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A kvarkanyag nyomában – nagyenergiás
nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben
Nagy Márton, Vértesi Róbert
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Az amerikai RHIC részecskegyorsítónál működő PHENIX kísérlet napjaink egyik meghatározó nehézion-fizikai kísérlete,
amely alapvető felfedezésekkel segített közelebb jutni a nehézion-fizika céljához: az erősen kölcsönható anyag fázisszerkezetének,
és így magának az erős kölcsönhatásnak a megismeréséhez. Jelen cikkben áttekintjük ezt a kísérleti berendezést és néhány olyan
mérést, amelyek elvezettek az anyag új halmazállapotának, a kvark-gluon plazmának és nem várt tulajdonságainak
kimutatásához. Bemutatjuk a jet-elnyomás és az elliptikus folyás jelenségét, valamint egy HBT-effektuson alapuló mérést.

A kvarkanyag
Az erős kölcsönhatás
Az erős kölcsönhatás térelmélete (kvantált mezőket leíró
elmélete) a kvantum-színdinamika (QCD). Anyagi építőköve a
kvark (illetve antikvark), amelyből kettő vagy három alkot
egy hadront. A kvarkok ún. színtöltéssel rendelkeznek, ami az
erős kölcsönhatás forrása. A színtöltés lehet „piros”, „zöld” és
„kék”, ami természetesen csak analógia: ahogyan ez a három
szín együtt fehéret ad, a három színtöltés összege is semleges
állapot. (Minden színhez van antiszín, és együtt szintén a
semleges „fehéret” adják ki.) A kvarkok elektromos töltéssel
is rendelkeznek, melyek értéke érdekes módon nem egész:
+2/3 ill. –1/3 elemi töltésegység. A hadronok azonban
minden esetben egész töltést hordozhatnak csak. A barionok,
mint pl. a nukleonok, három (anti)kvarkból épülnek fel, a
mezonok pedig kvark-antikvark párok (lásd 1. ábra).

1. ábra: A hadronok kvarkszerkezete. A bal oldalon egy barion
(a proton), a jobb oldalon pedig egy mezon (a pozitív pion)
látható. A színes kvarkokat összetartó gluonokat a rugók
jelképezik, az „antikék” színnek az ábrán a sárga felel meg.
Az eredeti ábra forrása: Wikimedia Commons
A QCD-ben az erős kölcsönhatást közvetítő részecske, a gluon
maga is hordoz színtöltést. (Ez az elektrodinamikával ellentétes helyzet: ott a közvetítő részecske, a foton elektromosan
semleges.) A gluonok színtöltése a QCD-ben olyan visszacsatoláshoz vezet, amelynek eredménye egy sajátos kettősség:
kis távolságon (nagy kölcsönhatási energiáknál) a kvarkok
közti csatolás gyenge (ez az ún. aszimptotikus szabadság). Nagy
távolságon viszont az erőhatás a gluonok felszaporodása
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miatt nagyon megnövekedne, ezért van az, hogy a kvarkok
egymástól nem távolodhatnak el, hanem mindig színsemleges kötött állapotokat hoznak létre (kvarkbezárás). A
hadronokat tehát egyfajta „zsáknak” tekinthetjük, amin belül
a kvarkok lényegében szabadon mozognak, de onnan
kiszabadulni nem tudnak.
A térelméleti számítások során a kölcsönhatásokat általában
perturbációszámítás segítségével, a szabad megoldások
körüli sorfejtéssel írjuk le. A QCD alkalmazásában pont az
jelenti a nehézséget, hogy kis energián az erős kölcsönhatás
túlságosan is erős a perturbatív megközelítéshez. Ebben a
tartományban effektív modellek, illetve numerikus számítás
(rács-QCD) használható.

A kvark-gluon plazma
Mind a korai fenomenológiai elgondolások, mind a rács-QCD
számítások szerint valószínűnek látszott, hogy (igen magas
hőmérsékleten) az erősen kölcsönható anyagnak van egy
olyan fázisa („halmazállapota”), ahol a hadronokba zárt
kvarkok kiszabadulnak, és egyetlen forró, kvarkokból és
gluonokból álló közeget alkotnak, az ún. kvark-gluon plazmát
(QGP) [1]. Ilyen létezhetett a világegyetem korai időszakában,
amikor az anyag még nem hűlt ki eléggé a hadronok
kialakulásához. A 2. ábra az erősen kölcsönható anyag
valószínűsített fázisdiagramját mutatja a hőmérséklet–
barionsűrűség síkon. (A barionsűrűség az olyan kvarkok
sűrűségének felel meg, amelyeknek nincs antikvark-párjuk a
rendszerben.) A normál atommagok (a 2. ábrán is feltüntetve)
nagyon kis hőmérsékletű, közepes barionsűrűségű rendszernek felelnek meg. Fázisátalakulást nagyon nagy sűrűség vagy
hőmérséklet esetén várunk.
Ultrarelativisztikus energiájú ütközések során létrejöhet az a
hőmérséklet és nyomás, ahol a kvark-gluon plazma kialakul.
A nagyenergiás nehézion-ütköztetők legfontosabb célja az
anyag ezen állapotának létrehozása és tanulmányozása: az
ütközések korai szakaszában uralkodó állapotokról a
kirepülő, ismert típusú részecskék impulzus szerinti
eloszlásaiból (spektrumaiból), illetve a megfigyelt részecskepárok korrelációiból információt szerezhetünk.
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A QCD elméleti számítások alapján összeállított fázisdiagramjának vázlata. A napjaink kísérletei számára elérhető tartományokat a
nyilak jelzik. Az eredeti ábra forrása: http://www.ice.csic.es/es/view_research_line.php?RID=18

A PHENIX kísérlet
A RHIC gyorsító
Az Amerikai Egyesült Államokban, Brookhavenben lévő
RHIC (relativisztikus nehézion-ütköztető) a világ egyik
legnagyobb, rendkívül sokoldalú részecskegyorsítója, amelynek – más feladatai mellett – a kvark-gluon plazma előállítása, tulajdonságainak meghatározása, illetve kvarkanyaghadronanyag fázisátmenet feltérképezése a célja.
A gyorsító egy 3,8 kilométer kerületű szinkrotrongyűrű,
amely változó elektromos tér segítségével (a részecskével
együtt haladó potenciálhullámok „hátára ültetve”) gyorsíthat
protonokat vagy elektronjaiktól megfosztott nehézionokat.
Az ionok az elektronok lefosztása után több gyorsító lépcső –
tandem van de Graaff, egy gyorsító szinkrotron, majd az AGS
(váltakozó gradiensű szinkrotron) – bejárása után kerülnek a
RHIC gyorsító- és tárológyűrűbe. A 3. ábrán láthatjuk a RHIC
gyorsítókomplexum vázlatát. 2001-es beindítása óta a RHIC
arany-arany illetve réz-réz ütközésekben vizsgálta az erősen
kölcsönható anyag tulajdonságait, továbbá kontrollméréseket
végzett deutérium-arany ütközésekben. Protonok protonokkal való ütközését is vizsgáljuk: egyrészt ezek is kontrollként
szolgálnak a nehézion-ütközések eredményeinek értelmezéséhez, másrész a RHIC gyorsító képes – a világon egyedülálló
módon – polarizált protonok ütköztetésére is, amelyek – egy
teljesen más kutatási irány részeként – betekintést nyújtanak
a proton spinszerkezetébe. A nukleononkénti maximális
tömegközépponti ütközési energia nehézionokra 200 GeV,
protonokra 500 GeV. Történtek mérések kisebb energiákon is:
a gyorsító ütközési energiáját igen széles határok között lehet
változtatni, ami alkalmassá teszi későbbi kutatásokra is.
A két, egymással szemben haladó nagyenergiás nyaláb
összesen hat pontban keresztezi egymást, itt nyílik lehetőség
az ütközések tanulmányozására. Ezek közül négy ponton
létesítettek detektorokat, ezek nevei: BRAHMS, PHOBOS,
STAR és PHENIX. A legkisebb kísérlet a PHOBOS. Ez a
kísérlet az ütközések során keletkező leginkább előrefelé
(nyalábirányban) kirepülő (azaz nagy pszeudorapiditású) részecskéket is észlelte. 2005-ben befejezte az adatgyűjtési prog-
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ramját, azóta szétszerelték, de az adatainak elemzése még egy
ideig tovább folytatódik. A BRAHMS kísérletet is arra tervezték, hogy nagy pszeudorapiditás- és transzverzimpulzustartományt fedjen le, 2006-ban gyűjtöttek utoljára adatokat. A
két nagyobb, hosszú távra tervezett kísérlet mögött két gyökeresen eltérő filozófia áll: a STAR gyakorlatilag egy nagy
szolenoid-mágnesbe helyezett gáztöltésű detektor, amely
majdnem a teljes térszöget lefedi, és így a kirepülő töltött részecskék pályáját (ebből pedig az impulzusát) rekonstruálja.
A PHENIX kísérlet sokféle részecske – töltött hadronok, fotonok, elektronok és müonok – nyomon követésére és azonosítására képes, ezek mérésére külön detektorok szolgálnak.
Emellett jóval kisebb holtidővel működik, mint a STAR kísérlet, így több ütközést (eseményt) tud rögzíteni. Mindezekért
cserében a térbeli lefedettségben (akceptanciában) kellett
áldozatokat hozni.
A négy RHIC kísérlet 2005-ben jelentette be az anyag új állapotának felfedezését. Az eredeti elgondolással szemben azonban nem szabadon mozgó kvarkokat és gluonokat tartalmazó
„ideális kvarkgázt”, hanem erősen csatolt, folyadékszerű
kvarkanyag létét sikerült kimutatni [2]. A négy kísérleti
együttműködés közül a PHENIX-ben van intézményesített
magyar részvétel az MTA KFKI RMKI, az ELTE és a
Debreceni Egyetem részéről [3].

A PHENIX kísérlet felépítése
Három fő csoportra szokták osztani a PHENIX kísérlet detektorait: globális detektorok, központi kar és a müondetektorok.
A globális detektorok egyrészt triggerelésre (az érdekes események kiválogatására) szolgálnak, másrészt segítségükkel lehet
meghatározni az ütközési pont (vertex) nyalábirányú
koordinátáját, az ütközési paraméter irányát (az erre merőleges síkot reakciósíknak szokás nevezni), továbbá nehézionütközésekben az ütközések centralitását, vagyis azt, hogy
mennyire lapolnak át az ütköző magok. (Ha teljesen átfednek,
akkor centrális, ha alig súrolják egymást, akkor periferiális ütközésről beszélünk. A centralitás mértékét százalékban
szokták kifejezni: 0 % jelenti a legcentrálisabb, ~92 % a
PHENIX számára látható legperiferiálisabb ütközéseket.)
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A gyorsítókomplexum vázlata: a RHIC gyűrű és az előgyorsítók. Az ábra forrása:
http://www.rarf.riken.go.jp/rarf/rhic/acc/rhic.html

A legfontosabb globális detektor a koincidencia-számláló
(BBC, Beam-to-Beam Counter) detektor. Ez az előreszórt
részecskék össztöltését, repülési idejét és irányeloszlását méri,
így meg tudja határozni a centralitást (centrálisabb eseményekben több töltött részecske keletkezik, mint periferiálisakban), a repülési időből a koordinátát, valamint a
szögeloszlás-aszimmetriából közelítőleg a reakciósíkot is.
Másik fontos globális detektor a ZDC (Zero Degree
Calorimeter), amely az előrerepülő (semleges) neutronok
összenergiáját méri, így hozzájárul a centralitás-meghatározáshoz és a triggereléshez. (A ZDC üzemeltetésében,
karbantartásában a magyar csoport is részt vesz.) A
reakciósík pontosabb meghatározását egy később beépített új,
RXP nevű detektor (reakciósík-detektor) végzi.

mivel ezek szinte mindig közel fénysebességgel haladnak –
egy Cserenkov-detektor (RICH, Ring-Imaging Cherenkov)
azonosítja. A töltött hadronokat repülési idő alapján
azonosító műanyag-szcintillációs TOF detektor (Time-ofFlight) 2001 óta rendelkezésre áll, később a nagy impulzusú
hadronok azonosítására egy aerogél Cserenkov-detektort
(ACC) is üzembe helyeztek. A töltött részecskék mellett
semlegesek is keletkeznek – főleg fotonok, amelyek pozícióját
és energiáját elektromágneses kaloriméter (EMCal) méri.
Ennek két része van: mintavevő ólom-szcintillátor (PbSc) és
homogén, Cserenkov-alapú ólomüveg (PbGl). Az EMCal
hozzájárul a hadronok repülési idő alapján történő
azonosításához is a TOF-nál pontatlanabb időméréssel, de
nagyobb akceptanciával.

A
nyalábirányra
közelítőleg
merőleges
irányban
elhelyezkedő, 2 × 90° azimutális szöget lefedő központi kar
tartalmazza a legtöbb speciális detektort. Ezek a nagyenergiás
kísérletekben megszokott módon vannak elrendezve: belül
vannak a nyomkövető (tracking) detektorok, kívül pedig a
részecskéket elnyelő kaloriméterek. Az ütközésből kirepülő
töltött részecskéket először egy dipólmágnes tere téríti el,
majd a pályákat egy driftkamra (DC, Drift Chamber) észleli.
A PHENIX kísérlet sajátossága, hogy a mágneses tér aktív
térfogatában gyakorlatilag nincsen detektor. Ez praktikusan
lehetetlenné teszi a vertexen kívüli, másodlagos bomlások
rekonstruálását, cserében a kis impulzusokat pontosabban
lehet mérni, mivel a töltött részecskék kevésbé szóródnak a
detektorok anyagán. (Jelenleg tervezés alatt áll egy ütközési
ponthoz közeli szilícium pixeldetektor (vertex-detektor,
VTX), amellyel lehetővé válik majd a vertexen kívüli
bomlások rekonstruálása.) A driftkamrát elhagyó töltött
részecskék pontosabb helymeghatározását három réteg, az
ütközési ponttól különböző távolságokra elhelyezett
sokszálas proporcionális kamra (PC, Pad Chamber) végzi.

A PHENIX-ben a müon-azonosító (a többi fajta részecskét
elnyelő) acéllemezek és a közéjük helyezett gázdetektorok,
amelyek együtt a MuID (Muon Identifier) detektort alkotják,
előreszóródó irányban helyezkednek el egyrészt helyszűke
miatt, másrészt mert így a központi mágnes vasmagja lehet
az első elnyelő réteg. (A müonok a nyomkövető detektorokban jelet hagynak, de minden más részecskénél
könnyebben áthatolnak az anyagon.) Az azonosított müonok
mérésével ezután pl. a nehéz kvarkok bomlásai vizsgálhatók.
A detektorok térbeli elhelyezkedését a 4. ábra szemlélteti.

