 és 6 régióra osztás eseteit is. A
10 MWnap/kg-os időlépés túl nagynak bizonyult, ezért azt
lecsökkentettük 1 MWnap/kg-ra. Ezzel az időlépéssel és 6
függőleges régióval arra a következtetésre jutottunk, hogy a
kiégés előrehaladása ennél a reaktortípusnál is
egyenletesebbé teszi a térbeli teljesítmény-eloszlást, amely
például a maximális üzemanyag-hőmérsékletek gyors
csökkenését eredményezi.
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4. ábra:

A moderátorcső (T_mb) és a hűtőközeg (T_co) hőmérséklet-eloszlása különböző tömegáram-hányadosok esetén.
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5. ábra:

A hőátviteli energia másodpercenként a moderátorcső és a hűtőközeg között különböző tömegáram-hányadosok esetén.
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Összefoglalás
A továbbfejlesztett csatolt neutronfizikai-termohidraulikai
programrendszer a HPLWR egy kazettájában lejátszódó
folyamatok realisztikusabb modellezésére képes. A
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programrendszerrel elvégzett kiterjedt paraméter-vizsgálat
felhasználható
további
optimalizálási
kutatásoknál.
Továbbfejlesztett programrendszerünk és az ORIGEN
program
csatolásával
a
HPLWR-beli
kiégés
is
tanulmányozható.
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Építmények öregedéskezelésének előkészítése
Dr. Móga István
ETV-ERŐTERV ZRt., 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Tel.: 06-1-455-3600/3459, Fax: 06-1-455-3638. E-mail: moga.istvan@etv.hu

A Paksi Atomerőmű építményei öregedéskezelése szakértői anyagát az ERŐTERV Zrt. alvállalkozói közreműködéssel, több
éves munkával készítette el. A dokumentáció sorozat az amerikai nukleáris energetika alapelveinek figyelembe vételével
készült ([1], [2]), felhasználva a hasonló erőművek tapasztalatait ([3]).

Összefoglalás

A hatások egy része öregedési mechanizmust indít az
anyagokban, illetve szerkezetekben.

A szakértői munka során a jelenlegi szakmai gyakorlat által
nem használt ismereteket kellett feleleveníteni, más részeket
pedig kidolgozni. A dolgozat az öregedés és befolyásolási
lehetősége, az öregedés és a (szervezeti) tudás kapcsolata,
az élettartam kérdése, az építési anyagok–szerkezetek–
építmények lehetséges csoportosítási, kezelési szempontjai
és a fenntartás tervezési módszerei bemutatására fokuszál.
A dolgozat célja az, hogy egy új nézőponton keresztül
szemlélve, elősegítse az öregedéskezelés rendszerének
általános megismerését, bemutassa az építészeti szakterület
lényegesebb különlegességeit.

Az öregedési mechanizmus a terhelések és környezeti
hatások okozta romlási folyamat, amely megváltoztatja a
szerkezeti elemek és anyagok tulajdonságait. Az öregedési
mechanizmusra példa a magas hőmérséklet, agresszív vegyi
anyagok, zsugorodás, a korrózió különböző formái,
besugárzás, vibráció, földműveknél a szélerózió, csúszás,
stb.

Az öregedés
A degradáció típusai
A környezet, a szerkezetre gyakorolt hatása révén,
fokozatosan létrejövő, illetve azonnali változásokat idéz elő
(1. ábra).

1. ábra:

A mechanizmus eredményeként létrejövő degradáció
öregedési hatásként érzékelhető. Ezek közül a leggyakoribb
generikus (általános, anyagtól függetlenül definiált) hatás
az anyagvesztés, repedésképződés, anyagtulajdonság
változás, alakvesztés és a mechanikai alakváltozás.
A hatások másik része, ezek a balesetek, üzemzavarok,
egyéb, rendkívüli fizikai behatások, döntően közvetlen
károsodást okoznak.

Öregedési fogalmak összefüggései ([4]).

Beérkezett: 2008. március 1.
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Az öregedési folyamat befolyásolási lehetősége
Az öregedés a szerkezetek, szerkezeti elemek és anyagok
életében végbemenő olyan folyamatok összessége, melyek
azok tulajdonságaiban és/vagy jellemzőiben, eredeti célú
alkalmazásukkal szemben, többnyire negatív irányú
változásokat okoznak.
Az öregedési folyamatot az őt létrehozó hatásokon
keresztül befolyásolhatjuk (2.ábra).

2. ábra:

Az öregedés meghatározó elemei és az öregedéskezelés
ellenőrzési/befolyásolási lehetősége

Az öregedéskezelés bevezetése
Az öregedéskezelés bevezetésének körülményei
Az öregedéskezelés műszaki tudományos, üzemeltetési és
karbantartási tevékenység az öregedési degradáció és az
elhasználódás elfogadható határon belül tartásának
ellenőrzésére és az öregedési mechanizmusok okozta
romlás csökkentésére.
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Az öregedéskezelés rendszere a meglevő létesítmények
állapotának ellenőrzésére, illetve a meglevő rendszerek
megfelelő
állapotának,
megbízhatósági
szintjének
fenntartására jött létre. Ebből adódóan a fenti feladatok
megoldási eljárásában fontos szerepe van a felülvizsgálati
eljárásoknak, az eljárások levezetésénél lényeges szempont
a működő létesítmény zavarásának és a vizsgálati
költségeknek a minimalizálása.

Az öregedéskezelés és a szervezeti tudás
kapcsolata
Az
öregedéskezelés
módszerének
bevezetése
és
alkalmazása mind a szakértő, mind az alkalmazó részéről a
teljes rendszer ismeretét igényli. Az ismeretek, jellegük
szerint, elméleti/alapozó, az öregedéskezelés általános
kérdéseire és az öregedéskezelési programokra vonatkozó
részterületekre oszthatók. Az egyes tudásterületek
alkalmazása és felhasználása a különböző vállalati
szervezetekben, illetve vállalati folyamatokban eltérő
súllyal szerepel. Az öregedéskezelési rendszer által
támasztott (hatósági) igények, vállalati folyamatok és
tudásterületek összefüggéseit az 3. és 4. ábrán láthatjuk. Az
ismeretek megkívánt terjedelmét és mélységét az erős–
közepes–gyenge skálázás jelöli. A javasolt kapcsolatok (4.)
ábrájában a tudásterületeket a dokumentáció egyes kötetei
reprezentálják. A vállalati folyamatokat működtető
munkatársak képzése, a képzés tartalma és mélysége, a
táblázatok alapján tervezhető.