A töltött részecskék azonosításához még szükség van
sebességük vagy energiájuk ismeretére is. Az elektronokat –
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A PHENIX tehát, noha kis akceptanciával, de sokféle
különböző részecske mérésére alkalmas. Indítása óta –
részben a felfedezések által motiválva – új detektorokat is
helyeztek be, illetve fejlesztenek most is. Ezek együttes
teljesítőképessége sok most még megválaszolatlan kérdés
vizsgálatára teszi alkalmassá a PHENIX kísérletet az
elkövetkező években.
A kvark-gluon plazma létezésének megsejtése óta sok olyan
lehetséges jelet, szignatúrát vizsgáltak elméleti úton, ami
ennek az új anyagformának a megjelenésére enged
következtetni. Itt két témát tekintünk át: a kemény („hard”)
folyamatokat és a lágy („soft”) kinematikai tartományt.
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Balra a PHENIX kísérlet háromdimenziós metszete. Jobbra egy nehézion-ütközés rekonstrukciója a központi karban. (A
nyalábtengelyt a vörös vonal jelzi.). Az ábrák forrása: http://www.phenix.bnl.gov

Kemény folyamatok vizsgálata
Partonok energiavesztesége
A QCD perturbatív megoldása alapján – az aszimptotikus
szabadság miatt – nagy mozgási energia esetén lehet
kvantitatív modelleket alkotni. Keménynek hívjuk az olyan
folyamatokat, amelyek a perturbatív számítások érvényességi
tartományába esnek (tehát általában nagy energia- és
impulzusátadású szórások eredményei). Több számítás
egybehangzó eredménye szerint a kvark-gluon plazma egyik
fontos jellemzője, hogy a nagy mozgási energiájú partonok
(kvarkok vagy gluonok) számára „átlátszatlan”: ezek az
anyaggal való kölcsönhatás során energiájuk jelentős részét
elveszítik. Ennek megnyilvánulása a jet-elnyomás (jet
quenching) jelensége. (Jetnek hívjuk az egy nagy energiájú
partonból származó hadronok záporát, ezekből tehát
nehézion-ütközésekben a közeg hatása miatt kevesebbet
várunk.) Kísérletileg ezt az effektust úgy lehet megfigyelni,
hogy mérik valamilyen típusú részecskék spektrumát
nehézion-ütközésben, és ezt összehasonlítják az ugyanolyan
energiájú proton-proton ütközésben mért, a nehézionütközésekben történő nukleon-nukleon ütközések átlagos
számával felskálázott spektrummal. Az így képzett arány az
adott részecske nukleáris módosulási tényezője (RAA). Ha ez eltér
1-től, az azt jelzi, hogy valamilyen, az elemi proton-proton
ütközésekhez képest új effektus van jelen: a kvark-gluon
plazma jelenlétére a nagy energiájú részecskék hozamának
(számának) csökkenése, vagyis az RAA 1-nél kisebb értéke
utal.
A PHENIX kísérlet egyik első, nagy jelentőségű eredménye
éppen a töltött hadronok, valamint a semleges pionok
elnyomódásának megfigyelése volt arany-arany ütközésekben (RAA<<1) [4]. A különböző részecskék RAA értékeit az 5.
ábrán láthatjuk a transzverzális (nyalábra merőleges)
impulzus (pT) függvényében. Jól látható, hogy centrális
ütközésekben mind a semleges pion, mind az η mezon
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jelentősen elnyomódik a perturbatív QCD számára érdekes pT
4 GeV/c tartományban. Ennek felfedezése után szükség volt
valamilyen ellenőrző mérésre: deutérium-arany ütközésekben nem jelentkezett hasonló elnyomás, ami az itt keletkező
rendszer kisebb méretével van összefüggésben: eszerint
viszont arany-arany ütközésekben valóban új anyagforma
által okozott jelenséggel állunk szemben. További fontos
kontroll a direkt fotonok spektrumának megmérése,
amelyben a magyar csoport is aktívan közreműködött.

Direkt fotonok
A kvarkanyag a fotonok számára lényegében átlátszó, és így
a direkt fotonok (azok a fotonok, amelyek nem hadronok
bomlásából származnak), értékes, a reakció korai szakaszának dinamikájára is érzékeny információt hordoznak. A
direkt fotonok a rendszer időfejlődése során számos forrásból
jöhetnek, ezek kísérleti elkülönítése nem lehetséges. A
fotonkeltés fő forrásai a kemény folyamatok, illetve a QGP
hőmérsékleti sugárzásából megjelenő termikus fotonok. A
kemény fotonkeltés perturbatív QCD segítségével számolható: nagy impulzusoknál a kemény folyamatok dominálnak,
míg a termikus fotonok nagyrészt alacsonyabb impulzusnál
jelennek meg.
A direkt fotonok spektrumának mérése nagy kísérleti kihívás.
Első lépcsőként a fotonokat kell jó hatásfokkal kiválogatni az
EMCal-ban észlelt beütések közül: ehhez töltöttrészecskevétót, illetve repülési időn és záporalakon alapuló
sztochasztikus logikát használó fotonazonosítást alkalmaztunk. Mindezek után rendelkezésünkre áll az inkluzív fotonspektrum. Következő lépésként a fotonokat adó háttérfolyamatokat kell megismernünk, ami gyakorlatilag a fotonokra bomló semleges hadronok spektrumának meghatározását jelenti. Legfontosabb ezek közül a π0 → γγ bomlási
csatorna, amely a fotonpárok invariáns tömegének meghatározásával
rekonstruálható.
Szimuláció
segítségével
korrekciókat kell alkalmaznunk a detektor és az észlelési
folyamat tökéletlenségeire is.
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A PHENIX által mért nukleáris módosulási tényezők különböző típusú mezonokra és direkt fotonokra
(fekete négyzet).

Miután így megkaptuk a direkt fotonok spektrumát,
meghatározható a nukleáris módosulási tényező is, az 5. ábra
ezt is mutatja. Jól látható, hogy a direkt foton RAA közepes pTnél 1 körül van, ami megerősíti, hogy a többi hadronfajta
elnyomását tényleg a színtöltésen alapuló erős kölcsönhatás
közegbeli hatása okozza [5]. (A pT > 12 GeV/c tartományban
fellépő látszólagos elnyomás más effektusokra vezethető
vissza.)

A lágy kinematikai tartomány
A jet-elnyomás jelenségének feltérképezésével kiderült, hogy
valóban újfajta anyag keletkezik 200 GeV-es nehézionütközésekben. A perturbatív QCD-re jellemzőnél kisebb
impulzusú („lágyabb”) folyamatok vizsgálata segít ezen
anyag jobb megismerésében.

van szükség. A reakciósíkot a BBC, illetve az RXP detektor
határozza meg.)
A 7. ábrán különféle azonosított részecskék elliptikus folyása
látható a transzverzális energia (a transzverzális impulzusból
számolt relativisztikus energia) kinetikus része függvényében. A jobb oldali ábra azt mutatja, hogy ha ezt a
transzverzális energiát, illetve a mért elliptikus folyást a
részecskékben található kvarkok számával átskálázzuk, akkor
a mért pontok közös görbére esnek függetlenül a
részecsketípustól. A legérdekesebb a ritka (strange) kvarkokból álló Φ-mezon: az, hogy ennek is hasonló az elliptikus
folyása, mint a többi hadronnak, azt jelzi, hogy a folyás
kvarkszinten alakul ki, ami arra bizonyíték, hogy valóban
kiszabadult kvarkok folyadékával állunk szemben [6].

Elliptikus folyás: hidrodinamikai kép
A nehézion-ütközésekben megmért jelentős elliptikus folyás (a
kirepülő részecskék impulzus-eloszlásának azimutális
aszimmetriája), illetve ennek skálázása az egyik legmeglepőbb új eredmény volt a RHIC-nél. Ez arra utal, hogy
kollektív mozgás (folyás) alakul ki, tehát – sok korábbi
jóslattal ellentétben – a keletkező anyag inkább valamilyen
erősen csatolt folyadék, mintsem gáz. A 6. ábra szemlélteti ezt
a jelenséget: folyadék közegben a kezdeti nyomás-anizotrópia
átmegy végállapoti impulzuseloszlás-anizotrópiába.
Ha azonosított részecskék elliptikus folyását mérjük a
transzverzális impulzus függvényében, akkor ezek egymáshoz képesti skálázási tulajdonságai új dolgokat árulnak el.
(Ehhez a méréshez a driftkamra (DC) és a PC kamrák
nyújtotta precíz pálya-meghatározásra, illetve a DC által mért
impulzusból és a – precíz kalibrációval optimalizált – TOF és
EMC repülési idő méréséből kapott részecskeazonosításra
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6. ábra:

Az elliptikus folyás jelenségének illusztrációja. Látszik a
reakciózóna jellegzetes ellipszoid alakja. (Az x-y sík a
reakciósík.)
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Különböző hadronok elliptikus folyása a PHENIX mérései alapján. A bal oldalon a mérési eredmények láthatók, jobb oldalon a
kvarkszám-skálázás.

Kvantummechanikai korrelációk

A királis szimmetria és az η' mezon

A Hanbury-Brown – Twiss (HBT) effektus egy kvantummechanikai impulzustér-korreláció, amely abból ered, hogy a
pionok bozonok, tehát a kétrészecske-hullámfüggvényük
szimmetrikus a részecskék felcserélésére nézve, és emiatt a
pionok nagyobb eséllyel jelennek meg egymáshoz közeli
impulzussal. A pionok HBT-korrelációjának mérésével le
lehet „tapogatni” a rendszer térbeli struktúráját. (Az elmélet
alapján a korrelációs függvény lényegében a pionkeltés
téridőbeli eloszlásának Fourier-transzformáltja.) A pionforrás
méreteire és alakjára így kapott mérési eredmények
alátámasztják az elliptikus folyás jelenségével kapcsolatosan
megismert folyadékképet. A korreláció erőssége pedig a
pionra bomló, a rendszer időfejlődésének időskálájánál jóval
hosszabb életű rezonancia-részecskék arányára érzékeny.

Egy igen érdekes, a magyar csoport számára is nagy
jelentőségű, folyamatban lévő mérés a HBT-korrelációk
erősségének transzverzális impulzustól való függésének
meghatározása 200 GeV-es arany-arany ütközésekben. Ez
kapcsolatban van egy ritka részecskefajtával, a η' (a pionhoz
és a kaonhoz hasonló, ám sokkal nagyobb tömegű) mezonnal:
a várakozás szerint ez a nagyenergiás ütközések során kisebb
tömeggel keletkezik, és ennek jeleként a HBT-korrelációk
erőssége kis pT-nél lecsökken. A η' nagy tömege ugyanis a
QCD vákuumának nemtriviális struktúrájából származik,
ami a várakozások szerint eltűnik a forró közegben (helyreáll
a QCD ún. királis szimmetriája). Ezért ez a tömegcsökkenés
végülis a QCD vákuumának a fázisátmenet során
bekövetkező változására utalhat. A 8. ábrán egy ilyen mérés
eredményeit láthatjuk [7].

8. ábra:

STAR és PHENIX mérések a HBT-korrelációk erősségének transzverzális impulzustól való függésére. A legvalószínűbb közegbeli
tömeghez tartozó modell-számítást a folytonos, a 958 MeV-es tömeghez tartozót a szaggatott vonal mutatja.
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Szimulációink szerint az η' vákuumbeli (958 MeV-es)
tömegének erőteljes, legalább ~200 MeV-es csökkenése
szükséges az adatok megfelelő leírásához [8]. (Elméleti
várakozások szerint szinte minden hadron tömege
módosulhat az erősen kölcsönható, forró hadronanyagban,
de tudomásunk szerint ez az első, egy adott hadron
tömegének jelentős megváltozására utaló kísérleti jel.) Az
állításunk pontosításához azonban a mérések folytatására, a
η' más bomlási csatornáinak vizsgálatára, további részletek
tisztázására van szükség.

Kitekintés
Noha – jelentős részben a RHIC, azon belül a PHENIX
kísérlet mérései alapján – most már sok mindent tudunk a
kvarkanyagról, még bőven vannak felderítetlen területek. Az
elkövetkező években a CERN-LHC várhatóan átveszi a
részecske- és nehézionfizika frontvonalbeli kutatását,
legalábbis ami az ütközési energiát illeti, azonban várható,
hogy a RHIC, azon belül a PHENIX megtartja élvonalbeli
szerepét. A RHIC – mivel egyedülálló módon képes
polarizált protonok ütköztetésére is – a részecskefizikai
alapkutatásban mindenképpen nélkülözhetetlen lesz. A
nehézion-fizika területén is számos olyan kérdés van,
amelynek megválaszolására az LHC kevésbé alkalmas. Talán
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a legfontosabb ilyen a kvarkanyag-hadronanyag fázisátmenet
kritikus pontjának megtalálása (lásd a 2. ábrát). Erre a
PHENIX-ben is indul kísérleti program, melynek fő eleme a
fázisdiagramnak az ütközési energia variálásával (csökkentésével) történő feltérképezése. Ezen célok hatékonyabb
megvalósítását is szolgálja a nagyszabású RHIC-II program,
amely többek közt a gyorsító luminozitásának növelését
célozza. A következő 10-15 évre már készen áll a fejlesztések
és kutatások stratégiai terve. Várható tehát, hogy az
elkövetkező évtizedekben is a nagy részecskefizikai kísérletek
egészséges versengése vezet minket a természet törvényeinek
alaposabb megértése felé.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a PHENIX együttműködés
tagjainak, a magyar PHENIX csoportnak. Kutatási
munkánkat az OTKA T49466 és NK73143 pályázatok, a
Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram és a
PHENIX kísérlet támogatja. A RHIC gyorsító és a PHENIX
kísérleti berendezés létesítését és üzemeltetését az USA
Energiaügyi Minisztériuma finanszírozza. Minden további
támogatónk fogadja hálás köszönetünket. A PHENIX
kutatásait támogató szervezetek teljes felsorolását [3]
tartalmazza.
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A COMPASS tokamakra építendő atomnyaláb diagnosztika
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A COMPASS tokamakot 2008-ban az angliai Culhamből Prágába szállították, ahol a plazmaszéli fizikai folyamatokat fogják
részletesen tanulmányozni, amire bevált eszköz az atomnyaláb diagnosztika. Jelen cikk a COMPASS tokamakra épülő
atomnyaláb diagnosztika tervezésének néhány elemével foglalkozik, amelyekhez felhasználtuk a BME NTI által kifejlesztett
RENATE szimulációs kódot. A kód alkalmasnak bizonyult a diagnosztika megfigyelési tartományának kijelölésére, és az ehhez
szükséges felbontás megbecslésére, továbbá az egyes megfigyelési konfigurációk esetén optimális zaj/jel arányú detektortípusok
megkeresésére is. A továbbiakban ezen tervezési részfeladatokat fogjuk részletesebben bemutatni, és rajtuk demonstrálni a
programnak a hasonló feladatok megoldásához való alkalmazhatóságát.

1. Bevezetés

Atomnyaláb diagnosztika

A jövőbeli fúziós energiatermeléshez pillanatnyilag
legígéretesebb berendezések, a tokamakok (1. ábra). A tokamak szó az orosz токамак latin átirata, amely a тороидальная
камера в магнитных катушках (toroidalnaja kamera v
magnyitnih katuskah) kifejezésből származik (magyarul:
tóruszkamra mágneses tekercselésben).Ezek olyan tórusz
alakú szerkezetek, amelyekben külső mágneses tekercsek, és
a plazmában indukált nagy plazmaáram (~100 kA) által elért
csavarvonal alakú mágneses erőtér segítségével tartják össze
az ionizált részecskékből és elektronokból álló plazmát [1].