Karbantartás

Fejlesztés és létesítés

Műszaki folyamat

Biztonsági szabályzat területei

Terjedelem meghatározása

GY

E

GY

GY

E

Szűrés (passzív, tartós szerk. meghat.)

GY

K

GY

K

E

K

E

GY

K

E

Hatósági
igény

Jelmagyarázat:
A kapcsolat jellege:

E
K
GY

erős
közepes
gyenge

Öregedési hatások azonosítása
Öregedési hatások kezelésének dokumentálása
3. ábra:

GY K
K
E
E
Az öregedéskezelési felülvizsgálat és a társaság folyamatai összefüggése
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Besugárzás hatása a betonszerkezetekre
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Műszaki dokumentumok felülvizsgálata

K

Építmények diagnosztikai módszerei

K

Komplex felülvizsgálati jelentés

K

A felülvizsgálat elemei és módszere

K

GY

K

4. ábra:

E
GY

K

A társaság folyamatai és a szervezeti tudás összefüggése

Az élettartam gazdálkodás
összefüggései
Berendezések és építmények élettartama
A tervezett élettartam az az időtartam, ami alatt a
létesítmény vagy annak egy része az előírt karbantartási és
ellenőrzési feltételek betartása mellett egy előre
meghatározott valószínűséggel hibamentesen működik.
A tervezett élettartam nem jelenti azt, hogy a létesítmény a
tervezett időtartam letelte után tönkremegy vagy
használhatatlanná válik, csupán azt, hogy a műszaki igény

5. ábra:
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Üzemi főépület komplexum domináns
korróziós folyamatai

Karbantartás

Építési szerkezetek környezetének
korróziós jellemzői

GY

Építmények öregedéskezelési programja

GY

A trendelemzés módszerei

Építmények élettartam gazdálkodásának
műszaki elemei
Építmények öregedéskezelésével,
karbantartásával kapcsolatos
tapasztalatok
Építészi szerkezetek öregedési
folyamatai

Üzemeltetés

Építési szerkezetek öregedéskezelési
programjai

A társaság
főfolyamatai

Építmények élettartam gazdálkodásával
kapcsolatos fogalmak

Az építészeti öregedéskezelés dokumentációi

teljesítésével szemben vállalt valószínűség lecsökkent. A
tervezett időtartam ipari megfelelője a garanciális
időtartam, közgazdasági megfelelője pedig az, hogy ezen
időtartam alatt a beruházási költségeket le kell írni ([6]). Itt
jegyezzük meg, hogy a tervezett élettartam alatti elégséges
karbantartás költsége nagyságrendileg megegyezik a
beruházási költséggel.
A berendezések, a technológiai rendszerek és az
építmények élettartam igénye eltérő (ld. 5. ábra). Az eltérést
a gyártás-építés, leszerelés- bontás különböző időpontjai
okozzák.

A berendezések és az építmények élettartama
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Az élettartam során az építményeket érő hatások változnak,
változhat a műszaki igényekkel szemben vállalt tervezett
biztonság. Lényeges ebből a szempontból a leszerelés utáni
időszak. Az üzemidő utáni periódus alatt az önsúly terhek
nem változnak, az üzemeléssel összefüggő (pl.
hőmérsékleti-, vegyi-) hatások azonban nem jelentkeznek.
Az építmény bontásáig terjedő további időszakban az
önsúly teher is csökken, a használaton kívüli építmények
többségét lényegében a meteorológiai hatások érik. Kivételt
képeznek pl. a vízépítési műtárgyak.
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építmények
szokásos
kiegészítettük (1. táblázat).

Csoportképzés
Szakmai
csoport/szempont

Nukleáris
technológiai
csoport/szempont

érzékenység

dekontaminálhatóság

Anyag
anyagi minőség
Rendszertechnikai szint

Az esetleges új hasznosítást további szempontként kell
figyelembe venni. Ebben az esetben el kell kerülni olyan
károsodások kialakulását, melyek javítása a későbbi funkció
kielégítése szempontjából költséges beavatkozásokat
igényelne.

típus
Szerkezet

érzékenység
öregedéskezelés

típus
Építmény
öregedéskezelés

Az élettartam gazdálkodás szerepe
A szakértő feladatának terjedelmébe az öregedéskezelés
rendszerének előkészítése tartozott. Már a munka kezdetén
ismert volt számunkra, hogy az öregedéskezelés, illetve a
karbantartás hatékony működtetése az élettartam
gazdálkodás keretén belül valósítható meg ([5]).
Az élettartam gazdálkodás az öregedéskezelés és gazdasági
tervezés integrálása abból a célból, hogy optimalizálja a
rendszer, szerkezet és szerkezeti elem működését,
karbantartását és üzemelési idejét, fenntartsa a teljesítmény
és biztonság elfogadható szintjét, maximalizálja a
létesítmény üzemelési idejére visszaforgatott beruházási
összeget.
Szakmai összefüggések alapján belátható, hogy az
élettartam hosszabbítását célzó tevékenység tartósan nem
nélkülözheti a gazdálkodás hagyományos értelmű
tevékenységét, melynek során a beruházási eszközök
felhasználásának hatékonysága szintén szempontként
vetődik fel. A gazdálkodással összefüggő számítások teszik
lehetővé a műszaki feladatok átláthatóságát, az alternatívák
értékelését, a különböző természetű műszaki problémák
(költség alapú) azonos nevezőn történő megítélését.

lehetőségét

1. táblázat Építési anyagok, szerkezetek és építmények csoportjai,
a rendezés szempontjai

Ezen körülmények vizsgálatára a szakma nem fordított
kellő figyelmet.
A leszerelési időszak vizsgálatát két szempont indokolja.
Ipari
létesítményeknél
általában,
a
nukleáris
létesítményeknél pedig különösen, ez az időszak az
építmények tervezett élettartamán belül hosszúra nyúlhat.
Gazdasági szempontból célszerű egyes építmények
pihentetése,
mivel
azonnali
bontásuk,
kezelésük
sugárvédelmi szempontok miatt nagy költséggel jár. A
csökkent műszaki igénynek megfelelően ebben az esetben a
biztonsági elvárások szintje is csökkenthető. A karbantartás
szintjének meghatározásánál az őrzés, a balesetmentes
építményfenntartás követelményeit ki kell elégíteni.

csoportosítási

biológiai védelem

rendszerbe sorolás
biztonsági osztályba
sorolás

rendszerbe sorolás
biztonsági osztályba
sorolás

Az érzékenységi csoportok kialakításánál a sérülésérzékenységet, illetve ennek karbantartásra gyakorolt
hatását vettük figyelembe. Anyagok esetében négy-tíz ([8]),
szerkezetek esetében négy érzékenységi kategóriát
állítottunk fel.
Az anyagi minőség alatt az építmények építőanyagai
sokrétűségét értjük: acél, beton, talaj, bevonat, stb.
A típus szerinti besorolásnál az építési szakterület szokásos
csoportosítási lehetőségét vettük figyelembe. Szerkezetek
esetén a vizsgált típusokat az egyes épületszerkezetek
reprezentálják, építmények esetén az épület, műtárgy,
illetve nyomvonalas létesítmények között tettünk
különbséget.
A szerkezetek öregedéskezelési csoportjai megegyeznek a
szerkezetek öregedéskezelési programjaiban vizsgálandó
szerkezetekkel, így 22 elemű csoportot alakítottunk ki.

Építmények általános jellemzői

Az építmények öregedéskezelési csoportjai meghatározásánál az építmény biztonsági funkciói által minősített
fontossága és az öregedéskezelés hasonlósága volt a
besorolás szempontja, mely alapján hat kategóriát
állítottunk fel.

Csoportképzési lehetőségek

A fenntartás tervezési módszerei

A felülvizsgálati és tervezési szempontok áttekinthetősége
és alkalmazása érdekében az anyagok, szerkezetek és

A fenntartástervezés központi kérdése a szerkezetek
felújítási ciklusainak kijelölése és azok gazdasági
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tartalmának meghatározása. A szükséges adatok az
életpálya-görbék felhasználásával könnyen kiszerkeszthetők (6. ábra).
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Fenti alkalmazásból egyszerűen leolvasható a felújítások
élettartamra gyakorolt hatása és a felújítás relatív költsége.
A felújítások között egyéb fenntartási tevékenységet
(karbantartás, állagvizsgálat, gondozás) kell végezni. A
szükségessé váló beavatkozásoknak, a felújításokhoz
hasonlóan, szintén ciklikus jellegük van, de az igényelt
ciklusidők sokkal rövidebbek.
A karbantartási ciklusidőket a felújítási ciklusidőből kell
levezetni annak érdekében, hogy az első vagy utolsó
karbantartás időpontja a felújítás időpontjával azonos
lehessen.

6. ábra:

Fenntartástervezés a felújítási ciklusok
meghatározásával ([7] alapján)

Szerkezet életpályának nevezzük azt az életutat
(állagromlást), amely az építéstől a természetes
elhasználódásig vezet. Meghatározása tapasztalati úton
lehetséges,
a
fenntartástervezés
egyik
lehetséges
segédeszközeként alkalmazható.
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Hatékony időszakos ellenőrzés az üzemidő hosszabbítás
tükrében
Dr. Trampus Péter
Trampus Mérnökiroda, 2060 Bicske, Zrínyi u. 20,
tel.: 06 22 262 418, fax: 06 22 565 001,trampusp@trampus.axelero.net

A cikk bevezető része az atomerőmű nyomástartó berendezései és csővezetékei időszakos ellenőrzésének a fejlődését foglalja
össze, majd ezt követően bevezeti az időszakos ellenőrzési program hatékonyságának a fogalmát, és elemzi a hatékonyság
összetevőinek költség érzékenységét. Végül az üzemidő hosszabbítás műszaki előkészítése keretében kidolgozott időszakos
ellenőrzési program jellemzőit ismerteti, és értékeli a programot a nemzetközi fejlődési tendenciák tükrében, kiemelten
kezelve az ASME kód követelményei adaptálásából adódó változásokat, a vizsgálatminősítést, és a csővezetékek kockázati
szempontokat figyelembe vevő vizsgálatainak a bevezetését.

Bevezetés
Az
üzemeltetés
időszakában
az
atomerőművek
nyomástartó berendezéseit és csővezetékeit meghatározott
időszakonként ellenőrzik. Az időszakos ellenőrzés (InService Inspection, ISI) roncsolásmentes vizsgálatokból és
tömörségi, illetve nyomáspróbából áll. Az időszakos
ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nyomástartó
berendezések és csővezetékek alkalmasak-e a biztonságos
üzemeltetés folytatására vagy szükség van-e ehhez
valamilyen intézkedés meghozatalára. A vizsgálatok a
berendezésekben
található
folytonossági
hiányok
jelenlétéről,
elhelyezkedéséről,
méretéről
és
más
jellegzetességeiről szolgáltatnak információt az adott
berendezés szerkezeti integritásának elemzéséhez.
Az időszakos ellenőrzés követelményeit kódok és
szabványok1
foglalják
össze,
amelyeket
műszaki
egyesületek, szövetségek dolgoznak ki, és amelyek
általában az adott területen megfelelő tudással rendelkező
szakemberek konszenzusán alapulnak. A kódoknak
összhangban kell lenniük az atomerőmű biztonságos
üzemeltetésére vonatkozó szabályzatokban található
követelményekkel, kötelező alkalmazásukat a szabályzatok
(ritkábban a vonatkozó törvények) elrendelhetik. A világon
üzemelő atomerőművek többségében az Amerikai
Gépészmérnökök Egyesülete (The American Society of
Mechanical Engineers, ASME) kazánokra és nyomástartó
edényekre kidolgozott kódjának (ASME Boiler & Pressure

1 A "kód" és "szabvány" kifejezés közel csereszabatos. Az ipari tevékenység
jól körülhatárolt területére vonatkozó szabványok csoportját nevezik kódnak.
Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a kód kifejezést használjuk.