Mivel a fúziós berendezésekben lévő plazma rendkívül
magas hőmérsékletű (keV nagyságrendű energiájúak a
részecskék), ezért lényegében lehetetlen a hagyományos
módokon méréseket végezni benne, helyette különleges
eljárásokat kell alkalmazni. Ezek egyik csoportját az
atomnyaláb diagnosztikák képezik, amelyekből a COMPASS
tokamakra egy kétféleképpen használható rendszert is
terveznek.

Az első pozitív energiamérleget megvalósító fúziós
berendezés a Franciaországban épülő ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) lesz [2], a rajta végzett
kísérletek és mérések alapját fogják képezni az első fúziós
erőműnek, a DEMO-nak (Demonstration Power Plant), amit
2030 körül terveznek megépíteni. Az ITER-hez hasonló
méretű fúziós berendezést korábban nem építettek, így annak
viselkedését a kisebb tokamakokon végzett mérések alapján
felállított empirikus skálatörvények alapján lehet csak
megjósolni. Többek között emiatt fontos a vizsgálataink
tárgyát képező COMPASS (COMPact ASSembly) tokamak,
hisz az a legkisebb, ITER-szerű geometriával rendelkező
tokamak.
A COMPASS tokamakot 2008-ban Prágába szállították, ahol
felújítása után többek között plazmaszéli folyamatok
tanulmányozására fogják használni [3]. Ezen folyamatok
vizsgálatára alkalmas az az atomnyaláb diagnosztika
rendszer, amelynek tervezését a KFKI RMKI a BME NTI-vel
együttműködve végzi.

Kontakt: guszejnov.david@reak.bme.hu
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1. ábra:

Tokamak vázlatos felépítése és a toroidális geometria
irányai
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2. ábra:

BES diagnosztikai nyaláb belövése a COMPASS tokamakba

Az egyik az atomnyaláb emissziós spektroszkópia (BES,
Beam Emission Spectroscopy). Ennek lényege, hogy egy
nagyenergiájú semleges részecskékből álló nyalábot lőnek a
plazmába, amelyek ott a plazmarészecskékkel való kölcsönhatások során gerjesztődnek, és karakterisztikus hullámhosszokon fotonokat bocsátanak ki. A megfigyelőrendszer –
az optikai szűrő által meghatározott hullámhosszon - az
emittált intenzitás nyalábmenti eloszlását méri. A
megfigyelés általában párhuzamosan történik egy lassú (~50
Hz) és egy gyors mintavételezésű (~1 MHz) detektorsorral.
Az előbbi a nyalábmenti ~20ms-re átlagolt intenzitáseloszlást,
azaz a fényprofilt méri. A fényprofilból lehet következtetni egy
elektronnívó lokális populációjára, amiből visszaszámolható
többek között adott helyen a plazma pillanatnyi sűrűsége [4].
Az utóbbi, gyors mintavételezésű detektorsor segítségével a
plazmában zajló sűrűségfluktuációk figyelhetőek meg.
A semleges diagnosztikai nyalábot úgy állítják elő, hogy egy
termikus ionforrásból származó, elektrosztatikus térrel
felgyorsított ionnyalábot keresztüllőnek egy semlegesítőn,
ahol nátriumot párologtatnak el. Az ionok töltéscserés
reakciókkal elektronokat szednek fel a nátrium atomokról,
így semlegesítődnek (2. ábra). A nyaláb anyagaként általában
alkálifémeket (Li és Na) szokás használni, mivel csupán egy
vegyértékelektronjuk van, így lehet élni azzal a közelítéssel,
hogy a gerjesztéses és ionizációs folyamatokban csupán ez
vesz részt, így csak ennek az elektronnak a nívóit szükséges
figyelembe venni.
A másik nyalábdiagnosztika az atomnyaláb szonda, avagy
ABP (Atomic Beam Probe) [5]. Működésének alapja, hogy a
plazmába belőtt semleges atomok előbb-utóbb ionizálódnak,
így már rájuk is hatni fog a plazmát összetartó mágneses tér.
A keletkezett ionok – a nyaláb energiájától, az ionizáció
helyétől és a plazmaparaméterektől függő – karakterisztikus
pályára fognak állni. Ezen pályák kiindulópontjainak
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eloszlása függ a plazma sűrűségprofiljától, viszont a pálya
maga csak a pályamenti mágneses tértől függ, így a
vákuumkamra falán lévő – poloidális-toroidális rácsban
elrendezett – detektorokra jutó nyalábionok áramaiból
elméletileg lehet következtetni a plazmában végbemenő
sűrűség és áramfluktuációkra (1. ábra). A poloidális
mágneses tér okozta toroidális eltérések mm nagyságrendűek, ezért csak kis átmérőjű nyalábokkal (<5 mm) lehet a
mérést végezni.
Mivel a két diagnosztika a plazma és a diagnosztikai nyaláb
kölcsönhatásainak két, független megfigyelése, melyek nem
zavarják egymást, így kellően vékony diagnosztikai nyalábok
használata esetén lehetséges párhuzamos üzemeltetni őket,
ezt ABP kompatibilis üzemmódnak nevezzük.

COMPASS atomnyaláb diagnosztikák
elrendezése
A plazmát a vákuumkamrában hozzák létre, melyen az egyes
diagnosztikai berendezések számára nyílások, ún. portok
lettek kialakítva (2. ábra). Az ábra bal szélén látható a
COMPASS poloidális metszete, amin fel vannak tüntetve a
mágneses erővonalak által alkotott ún. fluxusfelületek
metszetei is, melyek a plazma izobár felületei.
A
tervezés
során a
COMPASS
BES
és
ABP
megfigyelőrendszereinek elhelyezésére két lehetséges elrendezés merült fel. Az eredeti tervek szerint a nyaláb belövése a
középsík porton történne, az ABP a felső szélső portba,
továbbá mindkét BES megfigyelés pedig a középső kisportba
kerülne. A tervezés során felmerült annak a lehetősége, hogy
a BES diagnosztikát egy másik poloidális síkba szereljék fel,
ahol az alsó szélső port is szabad. Ekkor a gyors
mintavételezésű megfigyelés az alsó szélső portból történne,
míg a belövés és az ABP helyzete az előző elrendezésben leírt
maradna.
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Szimulációhoz használt sűrűség és hőmérséklet profilok [8] (a profilban az effektív rendszám 1,7, az átlagos szennyező töltése 5)

Vizsgálatainkhoz aktívan használtuk a BME NTI-ben
készített RENATE (Rate Equations for Neutral Alkali-beam
TEchnique) szimulációs kódot, ami egy moduláris felépítésű
IDL (Interactive Data Language) nyelven írt program, ami
lehetővé teszi különböző fúziós berendezések BES diagnosztikai méréseinek szimulációját és korrekcióját [6] [7].
A program az ún. ütközési-sugárzási modellt alkalmazza,
aminek lényege, hogy az atomi nívók betöltöttségét az elemi
atomfizikai folyamatokat figyelve követi. A szimuláció a
nyalábot alkotó atomokat hidrogénszerűnek tekinti, azaz csak
a vegyértékelektront kíséri figyelemmel, és annak a
különböző nívóihoz tartozó populációkat számítja ki térben
és időben.
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58
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48

38

4. ábra: Néhány, a COMPASS tokamakra szimulált fényprofil
középsík porton vízszintesen belőtt Li nyaláb esetén (E:
nyalábenergia, ne0: központi elektronsűrűség)
A plazmarészecskékkel való ütközés során több olyan
esemény is történhet, ami a nívók betöltöttségét módosíthatja.
Nívók közötti elektronátmenetet okoz az ütközéses
felgerjesztődés, legerjesztődés és a spontán legerjesztődés,
illetve ionizációhoz (ezzel a nyalábból való kiszóródáshoz)
vezetnek az ütközéses ionizáció és a töltéscserés folyamatok
is. A RENATE saját atomfizikai kernelje segítségével
kiszámítja ezen reakciók mindegyikére a rátaegyütthatókat,
amelyek segítségével az egyes nívók populációjának
nyalábmenti változása egy differenciálegyenlet-rendszer
megoldásával nyomon követhető. A program a számítások

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

során a vegyértékelektronnak csak véges számú állapotát
veszi figyelembe (Li esetén 9-et, Na esetén 8-at, H és D esetén
pedig 6-ot), mivel a magas főkvantumszámú nívók
betöltöttsége általában nagyságrendekkel kisebb, mint az
alacsonyabbaké, ezért elhanyagolásuk nem okoz lényeges
hibát.
Ezen egyenletrendszert a RENATE adott számú pontra
numerikusan megoldja, majd a nyalábparamétereket és a
megfigyelt spontán átmenet Einstein-együtthatóját figyelembe véve kiintegrálja az egyes detektorok által megfigyelt
nyalábszakaszokra a foton-emisszió gyakoriságot, így
kiszámítva az emisszió térbeli eloszlását. Ezen eredményeket
a megfigyelésből eredő geometriai faktorokkal korrigálva
megállapítja az adott látóvonalak mentén a megfigyelőrendszer belépő apertúráját elérő fotonáramot. Ezt az egyes
detektorokhoz tartozó megfigyelési hatásfokkal való szorzás
után kapjuk a detektált fotonáramot az azok által látott
nyalábszakaszokra.

Fényprofilok vizsgálata
A COMPASS BES diagnosztikájának tervezése során a
RENATE-t először a diagnosztika által megfigyelendő
tartomány kijelöléséhez használtuk fel. Ehhez a COMPASS-D
tokamak #30866 kisülésének plazmaparaméter profiljait (3.
ábra) [8] [9], és a sűrűségprofil konstans faktorral skálázott
változatait felhasználva, a jövőbeli lehetséges plazma és
nyalábparaméterek esetére szimuláltuk a fényprofilokat.
Az így kapott fényprofilok (4. ábra) alapján megállapítható,
hogy a leghígabb plazmák esetét leszámítva a belövéstől
számított 20 cm után a nyalábmenti emisszió már
elhanyagolhatóvá válik. Mivel a COMPASS nagyrészt Hmódban fog üzemelni, tehát sűrűbb plazmákkal, ezért a
diagnosztikának elégséges a nyaláb ezen szakaszát
megfigyelnie. Ez a szakasz gyakorlatilag a COMPASS
kissugarának felel meg.
Az

L=

vnyaláb
R

képlet alapján a nyalábsebességből és a megfigyelt spontán
átmenet Einstein-együtthatójából kiszámítható egy, a
nyalábra jellemző karakterisztikus úthossz, ami megadja,
hogy mekkora az a legkisebb szakasz, amin az emisszió
lényegesen változni tud.
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Mind Li, mind Na nyalábok esetén a vizsgált
paramétertartományokban L az 1-5 cm-es tartományba esik,
ami alapján egy becslés adható a sűrűségfluktuációs mérések
során a diagnosztika által használandó felbontásra, miszerint
ekkor elégséges a nyalábot centiméterenkénti felbontásban
megfigyelni.

össze a megfigyelőrendszer részletes optikai tervei alapján a
rendszer transzmittivitására kapott becsléssel (becsült optikai
átvitel).
Vizsgálatunk során úgy találtuk, hogy a két optikai átvitel
nagyságrendileg megegyezik, így a RENATE alkalmas a
detektált fotonáram nagyságrendi becslésére. Jövőbeli
terveink között szerepel majd a RENATE további validációja,
és jobb optikai modellek használatával az eltérés csökkentése.

Ennek figyelembe vételével, a RENATE kód segítségével, arra
jutottunk, hogy a nyaláb belövéstől számított első 20 cm-ét 20
detektorra érdemes leképezni a gyors mintavételezésű BES
megfigyelő-rendszernek.

Optimális zaj-jel arányú detektor
keresése a RENATE segítségével

A RENATE direkt szimulációinak
mért adatokkal való összehasonlítása

A gyors mintavételezésű BES megfigyelés esetén a megfigyelt
hullámhossztartományon
detektált
fényintenzitás
meglehetősen alacsony, így fontos, hogy a detektor képes
legyen azt felerősíteni. További lényeges szempont az, hogy a
berendezésben általában végzett mérések során a detektorra
jellemző zaj/jel arány a lehető legkisebb legyen. Ezen
feltételek alapján leginkább a fotoelektron-sokszorozó (PMT,
Photomultiplier Tube), és a lavina fotodióda (APD,
Avalanche Photodiode) jöhet szóba [12].

A RENATE fényprofilokat számoló modulja már korábban
közvetve validálva lett a SIMULA kód [8] segítségével,
azonban vizsgálataink során felmerült az igény a
megfigyelőrendszer által detektált fotonáram szimulációjára
is, amihez a RENATE által adott eredmények mérési
adatokkal való összevetése volt szükséges. Ehhez a TEXTOR
(Tokamak EXperiment for Technological Oriented Research)
[11] tokamakon végzett #108953 számú lövés mérési
eredményeit használtuk fel, úgy hogy a TEXTOR
megfigyelőrendszerét egy egyszerű camera obscura modellt
alkalmazva vizsgáltuk.

Az előbbi RENATE modulokat felhasználva szimulációkat
végeztünk a COMPASS BES diagnosztika jövőbeli üzemelési
paramétereire. Az így kapott eredményeket csoportosítottuk
aszerint, hogy melyik megfigyelési konfigurációkra (2. ábra),
és melyik diagnosztikai üzemmódban (normál vagy ABP
kompatibilis) végeztük el a szimulációkat. Ezen négy
kategória esetén a gyors mintavételezésű megfigyelőrendszer
által átlagosan detektált fotonáram alapján pedig
megkerestük az ezen fotonáram esetén minimális zajjal
üzemelő detektortípust (6. ábra), amihez a [12] cikk adatait
használtuk fel.

A vizsgált #108953 lövés során a Thomson-szórás
diagnosztika által mért plazmaparamétereket (elektronsűrűség és hőmérséklet eloszlás) felhasználva szimulációkat
végeztünk, amelyek eredményeit a TEXTOR megfigyelőrendszerében lévő interferencia-szűrő egyes detektorokra
vonatkozó átvitelével korrigáltunk. Ezután a mért és korrigált
eredmények hányadosából a szimuláció segítségével
kiszámítottuk a megfigyelőrendszer optikai átvitelét
(szimulált optikai átvitel). Mivel az 5. ábra alapján a mért
eredményekhez normált szimulációs eredmények jól
láthatóan hasonló görbén helyezkednek el, így az optikai
átvitel egy széles tartományon azonos volt. Ezt hasonlítottuk

Az 6. ábra alapján a COMPASS tokamak BES
diagnosztikájának szempontjából releváns tartományban az
APD detektorok egyértelműen a legmegfelelőbbek, 0,2-4%
zaj/jel viszonnyal.