Vessel Code) az időszakos ellenőrzésre vonatkozó XI. kötetét
alkalmazzák [1]. Az ASME XI (de a kód valamennyi kötete)
jelentős hatást gyakorolt a világ valamennyi országának
nukleáris kódjaira. Azon országokéra is, amelyek önálló
tervező és létesítő kapacitással rendelkeznek és azokéra is,
amelyek importálták a nukleáris technológiát. Önálló
időszakos ellenőrzési kódot az Amerikai Egyesült
Államokon kívül csak Franciaország, Japán, Kanada,
Németország, a volt Szovjetunió és Csehország dolgozott
ki. Ezek – a volt szovjet kód kivételével – felismerhető
módon, magukon viselik az ASME kód jegyeit. Az
időszakos ellenőrzés hazai szabályozása a szovjet kódra
épült.

Az időszakos ellenőrzés
követelményeinek fejlődése
A vizsgálati helyek kijelölésekor eleinte azt feltételezték,
hogy a hibák véletlenszerűen fordulnak elő, amit csak
bizonyos mértékig befolyásolt az adott berendezés terhelési
körülményeinek a figyelembe vétele (pl. sugárzás, fáradás,
lokális feszültségek, átmeneti hegesztési varratok), továbbá
a vizsgálati helyek csak mintegy fele esett hegesztési
varratba, a többi egyéb területre (pl. plattírozás, csőtartók,
csavarok, öntött armatúraházak felülete). Később – amikor
bebizonyosodott,
hogy
a
meghibásodások
nem
véletlenszerűen következnek be - a vizsgálati helyek
kijelölése fokozatosan elmozdult a random jellegtől a
specifikus helyek felé. A kezdeti években általában rögzített
vizsgálati ciklusidőt alkalmaztak (az ASME XI esetében 10
éves), aminek a hagyományos erőművek és petrolkémiai
berendezések meghibásodási gyakorisága volt az alapja. A
szovjet kód az 1. biztonsági osztályba sorolt berendezésekre
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4, a többire 8 éves ciklust ír elő. Később, az ASME XI
esetében alternatív vizsgálati programot is bevezettek (az
első ciklus időtartama 3, a másodiké 7, a harmadiké 13 és a
negyediké 17 év), ami lehetőséget ad arra, hogy az
üzemeltetés kezdeti időszakában, amikor több károsodást
feltételeztek, intenzívebb vizsgálati programot hajtsanak
végre.
Leszámítva az ASME XI alkalmazásának első éveit, amikor
az üzemeltetés időszakában talált folytonossági hiányok
elfogadhatóságának határértékei még megegyeztek a
gyártásra vonatkozó határértékekkel, az elfogadási
szinteket a berendezésekben található folytonossági
hiányok
(elsősorban
repedések)
stabilitásának
törésmechanikai elemzése adja. Az időszakos ellenőrzés
határértékeinek elvileg különbözniük kell a gyártás során
alkalmazott, minőségellenőrző funkciójú vizsgálatok
elfogadási szintjeinek az értékeitől. Ez nem mondható el a
szovjet kód elfogadási határértékeiről. A szovjet kódnak
úgy a Paksi Atomerőmű létesítésének időszakában
érvényes, és a hazai szabályozásba átültetett változata [2],
mint az átdolgozott és Oroszországban ma hatályos
változata [3] a gyártásra vonatkozó kritériumokat tartja
érvényesnek az üzemeltetés időszakára is. A vonatkozó
szovjet (orosz) szabályzat – következésképpen a jelenlegi
hazai szabályozás - másik alapvető hiányossága az, hogy
nem a folytonossági hiány méreteinek a meghatározását írja

1. ábra:
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elő, hanem annak a tulajdonságait (ultrahangos vizsgálat
esetén a hiányról visszaverődő hangenergiával arányos jelamplitúdó nagyságát) hasonlítja össze egy ismert
geometriájú mesterséges hiány hasonló tulajdonságával [4].
Ez nem teszi lehetővé az eredmények közvetlen
felhasználhatóságát a törésmechanikai elemzéshez.
Az időszakos vizsgálatok eredményeinek az értékelése
függvényében általában az elfogadás négy szintjét
különböztetik meg: elfogadható, feltételesen elfogadható,
javítandó,
cserélendő.
A
lineárisan
rugalmas
törésmechanika összefüggéseit alkalmazzák a ferrites
szerkezetű,
a
rugalmas-képlékeny
törésmechanika
összefüggéseit az ausztenites szerkezetű berendezések
anyagában talált folytonossági hiányok értékeléséhez. A
további üzemeltetésre feltételesen (azaz elemzés alapján)
elfogadott hiányok esetében a kód előírja a vizsgálatok
kiterjesztését azokra a helyekre, ahol hasonló károsodási
mechanizmus működhet. Az ASME XI integráns része
azoknak az eseteknek a kezelése, amikor a vizsgálat
eredménye meghaladja az elfogadási szintet. A kód
követelményeket fogalmaz meg az elvégzendő elemzés,
valamint a javítás és csere vonatkozásában. Az időszakos
ellenőrzési terv, illetve program analógiájára javítás és csere
terv, illetve program elkészítését írja elő. A hazai
szabályozás, ezeket az eseteket egyedi elbírálás alá helyezi,
ami minden esetben egyedi hatósági döntést is feltételez.

Az időszakos ellenőrzés hatékonyságának hagyományos és korszerű megközelítése.

Az időszakos ellenőrzés követelményeinek a fejlődése
magán viseli azokat a változásokat, amelyek az
atomerőművek biztonságának független igazolásáért felelős
hatóságok magatartásában játszódtak le az elmúlt
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mutatói integrált módon jelennek meg. Az ellenőrzési
filozófia a részletes szabályozás területéről olyan irányba
mozdult el, ahol a hangsúly a potenciális károsodásnak
kitett területeken van, továbbá megkövetelik a vizsgálatok
teljesítőképességének
igazolását.
Ebből
a
gondolkodásmódból nőtt ki a roncsolásmentes vizsgáló
rendszerek
minősítése.
Megkezdődött
továbbá
a
valószínűségi biztonságelemzés (Probabilistic Safety
Assessment, PSA) alkalmazása a passzív berendezésekre,
ami megindította a kvantitatív kockázat szempontjait
figyelembevevő időszakos ellenőrzés elterjedését (Risk
Informed In-Service Inspection, RI-ISI). A jelen és a jövő
(bizonyos esetekben múlt és jelen) hatékony időszakos
roncsolásmentes ellenőrzését tehát a teljesítőképesség
igazolásán alapuló és a kockázati szempontokat
figyelembevevő ellenőrzési programok jellemzik, 1. ábra.

eljárás alkalmazása [6]. A három tényező erős
kölcsönhatásban van egymással. A 2. ábra a vizsgálati
terjedelem meghatározásának a példáján mutatja be a
hatékonyság költség érzékenységét. Az időszakos
ellenőrzés költsége a terjedelem növelésével fokozott
arányban növekszik. Úgy a „hatékony”, mint a „nem
hatékony” vizsgálati terjedelem esetében látható, hogy a
terjedelemnek van egy elégtelen szintje, amely esetében
akár a végtelenségig növekedhetnek az erőmű költségei (a
meghibásodások következtében), de ez a szint a két vizsgált
esetben eltér egymástól. A „hatékony” terjedelmű időszakos
ellenőrzés eredő költsége alacsonyabb, mint a „nem
hatékony” terjedelműé, és az alacsonyabb értékhez ráadásul
alacsonyabb százalékos terjedelem is tartozik. Hasonló
módon levezethető a vizsgálati ciklusidő hatása is a
költségekre.

Az időszakos ellenőrzés
hatékonysága

A műszaki felülvizsgálati tervek
ASME szerinti átdolgozása

Hatékony időszakos ellenőrzés alatt azt értjük, amikor az
időszakos ellenőrzés alapvető paraméterei (terjedelem és
ciklusidő), valamint az alkalmazott roncsolásmentes
vizsgálati
technika
teljesítőképessége
optimális
egyensúlyban van a biztonság és a költségek szempontjából.
Az
időszakos
ellenőrzés
hatékonysága
szoros
összefüggésben van a vizsgált berendezések szerkezeti
integritásának
értékelésével,
valamint
öregedésük
kezelésével. Az utóbbit az atomerőművek tervezett
üzemidőn túli üzemeltetésének világméretű térhódítása
indokolja. A szerkezeti integritás vonatkozásában kétirányú
a
kapcsolat.
A
roncsolásmentes
vizsgálatok
nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak az integritás
elemzéséhez (pl. a berendezésekben található folytonossági
hiányok mérete, pozíciója, jellemző paraméterei, más
hiányokhoz való viszonyuk). Másrészt a szerkezeti
integritás elemzésének modellje állítja fel a roncsolásmentes
vizsgálatok
megbízhatóságával
szemben
támasztott
követelményeket (pl. a legkisebb megtalálandó hiba mérete,
a hiba kimutatásának a valószínűsége, a hibanagyság és a
pozíció meghatározás pontossága). Egyértelmű összefüggés
van a vizsgálatok megbízhatósága és az egymást követő
ellenőrzések ciklusideje között is. Az időszakos ellenőrzések
nem elhanyagolható szerepet játszanak a berendezések
megbízhatóságát, azaz az atomerőmű üzembiztonságát és
rendelkezésre állását (az üzemeltetés gazdaságosságát)
illetően. Ezt az elmúlt években bekövetkezett néhány
jelentős, egyes esetekben katasztrofális meghibásodás is
igazolja (reaktortartály fedél bórsav korróziója, ausztenites
csőív felszakadása, stb.) amelyekről részletek találhatók pl.
az [5] hivatkozásban.

A Paksi Atomerőmű vezetése elhatározta, hogy – az
üzemidő hosszabbítás műszaki megalapozása részeként adaptálja az ASME kódot és vonatkozó szabvány
környezetét mindazon műszaki feladatok és körülmények
vonatkozásában,
amelyek
objektíven
teljesíthető
követelményeket jelentenek. Az elhatározást az vezérelte,
hogy az ASME kód követelményeinek figyelembe vételével
történő üzemeltetés támogatás várhatóan elő fogja segíteni
az időszakos ellenőrzések és próbák (továbbá a karbantartás
hatékonyságának a monitorozása, illetve az elvégzésre
kerülő
szilárdsági
ellenőrzések)
közvetlen
összehasonlíthatóságát az élenjáró nyugati módszerekkel és
biztonsági követelményekkel, és ezáltal meg fogja
könnyíteni
az
üzemidő
hosszabbítás
nemzetközi
elfogadtatását. Az ASME XI követelményeinek való
megfelelés lehetőséget fog teremteni az erőműnek arra is,
hogy az időszakos ellenőrzések és próbák jelenlegi – 1.
biztonsági osztályba sorolt berendezések esetén - négy éves
ciklusidejét megnövelje. A vizsgálati ciklusidőnek a
szándékozott nyolc évre történő növelése hozzá kell, hogy
járuljon a jelenleginél hatékonyabb és költségtakarékosabb
működéshez. Az ASME XI alkalmazásának az a feltétele,
hogy a berendezéseket az ASME konstrukciós kód alapján
tervezzék és gyártsák. Miután a Paksi Atomerőmű
berendezései esetében ez a feltétel nem teljesül, ezért el kell
végezni a berendezések (de minimálisan a kiválasztott
berendezések) tervezési felülvizsgálatát, és csak a
felülvizsgálat kedvező eredménye alapján lehet alkalmazni
az ASME XI követelményeit.