Szimulált optikai átvitel
~16%

Mért értékek
Szimulált értékek

10

2,5x10
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Becsült optikai átvitel
~60%
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Detektor
5. ábra:

A #108953 lövés során mért és az ehhez normált szimulált értékei az egyes detektorok által detektált fotonáramnak
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Az egyes detektortípusok zaj-jel aránya a fotonáram függvényében [12], és a szimulációk során kapott átlagos detektált fotonáram
tartományok az egyes megfigyelési konfigurációk esetén

Összefoglalás
A RENATE kód a TEXTOR tokamakon mért adatokkal való
összehasonlítást követően részletesen tudta szimulálni a
COMPASS BES diagnosztika jövőbeli működését, ami
nagyban hozzájárult annak tervezéséhez.

RENATE szimulációk segítségével kijelölhető volt a
megfigyelendő nyalábszakasz, a detektált fotonáram
tartományok felhasználásával felmérhető volt a detektorok
optimális geometriájú elrendezése, és a legjobb zaj/jel arányú
detektortípust kiválasztásában is segített.
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A paksi teljesléptékű szimulátor kétfázisú termohidraulikai
modelljének lecserélése
Dr. Házi Gábor1, Páles József1, Végh Endre2, Jánosy János Sebestyén1
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Szimulátor Laboratórium
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós utca 29-33., +36 1 392 2222/1874,
Atomenergia Mérnökiroda
1121 Budapest, Konkoly Thege 29-33., +36 1 392 2222/1131

A paksi atomerőmű teljesléptékű szimulátorának rekonstrukciója 2008-ban kezdődött. A munka részeként a szimulátorban
eredetileg alkalmazott kétfázisú termohidraulikai modellt (SMABRE) lecseréltük egy az intézetünkben kifejlesztett kétfázisú
modellre (RETINA). Az új modell megfelelőségét tranziens tesztek sorozatával igazoltuk. A kiválasztott teszteket a
szimulátorban mindkét modell felhasználásával lefuttattuk, és a kapott eredményeket egymással, illetve mérési eredményekkel
hasonlítottuk össze. A beillesztést és a gyakorlatilag azonos futási eredmények elérését főként az nehezítette, hogy a két kódban
jelentős különbségek vannak az alkalmazott modellekben és a numerikus módszerekben.

Bevezetés
A paksi atomerőmű teljesléptékű szimulátora 1988 óta
üzemel. Az elmúlt két évtizedben a szimulátor majdnem
minden komponensét felújították, vagy lecserélték, hogy a
rendszer eleget tegyen a vele szemben támasztott újabb és
újabb követelményeknek. A számítástechnika folyamatos
fejlődése lehetővé tette mind a hardver, mind a szimulációs
modellek korszerűsítését a szimuláció hűségének megtartása
és javítása érdekében. Időközben változtak a szimulátorral
szemben támasztott követelmények is. Eredetileg a
szimulátort csak az operatív személyzet oktatására
használták, de az utóbbi évtizedben sikeresen alkalmazták
teszt-környezetként a reaktorvédelmi rendszer felújítása
során, és bővült a szimulátorral futtatható tranziensek köre is.
Az erőmű teljesítménynövelése kapcsán új típusú,
gadolíniumos fűtőelemeket vezetnek be, és a várható
változatos zónakonfigurációkra szimulátoros képzéssel kell
felkészíteni az operátorokat. Ehhez a szimulátorban részletesebb és nagyobb felbontású neutronkinetikai és termohidraulikai modellekre volt szükség. Ezért 2008-ban elindult
egy rekonstrukciós munka, melyben az eredeti ,kétfázisú
termohidraulikai modellt (SMABRE) egy az AEKI-ben
kifejlesztett modellel (RETINA) cseréltük le. A saját
fejlesztésű kód használatát több érv is alátámasztja:
1.) a beillesztésre szánt időt így minimalizálni tudtuk
(mások által fejlesztett kétfázisú kód beillesztése
korábban jóval több időt vett igénybe, és külső segítségre
kellett támaszkodni),
2.) a később esetleg szükségessé váló módosításokat egy
általunk fejlesztett kódban könnyebb megvalósítani,
3.) végül de nem utolsó sorban a szimulátor így teljesen
magyar termékké vált, a korábbi elképzeléseknek
megfelelően hasznosult egy magyar fejlesztés.

Kontakt: palesj@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

A cikkben röviden bemutatjuk a modell lecserélésére
alkalmazott eljárást, összefoglaljuk a régi és az új modell
közötti legfontosabb különbségeket. Végül néhány teszt
eredményének bemutatásával betekintést adunk az új modell
validálásába.

A RETINA beillesztése
A teljesléptékű szimulátor egy valósidejű szimulációs
keretrendszer köré épül. A szimulátort alkotó modellek
futtatását és egymáshoz szinkronizálását egy ütemező
program végzi úgy, hogy a valósidejű követelményeknek
megfelelően minden modell elvégezze a számításokat a 200
milliszekundumos szimulációs cikluson belül. A modellek
közötti kommunikáció a szimulátor adatbázisán keresztül
valósul meg. A moduláris felépítésnek köszönhetően a
termohidraulikai modell lecserélése számítástechnikailag
egyszerű feladat volt.
Mivel egy nagy komplexitású rendszert módosítottunk,
fontos volt, hogy az átalakítás során keletkező hibák forrásának azonosítása minél egyszerűbb legyen. Ezért a termohidraulikai modell cseréjét három lépésben hajtottuk végre.
Az első lépésben kialakítottuk a SMABRE nodalizációjának
megfelelő modellt, és a RETINA-n a szimulátortól függetlenül futtatva hangoltuk be a modellparamétereket a
normál üzemi állapotnak megfelelően (1. ábra). A második
lépésben az új modellt a szimulátorba illesztettük, és
tranziens tesztek futtatása mellett módosítottuk tovább, hogy
eleget tegyen az elvárásoknak. Végül a harmadik lépésben
megnöveltük a zóna nodalizációjának felbontását, és a
tranziens teszteket megismételve igazoltuk az új modell
helyes működését. A felsorolt lépésekben a szimulátor eredeti
neutronkinetikai modelljét használtuk, hogy a hibakeresést
egyszerűbbé tegyük. Az új neutronkinetikai modellt csak
ezek után, egy negyedik lépésben cseréltük le, melynek
részleteire most nem térünk ki.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2010. február 2.
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A termohidraulikai modell eredeti nodalizációjának részlete (1. és 4. hurok)

Az új termohidraulikai modell ellenőrzésére 12 tranziens
teszt került kiválasztásra. A tesztek megválasztásánál az volt
az elsődleges cél, hogy lehetőség szerint minél jobban lefedjék
a szimulált berendezésekben lezajló fizikai folyamatokat. A
kiválasztott teszteken túl az erőmű instruktorainak segítségével számos további tranzienst futtatunk le, és vizsgáltunk
meg.

Különbségek a modellek között
1994-ben a szimulátor által futtatható tranziensek körét
kiterjesztették a nagy hűtőközeg vesztéssel járó (LOCA)
baleseti szituációk számítására, melynek validálására az
ÁGNES projekt eredményei szolgáltattak jó alapot [1,2]. A
kiterjesztéshez az eredeti egyfázisú termohidraulikai modellt
a Finnországi Technikai Kutatóintézetben (VTT) kifejlesztett
SMABRE (SMAll-BREak) nevű kétfázisú modellre cserélték
le, ami alkalmas volt számos kétfázisú áramlási tranziens
számítására. A kétfázisú kód beillesztése során az eredeti
termohidraulikai modell egyes részeit specifikus modellekkel
kellett kiegészíteni, ami nagymértékben megnehezítette a
nodalizáció változtatását.
Az új típusú fűtőelemek bevezetése a nodalizáció finomítását
tette szükségessé a szimulátorban, ami hozzájárult ahhoz,
hogy az eredeti kétfázisú termohidraulikai modellt
lecseréljük egy 2000-ben az AEKI-ben kifejlesztett modellre, a
RETINA-ra
(REactor
Thermohydraulics
INteractive
simulator).
A régi és az új modellrendszer számos tekintetben
különbözik egymástól, ami jelentősen megnehezítette az
azonos eredmények elérését. A következőkben röviden

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

összefoglaljuk a legfontosabb
részletek találhatóak [3,4]-ben.

különbségeket.

További

Modellek
Bár a két kód azonos megmaradási egyenletek megoldásán
alapul, jelentős különbségek vannak a két fázist elválasztó
interfészen keresztüli hő-, tömeg-, és impulzusátadásra
használt modellek között. Mindkét modell az öt egyenlet
megoldásán alapuló megközelítést alkalmazza, ami a
fázisokra felírt két-két tömeg és energia megmaradási
egyenletből és egy keverékre felírt impulzus-megmaradási
egyenletből áll. Az egyenletrendszer kiegészül még egy ún.
drift-flux modellel, ami lehetővé teszi a fázisok között a
sebesség különbség kialakulását.
A RETINA eredetileg egy a SMABRE-ban lévőnél
bonyolultabb drift-flux modellt tartalmazott, ami a tranziens
tesztek eredményeiben komoly eltérésekhez vezetett. Ezért az
eredeti drift-flux modellt lecseréltük egy a SMABRE-ban
lévőhöz hasonló egyszerűbb modellre.
Az öt egyenletből álló egyenletrendszert további modellekkel
kell kiegészíteni, amelyek a fázisok közötti anyag- és
energiatranszportot határozzák meg (párolgás és kondenzáció). Szintén külön modellek írják le az áramlást határoló
falak és a fázisok közötti hő- és impulzuátadást. Bár a két
kódban gyakorlatilag azonos modellt alkalmaznak a
falsúrlódás számítására (Blasius korreláció), a többi modell
sok tekintetben különbözik egymástól.
A SMABRE-ban eredetileg használt párolgási és
kondenzációs modellt időközben számos helyen módosítani
kellett, hogy a szimulátor eleget tegyen az újabb
követelményeknek. A modellezett rendszer bizonyos része-
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iben (például a térfogatkompenzátorban és a gőzfejlesztőkben) az általános párolgási modelltől eltérő modellek
alkalmazására volt szükség, és ezek a módosítások
megnehezítették a nodalizáció megváltoztatását.
A RETINA-ban használt párolgási és kondenzációs modell
szoros kapcsolatban van az interfészen keresztüli hőátadás
modellezésével. A fázisok közötti anyagtranszport leírására
használt összefüggés közvetlenül az interfészen keresztüli
hőátadásból van származtatva, ami egymással konzisztens
anyag- és energiatranszportot eredményez. Az interfészen
keresztüli hőátadás egy egyszerű modellen alapul, melyben a
metastabil állapotban lévő víz vagy gőz egy relaxációs
paraméter által meghatározott idő alatt kerül újra egyensúlyi
állapotba (telítésbe). Ez a paraméter lehetőséget ad arra, hogy
az olyan speciális helyeken, mint a gőzfejlesztők vagy a
térfogatkompenzátor- ne kelljen külön párolgási modellt
bevezetni.
A két kódban használt falhőátadási modellekben szintén
jelentős eltérések vannak. Bár bizonyos áramlási formákhoz
használt hőátadási korreláció mindkét kódban megjelenik,
egymástól eltérő módon került felhasználásra, ami a
modellek hőátadási viselkedésében kisebb eltérésekhez
vezetett.

Numerikus megközelítés
A RETINA-ban alkalmazott numerikus megközelítés szintén
jelentősen eltér a SMABRE-ban lévőtől. A két kódban a
geometria leírása és felbontása hasonló módon történik eltolt
rácsosztást alkalmazva a nyomás- és sebességmezőkre. Az
egyenletek megoldására azonban a SMABRE időben explicit,
míg a RETINA időben teljesen implicit módszert használ.
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modell felhasználásával egyaránt lefuttattuk a szimulátorban,
majd a kapott eredményeket összehasonlítottuk egymással.
Ez a metodikai megközelítés megfelel egy validációs
eljárásnak, hiszen a felhasznált referenciaszámítások részben
összhangban vannak az évtizedes blokki tapasztalatokkal és
mérésekkel, másrészről az AGNES projekt biztonsági
elemzésein alapulnak. Megjegyezzük azonban, hogy még a
hosszú évek kitartó munkájával beállított referenciaszámítások esetén is felmerült néhány esetben, hogy a
referenciaszámítások és a blokki megfigyelések nem voltak
teljes összhangban. Ilyen esetekben az instruktorok
megfigyeléseit felhasználva természetesen a blokki
megfigyelések reprodukálására törekedtünk a tesztelés végső
fázisában.
Az eredmények megjelenítésére és összehasonlítására a
szimulátor Instruktori Rendszerét, illetve egy a nodalizációs
adatok részletes megjelenítésére kidolgozott programot
(ISNODE) használtunk [6].
A vizsgált tranziensek a blokk névleges üzemi állapotából
indulnak, ezért az összehasonlítások megkezdése előtt a
RETINA-val létre kellett hoznunk egy kezdeti állapotot,
amiben a legfontosabb üzemi paraméterek 2%-os
pontossággal megegyeztek az előírt értékekkel. A következőkben bemutatjuk néhány tranziens teszt eredményét.
A 2. ábrán a turbina kiesés tranziens eredményei láthatóak. A
vízszintes tengelyen a szimulációs idő, a függőleges
tengelyen pedig a különböző színnel rajzolt fizikai mennyiségek láthatóak. Ezek a mennyiségek balról jobbra a térfogatkompenzátor (TK) nyomása, a turbina szabályozószeleppozíció, az 1. és 2. gőzkollektor nyomása, valamint a 2.
gőzfejlesztőben lévő vízszint és nyomás.

Az implicit megoldók rendszerint iterációs módszert
alkalmaznak az egyenletrendszer megoldására. A RETINAban alkalmazott megoldó minden iterációs lépésben
meghatározza a probléma Jacobi-mátrixát automatikus
differenciálás segítségével. A nagy időlépések használata
gyors tranziensek esetében a Jacobi-mátrix elemeinek
túlbecsléséhez és a megoldás divergenciájához vezethet. A
RETINA eredetileg automatikus lépésköz választás
segítségével kerülte el a divergenciát, ami a gyors tranziensek
esetén leaprózta az időlépést.
Ez a stratégia nem bizonyult megfelelőnek a szimulátor által
támasztott valósidejű követelmények mellett, ezért az
iterációs időlépést a szimulációs ciklusnak megfelelően 200
milliszekundumra állítottuk, és az iterációk számát minden
egyes időlépésben egyre korlátoztuk. A bevezetett
korlátozások nem okoztak problémát a lassabb tranziensek
esetében, de a gyors tranziensek divergenciájának elkerülésére további limitálásokat kellett bevezetni az
egyenletrendszerben használt modellek esetén. Amint a
következőkben megmutatjuk, a bevezetett szigorú korlátozások ellenére az új termohidraulikai modell elfogadható
pontossággal alkalmas minden releváns tranziens futtatására.

Szimulációs eredmények
Az új termohidraulikai modell működését a 12 kiválasztott
referencia tranziens és számos további teszt segítségével
ellenőriztük. A referencia tesztek úgy lettek megválasztva,
hogy minél átfogóbb képet adjanak az új modell működéséről
[5]. A tesztek között szerepelnek szivattyú- és turbinakiesések, különböző méretű primer és szekunder oldali
törések, stb. A teszteket a régi és az új termohidraulikai
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2. ábra:

Turbina kiesés

A 0-tól 24 percig terjedő időintervallumban a RETINA-val
futtattuk a tranzienst, majd azonos kezdeti állapotból indulva
megismételtük a számítást a SMABRE-val. A tesztben a
szabályozószelep hibája miatt az 1. turbina kiesik, és a két
gőzkollektor nyomása hirtelen növekedni kezd. Amint a
kollektor nyomás eléri a 48 bar-os értéket, a redukáló szelep
kinyit, és gőzt fúj le a kondenzátorba. A lefújás gyorsan ejti a
gőzfejlesztő nyomását, ami intenzív forráshoz, és a vízszint
megemelkedéséhez vezet.
A 3. ábrán a három fő keringtető szivattyú (FKSZ) kiesés
tranziens eredményei láthatóak. Az előzőekhez hasonlóan, 0tól 12 percig a RETINA eredményei láthatóak, majd
megismételtük a tranzienst a SMABRE-val. A megjelenített
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adatok balról jobbra a neutronteljesítmény, a TK-vízszint és nyomás, a gőzkollektor-nyomás, és a vízszint az 1-es és 2-es
gőzfejlesztőkben.
A tranziens során kiesnek a fő keringtető szivattyúk a 2-es, 4es és 6-os hurkokban tápkimaradás miatt. A zónán átáramló
hűtőközeg forgalma lecsökken, ezért erősebben felmelegszik,
és megemeli a nyomást a primerkörben. Végül a
reaktorszabályozó 40 %-ra csökkenti a teljesítményt, és a
primerköri nyomás ismét a névleges szintre áll be. Érdemes
megemlíteni, hogy többek között a három FKSZ kiesés is
olyan tranziens folyamat volt, melynél a tesztelés végső
fázisában nem ragaszkodtunk a SMABRE eredményekhez.
Blokki tapasztalatok alapján ugyanis három FKSZ kiesésnél a
reaktorteljesítmény-szabályozó csak kétszer avatkozik be, és
nem háromszor. Ennek megfelelően tovább finomítottunk a
modelleken, hogy a RETINA számítások a valós blokki
megfigyelésekkel legyenek összhangban.
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átszakítja a tárcsát. Végül a tárcsán keresztül a primerköri
hűtőközeg a konténmentbe távozik.
Amint a bemutatott tranziensekből is látható, a RETINA-val
futtatott tesztek eredményei gyakorlatilag megegyeznek a
SMABRE eredményeivel. Az előre kiválasztott tesztek mellett
az instruktorok segítségével számos egyéb tesztet futtattunk
és ellenőriztünk le. Ezek a tesztek főleg a TK és a
gőzfejlesztők funkcionalitásának ellenőrzésére irányultak,
illetve olyan tesztekből álltak, amelyek csak a szimulátor
vezénylő használatával futtathatóak le (pl. lehűtés).

4. ábra:

TK biztonsági szelep nyitás

Összefoglalás

3. ábra:

2., 4., 6. FKSZ kiesés

A 4. ábrán a TK biztonsági szelep nyitás tranziens
eredményeit mutatjuk be. A megjelenített adatok a TKnyomás, TK biztonsági szelep forgalma, TK-vízszint, a zóna
feletti nyomás, a buborékoltató tartály nyomása és a zsomp
vízszintje.
A tesztben a TK biztonsági szelepe kinyit, és lefúj a
buborékoltató tartályba. A nyomás a tartályban gyorsan
növekszik, amíg eléri a hasadó tárcsájának nyomását, és

A paksi teljesléptékű szimulátor eredeti kétfázisú
termohidraulikai modelljét egy az AEKI-ben kifejlesztett
modellre, a RETINA-ra cseréltük le. Bár az eredeti és az új
modell között számos különbség van mind az alkalmazott
modellekben, mind a numerikus megközelítésben, a
RETINA-val kapott eredmények jól egyeznek a SMABRE
eredményeivel. A jó egyezés részben annak köszönhető, hogy
a kódokban alkalmazott modellek és numerikus módszerek
kielégítő pontossággal írják le a fizikai folyamatokat.
Másrészről az irányítástechnikai rendszer mindkét modellt
azonos módon vezeti addig, amíg a modellek eredményei
elegendően pontosak maradnak.
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Új elvi lehetőségek a földrengés PSA bizonytalanságának
kezelésében
Dr. Katona Tamás János
Paksi Atomerőmű Zrt., Paks, Pf. 71 H-7031 Tel: +3620 942 22 25

A földrengés hatására bekövetkező zónasérülés valószínűségi módszerrel történő értékelésénél a rendszerek, rendszerelemek
nagy száma, a sérülési módok sokfélesége miatt a modellezésnél mind a rendszer hiba- és eseményfái tekintetében, mind pedig a
veszélyeztetettségi és a sérülési görbe realizációi tekintetében - egyszerűsítéseket alkalmaznak, amelyek lényegében szűrési
eljárások, vagy a veszélyeztetettség és a sérülékenység szakaszosan állandó függvénnyel történő leírását jelentik. Ez
koncepcionálisan hasonló a valószínűség intervallumos, illetve p-doboz reprezentációjához. Jelen dolgozatban ezen elméletek
földrengés PSA területén való alkalmazásának lehetőségére hívjuk fel a figyelmet, valamint a sérülékenység kumulatív abszolút
sebesség függvényeként való kezelésének lehetőségére.

Bevezetés
Az atomerőművek földrengés-biztonságának értékelése a
determinisztikus és valószínűségi módszerek alkalmazása
esetén egyaránt rendkívül bonyolult. A biztonságot a passzív
komponensek és kihorgonyzások tekintetében a tervezésméretezés, illetve az aktív komponensek esetében a tesztelésminősítés igazolja, ami a jellemző műszaki és biztonsági
tartalékok miatt konzervatív a tervezés alapját képező
biztonsági földrengés (SSE) terhei tekintetében. Egy bonyolult
rendszer biztonsága azonban ilyen módon nem értékelhető,
hiszen egy földrengés esetén, a determinisztikus felfogásban
tökéletesen biztonságosra tervezett rendszerelemek halmazában is véletlenszerűen előfordulhatnak meghibásodások,
amelyek a meghibásodott rendszerelemek funkciójától
függően, illetve a közös okú, s más egyidejű hibák
együttállásával akár zónasérüléshez is vezethetnek. Másfelől,
a tervezésnél alkalmazott megfelelőségi kritériumok lényeges
tartalékok beépítéséhez vezetnek, amelyek miatt a
rendszerelemek sérülése, funkcióvesztése biztosan csak a
tervezés során figyelembe vett megrázottságnál jóval
nagyobb igénybevételek esetén következik be.
A valószínűségi biztonsági elemzés földrengés (PSA)
módszertana rendszerszemléletű, számításba veszi a
földrengés-veszély, a földrengés által okozott igénybevétel, a
sérülés és a funkcióvesztés véletlen természetét épp úgy, mint
a tárgyra vonatkozó ismeretek bizonytalanságát. Az eljárás
részleteit itt nem mutatjuk be, erre vonatkozóan lásd például
az [1] és [2] hivatkozást. A lényeget tekintve a zónasérülés
gyakoriságának kiszámításához a {‹pij, fij›} számpár-halmazt
kell kiszámítani, ahol fij a földrengés által okozott
tönkremeneteli állapot gyakorisága,
∞

fij = − ∫ f (a′ )i
0

dH j
da

da ′
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(1)

a pij az adott fij gyakoriság diszkrét valószínűsége pij = qi pj. Az
f(a)i az i-ik reprezentációja a sérülés feltételes valószínűségének (sérülékenység) az a maximális szabadfelszíni
vízszintes talajgyorsulás függvényében. A qi az f(a)i sérülési
görbe (sérülékenység) valószínűsége, pj pedig a Hj
veszélyeztetettségi görbéé. A dHj/da az a maximális vízszintes
gyorsulásértékkel meghatározott földrengés-igénybevétel
valószínűségi sűrűség függvénye a j-ik veszélyeztetettségi
görbe szerint.
A gyakorlati példák azt mutatják, hogy ahol földrengés PSA-t
készítettek, ott – a legtöbb esetben – a földrengés lett a
zónasérülés meghatározó oka; hozzájárulása a zónasérüléshez domináns [3]. Másfelől tapasztalati tény, hogy az
atomerőműveket ért nagy földrengések nem okoztak károkat
a nukleáris előírások és szabványok szerint tervezett
szerkezetekben és komponensekben (lásd az Onagawa
atomerőmű esetét 2005-ben, a Shika és a Kashiwazaki-Kariwa
atomerőmű esetét 2007-ben és a Hamaoka atomerőműét 2009ben). Általános tapasztalat az is, hogy a maximális vízszintes
szabadfelszíni gyorsulás értéke (PGA) nem jól korrelál a kár
mértékével.
A fentiekben exponált ellentmondás sérülési valószínűséggel
összefüggő aspektusait tekintve elmondhatjuk, hogy a
sérülési görbe (a sérülés feltételes valószínűsége)
meghatározásánál a szerkezet valódi robosztusságát alábecsüljük a bizonytalanságok miatt. Az (1) egyenletben az
erőmű sérülékenységének bizonytalanságát a különböző
valószínűséggel előforduló sérülési szekvenciákhoz és
végállapotokhoz tartozó sérülési görbék halmazával
reprezentáljuk. Ennek gyökerénél – a hiba- és eseményfákkal
való modellezés kiindulási pontjánál – a komponens egyedi
sérülékenysége, sérülési módjai vannak. A sérülékenység
meghatározása a tervezési információ és a berendezésminősítés alapján, tapasztalati úton történik [1], [2]. A
sérülékenységet véletlen tényezők szorzataként modellezve
lognormális eloszlással írják le. A lognormális eloszlás annak
következménye, hogy a komponens C teherviselő képességét,
kapacitását a medián kapacitás Cm, és/vagy a biztonsági
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földrengésre betervezett kapacitás, CSSE, illetve a
bizonytalanságot jellemző tényezők Xi szorzataként képzeljük
el:
n

n

C = C m ∏ Xi = kCSSE ∏ Xi
i =1

(2)

i=1

ahol k = Cm/CSSE. A centrális határeloszlás-tétel szerint a
szorzat eloszlásfüggvénye lognormális, függetlenül attól,
milyen az egyes tényezők eloszlása. Végeredményben a
kapacitás így leírható, mint a medián kapacitás és két véletlen
változó szorzata:

C = Cm ε R εU

(3)

ahol εR egy βR szórású, egységnyi várható értékű lognormális
eloszlású véletlen változó, amely a véletlenszerűséget, az εU
pedig egy βU szórású, egységnyi várható értékű lognormális
eloszlású véletlen változó, amely az ismereteink hiányos
voltát jellemzi.
A földrengés PSA gyakorlatában generikus sérülési görbéket,
szűrési eljárásokat és célszerű egyszerűsítéseket kell
alkalmazni a rendszerek, rendszerelemek és a sérülési módok
sokasága miatt, ami egyaránt igényel komoly rendszertechnikai ismereteket, mérnök szeizmológiai, szerkezetelemzési tapasztalatot. A módszertan validálásának
lehetősége korlátozott, erőmű-szintű empirikus evidenciákat
csak a nagy földrengések szolgáltatnak, de itt is a rengés csak
egy realizációja egy véletlen esemény-halmaznak.
Az új, harmadik generációs atomerőművek esetében a
zónasérülés gyakorisága igen alacsony (10-5÷10-6/év). Ebben a
környezetben a földrengés PSA eredményei még inkább
dominálnak, ha a földrengés PSA módszertana és empirikus
megalapozása a jelenlegi szinten marad. A Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség keretében mind a veszélyeztetettség, mind pedig a sérülékenység területén új kutatási
tevékenység folyik, amit épp az Onagawa és a KashiwazakiKariwa erőművek esete és a probléma általános jellegének
felismerése inspirál.
Jelen dolgozatban a földrengés-teher által kiváltott sérülés
valószínűségi leírásának lehetőségeivel foglalkozunk. Két
kérdést vizsgálunk:
1.) Hogyan lehetne a kumulatív abszolút sebesség függvényében meghatározni a sérülés feltételes valószínűségét?
2.) Hogyan lehetne alkalmazni a bizonytalanságok leírására
az intervallum valószínűség-elmélet, a p-doboz elmélet
technikáit?
A dolgozatban nem vállalkozunk arra, hogy a földrengés PSA
teljes metodikáját kidolgozzuk a fenti két opció felhasználásával, csak annak lehetőségét demonstráljuk, hogy a fenti
megközelítések a földrengés PSA logikájába beilleszthetők.

A sérülékenység a kumulatív abszolút
sebesség függvényében
A CSSE, a maximális vízszintes szabadfelszíni gyorsulás
(PGA) függvényében kifejezett kapacitás – a tervezés
természeténél fogva – azt a bizonyosságot nyújtja, hogy nagy
megbízhatósággal állíthatjuk, a tervezési alapba tartozó
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földrengés-teher esetén a sérülés valószínűsége igen kicsi. A
működő atomerőművek földrengésállósának értékelésére
bevezetett HCLPF (high confidence of low probability of
failure) kapacitás pedig kifejezetten így értelmezhető. A
szerkezetek, rendszerelemek sérülése, funkcióvesztése egy
valós földrengés esetén függ egyfelől az igénybevételtől, azaz
a PGA-tól, az erős rengések időtartamától, a talajgyorsulás
spektrumától, másfelől pedig a szerkezet teherviselő képességétől, dinamikus válaszától. Az EPRI (Electric Power
Research Institute, USA) által elvégzett vizsgálatok azt
igazolták, hogy a kumulatív abszolút sebesség (CAV) jobban
korreláltatható a sérüléssel, mint a PGA [4]. A kumulatív
abszolút sebesség a talajmozgás (vízszintes összetevő)
gyorsulás időfüggvénye abszolút értékének integrálja a
rengés időtartamára. A szabványosított CAV kiszámítása
során a numerikus integrálásnál ±0.025g amplitúdóval való
zajszűrést alkalmaznak, ami az integrálási időtartományt is
korlátozza. Az említett EPRI vizsgálatból határozták meg a
folyamatos üzem fenntartásának feltételét, azaz a
sérülésmentesség határát jelentő CAV értéket [4].
A jelenlegi kutatások tárgya a nukleáris szabványok szerint
tervezett szerkezetek sérülését jelző kárindikátor (CAV,
empirikus skálák) meghatározása. Az egyik fő problémát az
okozza, hogy a CAV változékonysága egy adott PGA érték
mellett igen nagy lehet, ami függ a PGA-tól magától, az erős
rengés időtartamától (T), a talajmozgás spektrális
összetételétől. A tervezés alapját képező válaszspektrumhoz
hozzárendelhetők CAV értékek mesterséges gyorsulásidőfüggvények szokásos módon történő generálásával, majd
azok abszolút értékének integrálásával. Belátható, hogy
rögzített válaszspektrum mellett is a CAV tág tartományban
mozoghat, hiszen az integrálási időt a válaszspektrummal
nem rögzítjük, sőt a jelteljesítményt sem. A PGA és a CAV
közötti bonyolult kapcsolat épp azt mutatja, hogy miért nem
lehet pontos ítéletet mondani a konkrét földrengés hatására
bekövetkező szerkezeti válaszról, igénybevételekről és
sérülésről a PGA-ra és adott válaszspektrumra történő
tervezési információ alapján.
Fentiek ellenére célszerű megvizsgálni, hogyan vezethető be
egy olyan integrális kárjellemző, mint a CAV a földrengés
PSA módszertanába.
A triviális módja ennek az, hogy meghatározzuk a CAV és a
PGA közötti a = g-1(CAV) korrelációt és a továbbiakban ezt a
konverziót használnánk a megszokott eljárásban. Ettől
azonban a sérülékenység modellezésének bizonytalansága
nem csökkenne.
A CAV, mint kárindikátor bonyolult függése a rengés
jellemzőitől azt jelzi, hogy a sérülés/funkcióvesztés
valószínűsége Pfail egy X = ( x1 , x 2 ,...) random terhelési
vektortól, mintsem egyetlen paramétertől függ, azaz

Pfail = ∫ h( x1 , x2 ,...)P( x1 , x2 ,...)dx1 dx2 ...