Az
előzőek
tükrében
az
időszakos
ellenőrzés
hatékonyságának legfontosabb összetevői a következők: (1)
a vizsgálat alá vont területek kiválasztása az adott helyen
lehetséges károsodási mechanizmusok figyelembe vételével
(vizsgálati terjedelem), (2) a vizsgálat időpontjának
meghatározása a károsodás kinetikájának ismeretében
(vizsgálati ciklusidő), (3) az adott helyen elvégzendő
vizsgálatra igazolt teljesítőképességű roncsolásmentes
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Az ASME kódot évtizedek óta széles körben alkalmazzák
Európában is. Ennek elsődleges oka az alkalmazott
nukleáris
technológia
(ASME
konstrukciós
kód
alkalmazása), de vannak országok, amelyek az
atomerőművük tervezéséhez, építéséhez alkalmazott kódot
minőségileg jobb kóddal kívánták felváltani az üzemeltetés
időszakára. Ez utóbbi országok - Csehország és Finnország
– VVER atomerőműveket üzemeltetnek, tehát gyakorlatuk
igazolja a Paksi Atomerőmű által választott út helyességét.
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Az ASME kód követelményeinek szándékolt adaptálása
maga után vonja a nukleáris biztonsági hatósági
engedélyeknek a megszerzését azon dokumentumok
vonatkozásában, amelyek módosítása hatósági engedélyhez
kötöttek. Ezek a dokumentumok a műszaki felülvizsgálati
tervek, az anyagvizsgálati keretprogramok, valamint a
roncsolásmentes vizsgálatok elfogadási szintjeit tartalmazó
kritérium gyűjtemény. Ahogy korábban említettük,
figyelembe kell venni azt is, hogy a Paksi Atomerőművet
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nem az ASME konstrukciós kód szerint tervezték. A feladat
megoldása során általános elvként azt lehet kijelenteni,
hogy a létesítéskor hatályos előírások egyenértékűségét kell
vizsgálni az ASME követelményekkel. Az adaptálás végső
terjedelme a hatósági engedélyezési folyamat eredményeként fog kialakulni. Az ASME XI követelmények adaptálása
elméletileg magába foglalja a hatékonyság valamennyi
elemét, de ezek gyakorlatban való alkalmazása a szándékon
túlmenően a rendelkezésre álló források függvénye.

Költség

„Hatékony” terjedelem
eredő költsége

„Nem hatékony” terjedelem
eredő költsége

Üzemeltetési,
karbantartási
költség

Időszakos
ellenőrzés
költsége

Terjedelem
2. ábra:

Az időszakos ellenőrzés terjedelme és a költségek összefüggése

Következtetések
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításának tükrében
kijelenthető, hogy az ASME XI követelményeinek az
adaptálása úgy az üzemeltetés biztonságának, mint költséghatékonyságának a növeléséhez hozzájárul. Kritikusan
értékelve még az is kijelenthető, hogy e nélkül a lépés
nélkül
nem
teljesülnek
a
vonatkozó
hatósági
követelmények. Az időszakos ellenőrzések és vizsgálatok
programjára és az értékelési kritériumokra a szabályzat
ugyanis azt írja elő, hogy azokat „mértékadó" műszaki
szabványok alapján kell meghatározni. A volt szovjet
kódnak a hazai hatósági gyakorlat alapját képező kötete [2]
semmiképpen nem tekinthető mértékadónak, miután nem
végzik rendszeres felülvizsgálatát, aminek hiányában nem
követi az integritás elemzéséhez nélkülözhetetlen
törésmechanika, és roncsolásmentes vizsgálat területén
bekövetkező fejlődést. Ez a tény az erőműre nézve
kényszerítő körülmény, és kétséget kizáróan indokolja az
ASME kód követelményeinek az adaptálását.
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Az ASME XI elfogadási szintjei harmonizálnak az üzemidő
hosszabbítás műszaki igényeivel. A kód szerint a
roncsolásmentes vizsgálatok eredményeit egy olyan módon
megfogalmazott kritérium rendszerrel kell összevetni, ami
közvetlenül lehetővé teszi a detektált folytonossági hiányok
esetlegesen szükséges törésmechanikai értékelését, és így az
eredmények teljes mértékben ki tudják szolgálni a
berendezések további üzemelésre történő alkalmasságáról
vagy javításáról, illetve cseréjéről hozandó döntéseket. A
biztonság növeléséhez hozzájárul a nyomáspróba
paraméterek enyhítésének lehetősége. Az ASME XI
biztonsági filozófiája szerint az időszakos nyomáspróbák
helyett a roncsolásmentes vizsgálatok adják a nyomástartó
berendezések biztonságos üzemeltetésének a biztosítékát. A
nyomáspróba egyrészt nem ad jelzést az esetleg meglévő
folytonossági hiány jelenlétéről (feltételezve hatékony
roncsolásmentes vizsgálatok végrehajtását), másrészt az
üzemi nyomás értékét lényegesen meghaladó próbanyomás
káros az anyagszerkezetre nézve (halmozódó károsodás) és
ronthatja a próbát követő roncsolásmentes vizsgálat
megbízhatóságát.
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Az ASME adaptálás várható gazdasági eredménye
becsülhető. A vizsgálati ciklusidő négyről nyolc évre
történő növelésének a hatása éves szinten a négy blokkra
vonatkoztatva 2 és 4 milliárd forintra tehető, részleteket
lásd a [7] hivatkozásban. A hatékony roncsolásmentes
vizsgálatok alkalmazásának gazdasági eredményét egyelőre
nehéz számszerűsíteni. Kétségtelen azonban, hogy a jobban
megtervezett, és nagyobb megbízhatóságú vizsgálatok
(vizsgálatminősítés) csökkentik a vizsgálatok ismétlésének a
valószínűségét,
a
hibás
eredmény
következtében
esetlegesen bekövetkező váratlan meghibásodások számát,
és az ezzel együtt járó javítási költségek összegét, illetve a
termeléskiesés negatív hatását. Amennyiben a jelenlegi,
determinisztikus
módon
meghatározott
ellenőrzési
program vagy annak egy része átdolgozásra kerül a
kockázati szempontok figyelembe vételével, további
biztonsági és gazdasági előnyök jelentkezhetnek.
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Az ASME XI követelmények alkalmazása szemléletváltást
követel meg a vizsgáló személyektől. A jelenleg alkalmazott
rendszerben
a
vizsgáló
személyzet
alapvetően
minőségellenőrzés jellegű értékelést végez, a vizsgálat
eredményeit ennek megfelelő módon értelmezi, fogalmazza
meg és dokumentálja. A vizsgálatok eredménye és a
detektált
folytonossági
hiányoknak
a
további
üzemeltethetőségre vonatkozó veszélyessége között nincs
egyértelmű korreláció. Az ASME XI követelményrendszerét
ezzel szemben úgy fogalmazták meg, hogy az megköveteli
a vizsgáló személytől a folytonossági hiányok jellemző
befoglaló méreteinek és a felülettől való távolságuknak a
meghatározását, ami lehetővé teszi az eredmény közvetlen
felhasználhatóságát
egy
esetleges
törésmechanikai
elemzéshez.
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Szuperkritikus víz és hidrogén gazdaság
Schiller Róbert
MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Pf. 49 Budapest 1525,
Tel: 392 2222, Fax:392 2299, E-mail: schiller@aeki.kfki.hu

Áttekintést adunk a szuperkritikus vízben lejátszódó folyamatok lehetőségeiről és szerepéről a hidrogén előállításában. A
kritikus és szuperkritikus állapot általános jellemzése után összefoglaljuk a szuperkritikus víz néhány, a téma szempontjából
fontos fizikai kémiai tulajdonságát. Ezután szó lesz az organikus anyagokból történő hidrogén előállításról. Végül
áttekintjük a fissziós és fúziós erőműveknek ezekben a technológiai folyamatokban várható szerepét.