(4)

R

ahol az X = ( x1 , x 2 ,...) teher xi véletlen jellemzőkkel írható le,
úgymint maximális vízszintes szabadfelszíni gyorsulás, az
erős talajmozgások időtartama, a gyorsulás frekvenciatartalma, stb. Összességében az xi azonosít minden, a
talajmozgásra jellemző és a tönkremenetelt befolyásoló
tényezőt. A h( x 1 , x 2 ,...) a veszélyeztetettséget írja le, azaz
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az

X = ( x1 , x 2 ,...)

teher

valószínűségi

sűrűségfüggvénye, a P( x 1 , x 2 ,...) pedig a sérülés feltételes
valószínűsége. Ez a felírás elméletileg korrekt, azonban a
terhelést jellemző random vektor, illetve a sérülés
(figyelembe véve annak variabilitását is) és e random vektor
közötti korreláció meghatározása nem egyszerű. Jó lenne, ha
az X = ( x1 , x 2 ,...) random vektort helyettesíthetnénk CAVval, mint egy x ≥ 0 terhelési paraméterrel, s így a (4)
egyenletet egyszerűbben felírhatnánk, mint
∞

Pfail = ∫ h (x )P (x )dx

(5)

0

Feltesszük, ha a tönkremenetel bekövetkezik CAV=x esetén,
akkor bekövetkezik minden esetben, ha CAV>x. Ebben az
esetben a feltételes valószínűség eloszlási függvény P(x)
megegyezik a sérülési paraméter λ kumulatív eloszlási
függvényével, ahol λ az a legkisebb teher, ami a szerkezet
sérülését okozza [5], tehát

P (x ) = Prob (λ ≤ x )
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ha empirikusan meghatározzuk λ értékét földrengés-károk
kiértékelése és tesztek alapján minden szerkezet típusra és
sérülési módra.
Összefoglalva: Az, hogy a sérülékenységet a CAV, mint
egyetlen független változó függvényeként adjuk meg,
javíthatja
a
sérülékenység
meghatározásának
egyértelműségét a PGA-ra alapozott leírással szemben, de
nem csökkenti az empirikus igazolás munkaigényét. A fenti
vázolt elvi alapokon van esély az egyparaméteres sérülési
görbék előállítására, ahol a földrengés-teher komplexitását
egy kárindikátor/paraméter írja le.

Lehetőségek a sérülékenység leírására
és bizonytalanságának kezelésére
A gyakorlatban az (1) egyenletben szereplő, {‹pj, Hj›} és {‹qi, fi›}
véletlen sokaságok helyett egy-egy veszélyeztetettségi, illetve
sérülési görbe reprezentánssal számolnak. Ezt a számítást a
bizonytalanságok értékelésével egészítik ki. További
gyakorlati egyszerűsítést jelent a veszélyeztetettség
szakaszosan állandó függvénnyel való leírása [6], ami maga
után vonja a sérülékenység ilyen leképzését is. Így az (1)
egyenlet az alábbiak szerint alakul:
∞

(6)

f = − ∫ f ( a)
0

A (6) egyenletből kiszámíthatjuk az átlagos sérülési
paramétert, azaz a sérülést jelző átlagos CAV értéket:
∞

λ = ∫ x′
0

dP (x )
dx′
dx

(7)

ahol

sérülési-

és

f%k

dH/da’

a

reprezentáns

(8)

veszélyeztetettségi függvény. Minden sérülési frakció

f(a)

és

~
n 
dH
 ~  dH  
da ≈ ∑  f k 
 ∆ak
da'
k =1 
  da  k 

annak a földrengés okozta meghibásodásnak az átlagos
feltételes valószínűségét adja, ami az [ak, ak+1] gyorsulás
intervallumban bekövetkezhet.

amit kárindikátorként értelmezhetünk. Másképpen, a CAV
akkor és úgy használható fel a sérülési valószínűség leírására,

1. ábra:

Lognormális eloszlás p-doboza
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A fentiek helyett, de épp a fentiek által inspirálva a {‹pj, Hj›}
és {‹qi, fi›} sokaságokat az intervallum vagy a p-doboz elmélet
alapján is lehet kezelni (lásd például a [7] és [8] hivatkozást).
Helyettesítsük például a sérülési görbe sokaságot jobb és
baloldali eloszlásfüggvényekkel az alábbiak szerint:

{ qi , fi }→  F (x ), F (x )
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A valószínűségi határokat ki tudjuk számolni, ha van
valamilyen feltételezésünk az eloszlásra. Ebben az esetben az
eloszlás paramétereire kell alsó és felső becslést tenni. Legyen
az eloszlásunk L lognormális, µ várható értékkel és σ
szórással. Az L eloszlás alsó és felső határai:

d ( p ) = max L−1
α ( p ),

(9)

α

(11)

u ( p ) = min L−1
α ( p ),
α

ahol  F (x ), F (x ) egy bal F (x ) és egy F (x ) jobboldali


eloszlásfüggvénnyel meghatározott doboz, ahol F (x ) ≤ F (x ) .
Az  F (x ), F (x )



az x véletlen változó F (x ) eloszlását

meghatározó p-doboz, amely eloszlásról csak annyit tudunk,
hogy a dobozon belül van, F (x ) ≤ F (x ) ≤ F (x ) .
A p-doboz alkalmazásának legkézenfekvőbb esete a
szerkezetek robosztussága szerinti szűrés, miután az azonos
típusú és sérülékenységű rendszerelemeket a modellben egy
csoportként kezelhetjük. A robosztus rendszerelemek
sérülékenységét is leírhatjuk egy p-dobozzal, amelynek alsó
határa x , ennél kisebb értéknél nincs sérülés, a felső pedig

x , amely fölött azonban a sérülés bizonyos (az x lehet PGA
vagy más kárindikátor). Ebben az esetben az egyetlen
információ, amire szükség van az alábbi:
 0, ha x ≤ x,
P fail = 
1, egyébként,


(10)

 0, ha x ≤ x,
P fail = 
 1, egyébként,

ahol a p-doboz már meghatározott, ha sérülékenységre
vonatkozó alsó vagy felső becslés, a medián vagy akármely
percentilis ismert.

2. ábra:

ahol

{

}, ahogy azt az

α ∈ (µ, σ ) µ ∈[µ1 , µ2 ], σ ∈[σ 1, σ 2 ]

1. ábrán szemléltetjük.
Egy sérülékenység ilyen reprezentációjának akkor van
előnye, ha egy rendszerelem adott sérülési módjáról kevés
információ áll rendelkezésre, vagy ha a rendszerelem
lehetséges meghibásodási formáit illetően sem lehetünk
bizonyosak. Ugyanez a módszer alkalmazható a
veszélyeztetettség leírásánál is.
Az intervallum reprezentáció alkalmazható az (1) egyenletre,
különösen, ha annak a (8) egyenlettel megadott közelítését
vesszük alapul:

~ 
n
 ~  dH



f

→
f k , f k , hk , hk
 k
∑
∑
 
da
k =1 
k
=
1


k


n

{[

][

]}

(12)

ahol  f , f  és  h k ,h k  szakaszosan állandó közelítései a


 k k
h(a) = dH(a)/da veszélyeztetettségi és a f(a) sérülési görbének.
Vegyük a lognormális eloszlást és képezzük az 5, illetve 95
százalékos megbízhatóságú dobozt az [ak, ak+1] gyorsulásintervallumban. Az [ak, ak+1],  f , f 
 k k
ahogy azt a 2. ábra szemlélteti.

pár kiszámolható,

Határoló eloszlások a [ak , ak +1 ],  f , f  párokra (lásd a (12) egyenletet)
 k k
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A módszer lehetővé teszi több meghibásodási mód
konvolúcióját a hibafában. A sérülékenység adott [ak, ak+1]
terhelési intervallumban történő kiszámítása bizonyos
szabadságot biztosít akkor, ha a rendszer modellezése függ a
földrengés méretétől, történetesen azáltal, hogy egy radikális,
globális meghibásodási módot generáló, új jelenség, mint
például a talajfolyósodás fellép.
A fenti eljárásokra kész algoritmusok vannak, lásd például a
[7] és [8] hivatkozásokat.

Következtetések
Napjainkban mind az atomerőműveket ért nagy
földrengések, mind pedig az új atomerőmű építési projektek
miatt a földrengés-biztonság értékelése fontos szerepet
kapott. A működő erőművek esetében a földrengés-biztonság
adekvát értékelésével lerövidíthető az események utáni
kényszerű üzemszünet. Az új atomerőművek tervezésénél
pedig
a
földrengés-biztonság
helyes
értékelésének
figyelembevételével a kezdeti eseményekre kiegyenlített
konstrukció alakítható ki. A földrengés PSA - amely hatékony
eszköze az atomerőmű földrengéssel szembeni biztonsága
értékelésének - több, módszertani szempontból kritikus
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elemet tartalmaz. Ilyen kritikus elem a sérülékenység leírása
szerkezet, rendszerelem szinten, ami kihatással van a
rendszer egészének megfelelő modellezésére.
A dolgozatban megmutattam annak lehetőségét, hogy a
sérülékenységet a CAV, mint egyetlen független változó
függvényeként adjuk meg. Ez javíthatja a sérülékenység
meghatározásának egyértelműségét a PGA-ra alapozott
leírással szemben, de nem csökkenti az empirikus igazolás
munkaigényét. A vázolt elvi alapokon van esély az
egyparaméteres sérülési görbék előállítására, ahol a
földrengés-teher komplexitását egy paraméter írja le.
A dolgozatban, ha nem is a teljesség igényével, hanem
gondolatébresztő példákkal és szemléltetéssel, rámutattam
arra, hogy a földrengés PSA gyakorlati végrehajtásában ma is
meglévő számos praktikus elem implikálja a sérülékenységnek az intervallumos vagy p-dobozos reprezentációját.
Ennek különösen akkor lehet előnye, ha a sérülésre
vonatkozó empirikus információ elégtelen a sérülékenység
leírására és a sérülékenység alsó és felső határát lehet
becsülni, igénybe véve a szakértői becslések értékelésére
vonatkozó korszerű eljárásokat.
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E110 anyagú üzemanyag-burkolat csöveken végzett lapító- és
felszakítási kísérletek szimulációja
Antók Dániel, Fekete Tamás, Tatár Levente
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós utca 29-33., +36 1 392 2222/3410

Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetben az elmúlt évek során számos lapító- és felszakítási kísérletet végeztek E110
anyagú üzemanyag-burkolat csöveken. Az eredmények mélyebb megértése érdekében a méréseket véges elemes szimulációkkal
követjük. A lapítókísérletek modellszámításai során kimutatjuk, hogy a végeredmények igen érzékenyek a terhelt gyűrűk
geometriai paramétereire. A felszakítási kísérletek szimulációja során megmutatjuk, hogy az üzemanyag-burkolat csövek
anyagi inhomogenitása és geometriai imperfekciói jelentős mértékben befolyásolják a csövek felfúvódásának folyamatát.

Bevezetés
A nyomott vizes atomreaktorok aktív zónájában a
hasadóanyagot és a hasadási termékeket a két végén lehegesztett, cső alakú üzemanyag-burkolat (üzemanyag-pálca)
választja el a primerköri hűtőközegtől. Ez a cső a második
mérnöki gát (az első maga az üzemanyag-mátrix), amely
megakadályozza a hasadó anyag és a hasadási termékek
környezetbe történő kijutását. A paksi VVER-440/213 típusú
reaktorban található burkolat anyaga 99 % cirkóniumot és
1 % nióbiumot tartalmaz; megnevezése E110. Ez az ötvözet

1. ábra:

amellett, hogy magas üzemi hőmérsékleten is nagy szilárdságú, jól ellenáll a reaktorban uralkodó korrozív közegnek és
a neutronsugárzásnak. Alapvető biztonsági kérdés, hogy az
üzemanyag-burkolat baleseti körülmények között is megőrzie az integritását. Kis valószínűségű, potenciális balesetek az
üzemanyag-burkolat hőmérsékletét és a benne uralkodó
nyomást megnövelhetik olyan feszültségállapotot hozva létre
a cső falában, mely annak végső tönkremenetelét
(integritásának elvesztését) eredményezheti. A helyzetet
bonyolítja, hogy magas hőmérsékleten a cirkónium és a
hűtőközeg között kémiai reakciók is lejátszódnak.

Gyűrűlapító kísérlet vázlata, a kritikus zónák (a), Jellegzetes kísérleti erőelmozdulás görbék (b) [1] Szívós (gyengén oxidált) gyűrű
alakja a lapító kísérlet után (c) [1], Rideg (erőteljesen oxidált) gyűrű alakja a lapító kísérlet után (d) [1]
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Csőfelszakítási kísérlet vázlata (a) [1],és a felfúvódott csövek jellegzetes alakja (b) [1]

Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetben az 1990-es
évek elejétől kezdve napjainkig az E110 anyagú üzemanyagburkolat csöveken számos lapító és felszakítási kísérletet
hajtottak végre. A kísérletek eredményeit összefoglaló jelentés 2007-ben jelent meg [1]. A mérések során zajló folyamatok
mélyebb megértése és a jövőben tervezett kísérletek jobb
megtervezhetősége érdekében a gyűrűlapító és a csőfelszakítási kísérleteket az MSC Marc-Mentat véges elemes
szoftverrel modelleztük, és a szimulációk eredményeit
értékeltük.

Kísérletek [1]
A mechanikai kísérletek előtt a csövek nagyobb hányadának
felületét állandó térfogatáramú, 500-1200°C hőmérsékletű
gőz, illetve hidrogénnel dúsított gőz közegben oxidálták. A
kísérletek célja elsősorban az oxidációs folyamatok kinetikájának tanulmányozása volt, másodsorban különböző
vastagságú oxidréteggel rendelkező próbatesteket szolgáltattak a lapító és felszakítási kísérletekhez.
A lapító kísérletekhez az alapállapotú üzemanyag-burkolat
csövekből rövid, gyűrű alakú próbatesteket vágtak ki. Az így
legyártott minták felületét a fent említett körülmények
mellett különböző ideig oxidálták, majd a gyűrűket szobahőmérsékleten, egy INSTRON 1195 univerzális anyagvizsgáló
gépen, két párhuzamos nyomólap között, sugárirányban,
tönkremenetelig terhelték. A „roppantás” során az erőt és a
keresztfej-elmozdulást mérték. A mérési elrendezés vázlata
az 1.a ábrán látható.

3. ábra:
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Az 1.b ábrán három, a kísérletek során felvett jellegzetes erőelmozdulás-görbét mutatunk be. Megfigyelhető, hogy a
vastagabb rétegben oxidált próbatestek ridegebben viselkednek. Az 1.c ábrán egy kis mértékben, az 1.d ábrán egy
erőteljesebben oxidált próbatest tönkremenetel utáni állapotát
mutatjuk be. A repedések az 1.c ábrán az egyenlítői zóna
külső falfelületén, míg az 1.d ábrán a sarki zóna belső
falfelületén jelentek meg (a zónák jelentése az 1.a ábrán
látható). A modellezés során erre a jelenségre magyarázatot
találtunk.
A csőfelszakítási kísérletekhez az üzemanyag-burkolatból –
ugyancsak alapállapotban – 50 mm hosszú darabokat vágtak
ki, majd ezeket is különböző mértékben oxidálták. A csövek
végeibe zircaloy-4 anyagból készített dugókat hegesztettek.
Az egyik dugón egy vékonyabb cső kivezetése található,
melyen keresztül a nyomást szabályozták. A kísérlet megkezdésekor a próbatestet egy kemencébe helyezték, majd annak
hőmérsékletét megemelték, és állandó értéken tartották. A
próbatest hőmérsékletének stabilizálódása után a nyomás
folyamatos növelésével addig terhelték a csövet, amíg az fel
nem hasadt. A mérés során a nyomás és a hőmérséklet
időbeli változását regisztrálták. A mérési elrendezés vázlata a
2.a ábrán látható.
A 2.b ábrán azt mutatjuk be, hogy a minták milyen változatos
alakot mutatnak a felhasadás után attól függően, hogy
mekkora oxidréteggel jellemezhető próbatesteket, milyen
hőmérsékleten, mekkora nyomásnövekedési sebességgel
fújtak fel.

Végeselemes modellek
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2D-s és 3D-s számítások erő-elmozdulás görbéinek összevetése (a) és a gyűrű torzult homlokfelülete (b)

Véges elemes modellek
A gyűrű lapító és a csőfelszakítási kísérletek számításai során
a kevéssé öregített (vékony oxidréteggel rendelkező, szívós)
próbatesteket modelleztük, és feltételeztük, hogy a minta
anyaga homogén és izotróp. Az erőteljesebben oxidált minták
modellezéséhez nem állt rendelkezésünkre kellő mennyiségű
információ az oxidfázisok és az oxidréteg vastagságának
eloszlásáról. Anyagmodellünk lineárisan rugalmas –
képlékeny-keményedő. Az E110 anyaghőmérséklettől függő
rugalmassági modulusát és Poisson-tényezőjét az orosz
gyártó dokumentációjából vettük. A modell folyásgörbéjéhez
– mivel sem gyártóművi adatok, sem megfelelő mérések
eredményei nem álltak rendelkezésre – első közelítésben a
zircaloy (hasonló cirkónium alapú üzemanyag-burkolat
ötvözet) adatait használtuk fel [2]. A számítások során a nagy
alakváltozások elméletét alkalmaztuk, ami annyit jelent, hogy
a modellek geometriailag nem lineárisak. A véges elemes
hálókat 2D-ben 8, 3D-ben 20 csomópontos, izoparametrikus
elemekből építettük fel.
A lapító kísérlet modelljeit 2D-ben (3.a ábra), és 3D-ben (3.b
ábra) is megalkottuk, melynek során az elrendezés geometriai

5. ábra:

szimmetriáit kihasználtuk. A csőfelszakítási modellekből tengelyszimmetrikusak (3.c ábra) és 3D-sek (3.d ábra) is
készültek. A modelleken érzékenységvizsgálatokat végeztünk, melynek során először a hálózási sűrűség, valamint az
anyagjellemzők változásainak hatását tanulmányoztuk, majd
a vizsgálatokat kiterjesztettük a geometriai imperfekciók (tökéletlenségek) és az anyagi inhomogenitások elemzésére is.

Eredmények
A gyűrű lapító kísérletek modellszámításai során
bebizonyosodott, hogy a sík alakváltozás elméletével
számított 2D-s és a 3D-s modellek nagyon jól egyező erőelmozdulás görbéket szolgáltatnak (4.a ábra, a gyűrű anyaga
itt a későbbiektől eltérően nem E110, hanem acél). Ennek oka
az, hogy a gyűrű tengelyének hossza a falvastagsághoz
képest elég nagy, ezért a próbatest térfogatának legnagyobb
hányadában gyakorlatilag sík alakváltozási állapot jön létre.
Ugyanakkor a 3D-s számítások rámutattak arra, hogy a
gyűrű
homlokfelületének környezetében sík feszültségi
állapot alakul ki, így az eredetileg sík felület eltorzul; ezt
mutatja a próbatest térbeli alakja (4.b ábra).

Az egyenértékű képlékeny nyúlás eloszlása kisebb és nagyobb nyomólap-elmozdulás esetén
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Amennyiben a lapítás során a gyűrű alakváltozási állapotát
végigkövetjük (5. ábra), akkor jól látszik, hogy a nyomólap
kisebb elmozdulásaikor a gyűrű legterheltebb pontjai a sarki
zónákban találhatóak. Nagyobb nyomólapelmozdulások
esetén az egyenlítői zónák válnak a legterheltebbekké (ekkor
figyelhetjük meg a kezdetben kör, majd ovális keresztmetszetű gyűrű alakjának „nyolcassá” torzulását is). Ez a
jelenség magyarázza meg, hogy a jobban öregített, ridegebb
gyűrűkön – amelyek tönkremenetel nélkül csak kisebb alakváltozást képesek elviselni – miért a sarki zónában jelennek
meg a repedések, míg az alapállapotú, vagy a kevésbé
öregített, szívós minták miért az egyenlítői zónában
roppannak össze. Megfigyelhetjük, hogy a repedések mindig
a gyűrű falának húzott oldaláról indulnak el (a sarki zónában
a belső, az egyenlítői zónában a külső felületről).
A modellek érzékenységi vizsgálata során először a hálózási
paraméterek (a gyűrű radiális és tangenciális hálófelosztásának) hatását vizsgáltuk meg. Kisebb nyomólap elmozdulás esetén egy ritkább hálózású modell (6.a ábra, csomópontok száma: 1266) egy sűrű hálózású modellel közel
egyező eredményt szolgáltat (6.b ábra, csomópontok száma:
3174). Nagyobb elmozdulások esetén a nagy alakváltozást
szenvedő térrészekben a durvábban hálózott modell
merevebben viselkedik. Kipróbáltunk olyan modelleket is,

6. ábra:
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ahol a hálónak csak a kritikus helyeit (a sarki és az egyenlítői
zóna) sűrítettük be (6.c ábra, csomópontok száma: 1738). A
ritka, a sűrű és a vegyes hálózású modellek erő-elmozdulás
görbéit a 6.d ábrán mutatjuk be. Megállapítható, hogy a hálót
elegendő a sarki és az egyenlítői zónákban besűríteni, ezzel
főleg a 3D-s számítások során lehet számottevő számítási időt
megtakarítani.
Az érzékenységvizsgálat során tanulmányoztuk a geometriai
paraméterek ideálistól való eltérésének hatását is.
Bebizonyosodott, hogy az eredmények leginkább a falvastagság változására érzékenyek. Az üzemanyag-burkolat külső
átmérőjének névleges értéke és gyárilag előírt tűrése:
dkülső = 9,1+−00,,10
mm; míg a belső átmérőé: dbelső = 7 ,73 +0 , 06 mm.
05
Az átmérők relatív szórása 1 % körüli, de a falvastagságra
vonatkoztatva ezek az értékek már 10% nagyságrendet jelentenek. Elvégeztünk 3 olyan számítást, ahol a falvastagság
értéke névleges, illetve a tűrésen belüli két extrémum volt,
miközben a modell többi paraméterét rögzítettük. Az
eredményeket a 7. ábrán láthatjuk. Az erő-elmozdulás görbében a két extrémum között körülbelül 30 % eltérés
tapasztalható. Ez alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy a lapítókísérletek végrehajtása előtt a próbatest falának
vastagságát igen pontosan (legalább 0,01 mm pontossággal)
kell meghatározni.

Ritka, sűrű és vegyes hálózású modellek és ezek erő-elmozdulás görbéi
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homogén, akkor a számítások során a rendszer szimmetriaviszonyai nem változnak (nem sérülnek), ezért a
próbatest alakja a folyamat során végig szimmetrikus marad
(ilyen alakokat mutatunk be a 3.c és a 3.d ábra alsó sorában).
Következésképpen ilyen esetben a felfújt cső alakváltozása a
középsíkban lesz maximális, és ott is megy tönkre.

7. ábra:

Gyári tűrésen belül változtatott vastagságú gyűrűk erőelmozdulás görbéi

A csőfelszakítási kísérletek számításai során először olyan
modelleket vizsgáltunk, melyek geometriája tengelyszimmetrikus, anyaga pedig homogén és izotróp volt (3.c. és 3.d
ábra felül). Eredményeink szerint ilyenkor a nyomás növelésének kezdeti szakaszában nem tapasztalható „szemmel
látható” alakváltozás (rugalmas tartomány). Amikor a
próbatest falában a belső nyomásból származó feszültség
eléri az anyag folyáshatárát, akkor a cső elkezd „felfúvódni”
(képlékeny tartomány). Az egyre növekvő mértékű
képlékeny alakváltozás során a cső fala fokozatosan
elvékonyodik, ami egy idő után olyan geometriai lágyuláshoz
vezet, ami eléri, majd meghaladja az anyag képlékeny
keményedését. Ilyenkor a felfúvódás instabillá válik, a cső
felhasad. A 8. ábrán a próbatest közepének sugárirányú
elmozdulása látható a nyomás függvényében. A legjobban
igénybevett zóna és a tönkremenetel helye ez esetben a cső
hossztengelyre merőleges szimmetriasíkjában helyezkedik el.
Amennyiben ugyanis a cső geometriája ideális, anyaga pedig

9. ábra:

8. ábra:

Csőfelfúvódás menete; A: rugalmas tartomány; B:
képlékeny tartomány; C: instabil tartomány

Azonban a kísérletek tanúsága szerint a csövek tönkremenetel utáni alakja nem szimmetrikus. Ennek oka a fentiek
értelmében a geometriai imperfekciók vagy az anyagi
inhomogenitások között keresendő. Geometriai imperfekción
a próbatestek alakjának, illetve méretének az ideálistól való
eltérését értjük. Az anyagi inhomogenitás lehet explicit
(amikor az anyag viselkedését leíró anyagtörvény explicit
módon helyfüggő), és lehet implicit is. Utóbbi eset például
akkor áll fenn, ha a cső hőmérséklete a helytől függ, az
anyagjellemzők pedig hőmérsékletfüggőek. A melegebb
helyeken a cső anyaga lágyabban viselkedik, ezért a
tönkremenetel is a melegebb helyeken várható.

Véletlenszerűen elszórt lágyabb elemek hatása a felfúvódásra (a) és a cső végein meglágyított elemek hatása a felfúvódásra (b)
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A fentiek kvalitatív igazolása érdekében vizsgálatainkat
kiterjesztettük
inhomogén
anyageloszlást
tartalmazó
modellekre is. Az egyik ilyen modellen véletlenszerűen
kiválasztottuk az elemek kb. 10 %-át (9.a ábra, világosabb
elemek) és folyáshatárukat a kezdetben feltételezett homogén
modelléhez képest 3 %-kal csökkentettük. A számítás során a
cső egy tengelyirányú sávban „hasadt fel”. Egy másik
modellben a cső végeihez közeli elemeket lágyítottuk meg
(9.b ábra, a világosabb elemek 5 %-kal, a fehér elemek 10 %kal kisebb folyáshatárral rendelkeznek, mint a sötétzöld
színűek). Feltételeztük, hogy egyes csövek dugóval való
lezárása során a hegesztés a cső végeinél némileg
meglágyította az anyagot. A felfúvódás szimulációja során
meghatározott végső alak így egy „súlyzót” eredményezett
(9.b ábra). Ilyen súlyzószerű alakot a kísérletek során is
megfigyeltek (a 2.b ábra, jobb alsó).

Összefoglalás, következtetések
A fenti eredmények egy hosszabb távra tervezett kutatás első
lépésében végzett kvalitatív elemzés-sorozat során születtek.
A vizsgálatok jelen fázisának célja annak felderítése volt,
hogy a kísérletek mely releváns jellemzőinek leírására
lehetnek képesek a makroszkopikus szintű kontinuum-

III. évf. (2010) 64

mechanikai modellek, ha a vizsgált testek geometriáját és
alakváltozási állapotát magasabb rendű közelítésben írjuk le,
és az anyagmodellre vonatkozóan pusztán makroszkopikus
szintű, fenomenológiai megfontolásokat teszünk. A számítások eredményei azt mutatják, hogy a makroszkopikus
hossz-skálán is megfigyelhető és mérhető geometriai
imperfekciók és anyagi inhomogenitások az eredményeket
alapvetően képesek meghatározni még viszonylag egyszerű
anyagmodellek esetén is. Ez azt jelenti, hogy a kutatások
során az anyagok mikro- és mezoszerkezetének feltárása, és
azok hatásának a konstitutív leírásba történő bevonása
mellett fontos szempont lesz a makroszkopikus anyagjellemzők térbeli eloszlásának megfelelő modellezése is.

További teendők
Jelenlegi modelljeink továbbfejlesztése során elsősorban
olyan fejlettebb anyagmodellek bevonását tervezzük, melyek
az anyag mezoszintű károsodási folyamatait (a magas hőmérsékletű csőfelszakítási kísérletek leírása során a viszkózus
jelenségeket) is figyelembe veszik. Az új anyagmodellek
alkalmazásával megnyílik annak lehetősége, hogy a mérési és
a szimulációs eredmények kvantitatívan is a kitűzött
pontossággal egyezzenek.

Irodalomjegyzék
[1]
[2]

E. Perez-Feró et al.: Experimental database of E110 claddings under accident conditions, MTA KFKI AEKI, Budapest, 2007
D.T. Hagrman: SCDAP/RELAP5/MOD3.1 Code Manual: MATPRO - A Library of Materials Properties for Light-Water-Reactor Accident
Analysis, NUREG/CR6150, EGG-2720 Vol 4, 1995
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Koreai atomerőmű az Öböl partján
Cserháti András
Paksi Atomerőmű Zrt., Kapacitásbővítési Igazgatóság, Műszaki és Engedélyezési Főosztály
7031 Paks, Pf. 71., +36 75 508 518,

Többen felkapták a fejüket 2010 elején arra a hírre, hogy koreai szállítók építhetik fel az Egyesült Arab Emírségek első
négyblokkos atomerőművét, nagy világcégek, konzorciumok elől elnyerve a tendert. Részletesebben tájékozódva e döntés már
nem tűnik olyan hatalmas meglepetésnek, de továbbra is szakmai viharokat kavar, éles reakciókat generál. Az Arab Emírségek
és Dél-Korea szemszögéből is áttekintjük a hátteret, kitérünk az APR1400 típus legfontosabb jellemzőire, megemlítünk néhány
– döntést követő és várható – vélekedést, következményt. Végül megkíséreljük értékelni koreai blokkok magyarországi esélyeit.