Bevezetés
A hidrogén gazdaság gondolata már évtizedekkel ezelőtt
felvetődött. Természetesen vonzónak látszik egy kis fajlagos
tömegű, nagy energiasűrűségű, stabilisan tárolható, nem
szennyező energiahordozó használata. A tiszta vízzé elégő
hidrogén pedig ilyen anyag. Ráadásul a természetben
korlátlanul hozzáférhető. A gond vele csak annyi, hogy
elemi állapotában nem fordul elő; víz vagy szénhidrogének
formájában, tehát vegyületek alakjában ismerjük csak a
Földön. Ez nyilván annyit jelent, hogy a hidrogénről csak
mint másodlagos energiahordozóról, üzemanyagról lehet
beszélnünk.
Valamilyen
elsődleges
forrás:
szén,
szénhidrogén, víz, szél, nap, fisszió vagy fúzió energiája kell
ahhoz, hogy vegyületeiből a hidrogént felszabadítsuk.
Ebben azonban előny is rejlik. Az elsődleges források
energiáját hagyományosan hővé szoktuk alakítani – kivétel
csak a víz és a szél – , abból mechanikai energiát állítunk elő
és annak a segítségével nyerünk elektromos energiát. A
hidrogén nagy előnye, hogy alkalmas eljárások segítségével
a hőt egy lépésben tudjuk a hidrogén kémiai energiájává
alakítani, ebben a formában pedig korlátlan ideig
tárolhatjuk, szállíthatjuk és a kívánt helyen és időben
felhasználhatjuk.
A hidrogén energetika ipari méretű megvalósításához két
feladatot kell megoldani. Az egyik a hidrogén
felszabadítása a természetben előforduló vegyületeiből, a
másik
a
felszabadított
hidrogén
tárolása
nagy
tömegsűrűségű anyagok formájában. Ebben a rövid
összefoglalásban az első kérdéskör egyetlen vonatkozásával
foglalkozunk, a víz bontásának egy korszerű módszerével.
A víz termikus disszociációja során természetesen egyetlen
lépésben hidrogén és oxigén elegye keletkezik:
H2O Æ H2 + ½ O2

Ahhoz azonban, hogy a bomlás számottevő mértékben
végbemenjen, magas hőmérsékletre, legalább 3000 K körüli
értékre van szükség. Ez nagyüzemi méretekben nehezen
teljesíthető igény, nem szólva arról, hogy a keletkezett
gázelegyet komponenseire is kell bontani.
Ezért inkább kerülő utat tanácsos választani, valamilyen
katalitikus termokémiai ciklust igyekszenek megvalósítani.
Egy általánosságban AB összetétellel jelképezett vegyülettel
reagáltatják a vizet olyan módon, hogy a reakció sorozat
végén AB visszanyerhető legyen:
2AB + 2H2O Æ 2AH + 2BOH
2BOH Æ 2B + ½O2 + H2O
2AH Æ 2A + H2
2A + 2B Æ 2AB

.

Ha a reakcióegyenleteket az általános kémiában szokásos
módon, algebrai egyenletekként kezeljük, látható, hogy az
eredő folyamat nem más, mint egy mólnyi víz bomlása. A
hidrogén és oxigén egyensúlyi koncentrációit az AB
katalizátor jelenléte nem befolyásolja. A reakciók
sebességére, tehát a gyakorlatban szükséges térfogatokra és
időegységre eső hozamokra azonban nagy lehet a hatása.
Ezért ilyen katalitikus körfolyamatokat nagy gonddal
tanulmányoztak, ma is folynak kutatások ebben az
irányban. Több ígéretes reakciósort leírtak már, a végső
megoldás azonban még nincsen a kezünkben.
Van azonban a problémának más megközelítése is.
Nemcsak a reaktánsokat lehet változtatnunk, hanem
magának a reakció közegének, a víznek a tulajdonságait is
befolyásolhatjuk a körülmények helyes megválasztásával. A
következőkben ennek egy lehetséges útjáról írunk.

Beérkezett: 2008. április 1.
© Magyar Nukleáris Társaság, 2008

1

Nukleon

2008. május

I. évf. (2008) 07

Szuperkritikus víz
Egy kémiai reakció egyensúlyát is, sebességét is
befolyásolják az intenzív termodinamikai állapotjelzők: a
hőmérséklet, a nyomás és a komponensek koncentrációi.
Ezeknek a hatásoknak a mértéke azonban minden
rendszerben más és más. A közeg és a reaktánsok
tulajdonságai
döntenek
itt.
A
közeg
fajhője,
kompresszibilitása, dielektromos tulajdonságai, a reagáló
vegyületek polaritása, ionos disszociációja mind szerepet
játszhat. Nagy előny ezért, ha olyan módszert találunk,
amelynek segítségével ezeket a tulajdonságokat lehetőleg
szabadon tudjuk változtatni anélkül, hogy minden
reakcióhoz más és más közeget kellene találnunk. Vízről
beszélünk: nagy előny, ha a víz tulajdonságait tudjuk
könnyen, a kérdéses reakció javára megváltoztatni. Ezt
megtehetjük, ha a vizet szuperkritikus állapotba hozzuk [13].
Az alapelv több mint egy évszázada ismert. Nem túl magas
hőmérsékleten a folyékony víz egyensúlyban áll a saját
gőzével. Emelkedő hőmérséklettel egyre nagyobb lesz a gőz
térfogatának a részaránya a folyadékéhoz képest és egyre
nagyobb lesz a gőz nyomása is. A hőmérséklet egy kritikus
értékénél és az ehhez tartozó, kritikus egyensúlyi
nyomásnál a folyadék és a gőz közti fázishatár eltűnik.
Ennél magasabb hőmérsékleten semmilyen nyomás
hatására sem lehet a gőzt cseppfolyósítani. A víz
szuperkritikus állapotba került. A víz kritikus nyomása pcrit
= 22,05 MPa, kritikus hőmérséklete Tcrit = 374 0C és ebben az
állapotban a sűrűsége ρcrit = 0,32 g/cm3.
A nyomás növelésével a sűrűség természetesen növekszik,
ennek megfelelően változik, a folyékony vízéhez közelít a
szuperkritikus fluidum nem egy tulajdonsága, azonban
nem veszíti el hasonlatosságát a gőzhöz. Kompresszibilitása
a gőzéhez áll közel, a diffúzió vagy hővezetés sebessége
hasonló a vízgőzben fellépőhöz. Ugyanakkor az
anyagsűrűsége megközelítheti a folyadékét. A legnagyobb
előnye talán az, hogy dielektromos tulajdonságait könnyű a
nyomás és a hőmérséklet változtatásával befolyásolni. Ez
azért fontos, mert egymástól eltérő polaritású anyagokat
egyaránt fel lehet benne oldani. Kis relatív permittivitású
állapotában jól old apoláros vegyületeket, pl. szénhidrogén
származékokat vagy műanyagokat, míg nagy relatív
permittivitás esetén jól old közönséges állapotú vízben
oldódó sókat. A körülmények egyszerű változtatásával így
az oldási és kicsapási folyamatokat nagy változatossággal
lehet megvalósítani.
Példaként az 1. ábrán a víz ionszorzatának, tehát a H+ és
OH-

ionok koncentrációjából alkotott

− log K w = 14 .

[ ][OH ]

KW = H

szorzatnak
a
hőmérsékletfüggését
Szobahőmérsékleten és 100 kPa (1

+

-

tüntetjük
fel.
atm) nyomáson

A kritikus nyomás alatt elpárolgó víz

ionszorzata ennél sok nagyságrenddel kisebb, a gőz
szigetelőként viselkedik. A kritikus nyomás és hőmérséklet
fölött azonban az ionszorzat nagyra nőhet, a közönséges
víznél sokszorta több iont tartalmaz a fluidum.
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1. ábra:

A víz ionszorzata a hőmérséklet függvényében, három
különböző nyomáson [4]

Hasonló drasztikus változásokra késztethető a relatív
permittivitás (dielektromos állandó) is a 2. ábra tanúsága
szerint. Ez a paraméter a teljesen apoláros állapotnak
megfelelő, 1 körüli értékről a poláros alkoholokra jellemző,
30 körüli értékre növelhető a nyomás növelésével.

2. ábra:

A víz dielektromos állandójának és ionszorzatának
nyomásfüggése 400 0C-on [4]

Hasonló
rugalmassággal
változtathatóak
transzport
tulajdonságok, például a hővezetési együttható vagy a
diffúziós
állandó
is
a
szuperkritikus
állapotok
tartományában.
A szuperkritikus állapotú víz esetleg hűtőközege lehet a
jövőben kialakítandó fissziós reaktorok egyik vagy másik
típusának is. Ezzel a reaktortechnika szempontjából fontos
kérdéssel nem foglakozunk a jelen rövid áttekintésben.

Hidrogén előállítás szuperkritikus
vízben
A szuperkritikus állapotú víznek ezeket a tulajdonságait
előnyösen tudjuk a hidrogén gazdaságban felhasználni.
Ezek a kutatások mostanában kezdődtek, a lehetőségeknek
csak kis részét ismerték még fel. Jelenlegi ismereteink
szerint a legkönnyebb sikert a biomassza vagy a szerves
hulladékok hidrogénre vezető elbontása ígéri. Az eljárást
jellemző módon 700 0C és 30 MPa mellett, a víz nagy
feleslegével célszerű végrehajtani. A módszernek sok előnye
van a hagyományos eljárásokkal szemben [5]:
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−

a termikus hatásfok nagyon kedvező,

−

alig keletkezik szén-monoxid, korom vagy kátrány,

−

a kén-, nitrogén- és halogén-tartalmú vegyületek
oldatban maradnak,

−
−
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sokat ígérő eljárások ipari realitássá váljanak. Keveset
tudunk még a szuperkritikus körülmények között
végbemenő reakciókról. A vegyészeknek [7]
−

a nagy nyomás miatt oldatban marad a szén-dioxid
is,

fel kell deríteniük a megfelelő kémiai egyensúlyokat
szuperkritikus vizes fluidumokban,

−

a hidrogén a tárolás és felhasználás szempontjából
előnyös nyomáson keletkezik.

meg kell határozniuk a reakciók sebességét ezekben a
rendszerekben,

−

vizsgálniuk kell az ionizáló sugárzások kémiai
hatásait,

−

katalitikus vízbontási folyamatokat kell keresniük.

Egy kísérleti üzem folyamatábráját a 3. ábrán mutatjuk be.

A nukleáris technológiának, akár fisszióra, akár fúzióra
gondolunk, a hidrogén előállítás vonatkozásában egyetlen,
alapvető kérdésben kell előre lépnie. A jelenlegi reaktorok
hőmérséklete túl alacsony az ipari hidrogén előállítás
igényeihez mérten. Ez így van, akár az eddigi,
hagyományosnak tekinthető eljárásokat, akár a most
tárgyalt szuperkritikus közegre alapozott módszereket
tekintjük. Itt nem (nem csak) a Carnot hatásfok növeléséről
van szó. A kémiai folyamatok követelik meg a magasabb
hőmérsékleteket.
3. ábra:

Biomassza elgázosító üzem egyszerűsített
folyamatábrája[6]

A kémiai kutatásnak is, a nukleáris technológiának is sok,
fontos feladatot kell még megoldania ahhoz, hogy ezek a

Talán a fém hűtésű vagy a magas hőmérsékletű gázhűtésű
(HTGR) reaktorok hozzák meg ennek a feladatnak a
megoldását. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a hidrogén
ipari előállításához szükséges magas hőmérsékletek
létrehozása rendkívüli igényeket támaszt a primer körök
szerkezeti anyagaival szemben.
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