Az Arab Emírségek, gazdaság és
villamos energetika, út az atomhoz
Az Egyesült Arab Emírségek az 1960-as években felfedezett
olajkincs révén gazdag állam az Arab-félsziget délkeleti
oldalán, a szaúdi sivatag folytatását képező területen. Hét
emírség alkotja: Abu-Dzabi, Ajman, Dubaj, Fujeira, Rász-elHaima, Sharjah és Umm al-Quwain. A térségben az 1971-ben
létrejött stabil alakulat korábban portugál, később török, majd
brit fennhatóság alá tartozott. A mára 6 milliós, 40%-ban arab,
50%-ban dél-ázsiai lakosságnak csak ötöde helyi állampolgár,
a többiek vendégmunkások. A kivitel 45%-át kitevő kőolajjövedelemnek köszönhetően az életszínvonal magas. A
harmadában az olajhoz kapcsolódó GDP egy főre 21 ezer
USD, ami 14. a világ rangsorában. A felmérések szerint a
kőolaj még legalább száz évre elegendő.
A főváros, Abu-Dzabi (kb. 0,9 millió lakos) és Dubaj városa
(kb. 1,8 millió lakos) fontos pénzügyi központok is [1]. A még
tartó pénzügyi-gazdasági világkrízis különösen az utóbbit,
azon belül is a Dubai World állami fejlesztési társaságot
sújtotta jelentősen. Ennek fő oka az ingatlanárak zuhanása és
a sok hitelből finanszírozott, esetenként pazarlásba hajló
beruházás (fényűző tornyok, szállodák, Pálmasziget, F1
versenypálya stb.)
A növekvő lakosság, kereskedelem és infrastruktúra
villamos-energiaellátását jelenleg szinte teljesen (98%)
gázerőművekkel biztosítják. Bár a földgáz-vagyon ugyancsak
hatalmas, a gáz mégis egyre inkább hiánycikk, mert az
ártámogatás miatt olcsó, viszont nagyok a kitermelési
költségek, és a magas kéntartalom is gondokat okoz. 2006ban az Arab Emírségek erőműinek beépített teljesítménye
mintegy 18 GWe, 2008-ban a villamos teljesítmény igény
15,5 GWe volt. A kereslet évente 9%-kal nőtt, így 2020-ra
40 GWe szükséges kapacitást prognosztizáltak. A földgáz
ennek csak a felét képes fedezni, az import szenet
környezetvédelmi és ellátás-biztonsági okokból elutasították,
a megújuló energiaforrások pedig addigra a szükségleteknek
csupán 6-7%-át elégíthetik ki [2], [3].
Mindezek logikus következményeként a kormányzat a
nukleáris energia felé fordult, s nem vesztegette az időt. 2008
márciusában felvázolta, áprilisban meghirdette nukleáris
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programját, októberben kijelölte az előkészítő szervezetet
(Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC), és a
hatóságot (Fedaral Authority for Nuclear Regulation, FANR)
[4], 2009 márciusában megkezdte a szállító kiválasztásának
folyamatát, májusra leszűkítette a szóba jöhető kört,
decemberre pedig eredményesen lezárta a kiválasztást [5]. A
célratörő nukleáris program eltekint az urándúsítástól és a
kiégett üzemanyag reprocesszálásától, így megelőzi a
nemzetközi non-proliferációs aggodalmakat, könnyíti,
gyorsítja a haladást.
Lássunk most egy másik ázsiai országot, amely már korábban
elindult az úton.

A Koreai Köztársaság nukleáris
energetikai fejlődése
Dél-Korea atomipari tevékenysége 1957-ben kezdődött,
amikor belépett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségbe.
1958-ban elfogadták az atomenergia törvényt, 1959-ben
létrejött az Atomenergia Hivatal. Az első kis kutatóreaktor
1962-ben érte el kritikusságát. Tíz évvel később kezdték
építeni a Kori atomerőmű első nyomottvizes típusú blokkját,
amely 1978-ban indult el.
Ezt követően kiugró fejlődésnek indult az atomenergetika, az
1980-as évek elején nyolc reaktor építése kezdődött el.
Alapvető cél az energetika import függőségének mérséklése
volt. Az első nyolc nyomottvizes reaktor alapjául a
Westinghouse és a Framatome (jelenleg Areva) technológiája
szolgált, további kettőhöz a Combustion Engineering (amely
idővel része lett a Westinghouse-nak) ún. System 80 tervei
szolgáltak. Ezek nyomán alakult ki és vált egyre inkább
elismert típussá a koreai standard atomerőmű (Korean
Standard Nuclear Power Plant, KSNP), majd fejlődött tovább
KSNP+ néven. 2005-ben a KSNP / KSNP+ új nevet kapott:
OPR-1000 (Optimized Power Reactor) lett belőle, amivel a
hazain túl Ázsia – elsősorban Indonézia és Vietnam – piacát
célozták meg. Mára Dél-Koreában hat ilyen blokk működik és
négy áll építés alatt (egy másik ágon időközben négy
CANDU nehézvizes blokk is létesült). A 2000 eleji tervek
szerint 2015-re további nyolc nyomottvizes blokkal újabb
9200 MWe kapacitás létesül, amivel elérhető lesz a 45%-os
nukleáris hányad.
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A Yonggwang Atomerőmű blokkjai (az első blokk balra) [6]

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Minisztérium 2007
végén kiadott harmadik átfogó atomenergetikai fejlesztési
politikája szerint 2035-re az ország nukleáris gyártóiparának
be kell kerülni az öt világelső közé, és az országban kb. 60%ban atomerőművekben kell termelni a villanyt (figyelembe
véve régi blokkok bezárását és üzemidő hosszabbításokat is).
Ennek bázisa a legújabb koreai evolúciós típus, az APR1400.

látszott, hogy a koreai ajánlat nyerésre van ítélve [9], de az
ügylet részleteit szorosan nem követőket bomba
meglepetésként érte a döntés.

Az egész folyamat a honosítás, szabványosítás és
továbbfejlesztés logikájára fűzhető fel. A hetvenes évtizedet
az indulás, a nyolcvanast a technológiai tudás felhalmozása, a
kilencvenest az önállósodás és az OPR1000 fejlesztése, a
kétezrest pedig az APR1000/1400 megalkotása és piacra
léptetése jellemezte.

A döntés nyomán Korea négy db APR1400 típusú blokkot
szállít egy tisztán 20,4 milliárd, járulékos elemekkel 40
milliárd USD nagyságú megbízás keretében. Az ENEC
szerint az ár „jelentős részben” rögzített, és meg nem
nevezett mértékben koreai befektetéseket tartalmaz.

A folyamatot jól reprezentálja a Yonggwang Atomerőmű,
ahova szerzőnek 2001-ben alkalma volt látogatást tenni.1 Itt
hat, közel 1000 MW-os nyomottvizes blokk áll egymás
mellett. Ott jártakor négy már működött, az ötödiken
technológiai szerelés folyt, a hatodik épült.

− a KEPCO saját leányvállalatai,

Az erőmű blokkjait, így a típusokat is tartósan rendkívül
magas rendelkezésre állás jellemzi. Sorozatban rekordokat
döntöttek a teljesítmény kihasználási tényezőben (TKT). Az
egy évnél hosszabb üzemanyag ciklusnak köszönhetően több
olyan teljes év volt, amikor szakadatlanul működtek, tehát
elérték a TKT 100% elméleti határát is, sőt az aktuális
üzemviteli korlátokba nem ütköző kisebb teljesítménynövekményekkel néha 1-2% mértékben meg is haladták.
Személyes benyomásként a szerző a letisztult dizájnt, rendet,
tisztaságot őrizte meg.

A tendergyőzelem
Az előző két fejezet az előtörténete annak, hogy 2009 utolsó
napjaiban az Egyesült Arab Emírségek tenderén a Korea
Electric Power Corporation (KEPCO) által vezetett csapat
nyert az amerikai-japán General Electric - Hitachi
csoportosulása
valamint
a
francia(-német)
Areva
konzorciuma előtt [8]. Utólag leszögezhető: 2009 őszén már

1

A kilencvenes években a paksi atomerőmű elsők között hajtotta
végre blokkjaira a 10 évenként esedékes időszakos biztonsági
felülvizsgálatot (IBF). Korea akkor még e vizsgálat előtt állva
intenzíven érdeklődött tapasztalataink iránt. A szerzőt az IBF team
vezetőjeként meghívták egy hétre konzultációra és felkészülési
tréning vezetésére, illetve a tárgyban előadást is tartott a Koreai
Nukleáris Társaság 16. éves szimpóziumán.
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Az ENEC öt fő kritérium szerint kereste hosszú távú
partnerét: biztonság, rövid szállítási határidő (2017-2020),
versenyképes ár, fővállalkozási szerződéses konstrukció,
humán erőforrás fejlesztés az Arab Emírségekben.

KEPCO csapat szállítási terjedelme nagyon széles, tagjai
− Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) – atomerőmű
szállítási fővállalkozó (műszaki háttér, beszerzés,
létesítés),
− Korea Power Engineering (KOPEC) – atomerőmű
tervezés, mérnöki szolgáltatások,
− Korea Nuclear Fuel (KNF) – üzemanyag,
− Korea Plant
karbantartás.

Service

and

Engineering

(KPS)

–

− nagy önálló hazai cégek: Samsung, Hyundai, Doosan –
főberendezések, építés, szerelés,
− nem koreai vállalatok: az amerikai Westinghouse –
vélhetően főként licencbirtokos és berendezés szállító
szerepben – illetve annak fő tulajdonosa, a japán Toshiba.
Az állami tulajdonú KEPCO a világ harmadik legnagyobb
atomenergetikai vállalkozása. Országában most húsz blokkot
üzemeltet 17,7 GWe összteljesítménnyel, nyolc továbbit
létesít, és újabb tízet tervez 2030-ig. Ugyanakkor ilyen
imponáló erő mellett sem tudott eddig kitörni a világpiacra,
az arab üzlet az első alkalom koreai reaktorok exportjára [8].
De nem csak az első alkalom miatt lelkendeznek a
politikusok, újságírók. Az elnöki szóvivő a koreai történelem
legnagyobb mega-projektjeként emlegette, de a Közép-Kelet
valaha volt legnagyobb energetikai beruházásai közé is
sorolják2.

2

„the largest mega-project in Korean history”, „one of the Middle
East's biggest ever” (Reuters, 2009.12.27.)

2
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Az APR-1400 típusú atomerőmű legfontosabb jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teljesítmény: 4000 MWth, 1400 MWe.
Tervezett üzemidő 60 év, rendelkezésre állás legalább 90%.
Nyomottvizes. A reaktorra két gőzfejlesztő és négy fő keringtető szivattyú csatlakozik, azaz a hurkok hideg ága
megkettőzött.
Az aktív zónát 241 db Plus7 típusú köteg alkotja, bennük 236 üzemanyag pálca négyzetes rácsban. Kiégés: 55
MWnap/kgU. Üzemanyag ciklus 18 hónap.
Zónasérülés: 10-5/év, konténment sérülés 10-6/év, kibocsájtás: 0,01 Sv/nap, 10-6/év.
Üzemzavari zónahűtés 4 ágon, közvetlenül reaktortartályba fecskendez.
Hidroakkumulátor: passzívan szabályozott forgalmú kifolyás szinttől függően.
Súlyos baleset: elárasztható reaktorakna, külső hűtés, olvadék visszatartás a reaktortartályban (az olvadékcsapdás
kivitelt is fejlesztik), hidrogén kezelés.
Külső hatások: földrengés, tűz, elárasztás (a repülő rázuhanásra ellen kettős konténmentes változat vizsgálat
tárgya).
Turbina: 1800 ford/perc, 1 nagy-, 3 kisnyomású ház, mind kettős kiömlésű, végső lapátsor 1320 mm. Generátor: 60
Hz, 24 kV.
Vezénylő: nagy képernyős, biztonsági panel, számítógépes kezelési utasítások, riasztás.
Duplablokkos kivitel, a közös épületrész funkciói (beléptető, labor, műhely, operátori támogatás, hulladékkezelés)
nem visznek át hatásokat a másik blokkra.
Telephely: prototípus Dél-Korea, Shin Kori-3; Abu-Dzabi öbölpart, Ruwaistól 53 km-re nyugatra.

Az APR1400 referenciája már épül a koreai Shin Kori
telephelyen3. Az ottani 3. blokk fontos mérföldkövei:
minősített terv - 2002. május, létesítési engedély - 2007.
december, első betonozás - 2008. november, reaktortartály
beemelés - 2010. augusztus, első üzemanyag betöltés - 2013.
január, kereskedelmi üzem kezdete – 2013. szeptember (a 4.
blokk ütemezése egy évvel későbbi). A prototípushoz az első
betontól az üzembe állásig tehát összesen 55 hónap kell, amit
a sokadik, így az arab blokkoknál már 48 hónapra, azaz 4
évre kívánnak csökkenteni. Ha az előd OPR1000 gyakorlatát
tekintjük, erre teljesen reális esély van!

év késésében van, és a beruházás költsége az eredeti 3,7
helyett tavaly már 5,3 milliárd EUR-nál tartott. Mindez
kevéssé jellemző a japán, kínai és koreai beruházásokra,
amelyek túlnyomó többsége a tervezett időben és
költségkereten belül realizálódik.

Az atomerőmű beruházás legnagyobb kockázatát manapság
mindenütt a tervezetthez képest jelentősen dráguló, elhúzódó
építés jelenti. A szakmában közismert, hogy az Areva által a
finnországi Olkiluoto-3 blokkjaként létesülő első EPR három

3

Földrajzi koordináták: 35.3347N, 129.3131E
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1. táblázat A Yonggwang Atomerőmű blokkjainak adatai [7]
Blokk

Típus

Teljesítmény

Indítva

1

PWR - Westinghouse

950 MWe

1986.08.

2

PWR - Westinghouse

950 MWe

1987.06.

3

PWR (CE System 80)

1000 MWe

1995.12.

4

PWR (CE System 80)

1000 MWe

1996.03.

5

OPR-1000

1000 MWe

2002.05.

6

OPR-1000

1000 MWe

2002.12.

A koreai fél a tenderkiírás szerint elébe ment a
szakemberképzési igényeknek is4. Az arabok nagy súlyt
helyeztek arra, hogy az atomenergia-program elsősorban
hazai szakemberbázison épüljön ki, ezért már az erőmű
szállítási szerződése kitér a képzésre, az oktatási
programokra. Becslések szerint 2020-ig 2100-2300 fő jól
képzett szakemberre lesz szükség. [8]
A nukleáris üzemanyag az Öböl partján szintén érzékeny
kérdés. Korea stabil ellátást kínált.
Minek köszönhető tehát a koreai siker? Az APR1400 (1)
viszonylag olcsó és kedvező árstruktúrájú, (2) gyorsan
építhető. A főként állami tulajdonú koreai társaságok (3)
átgondolt, egyezetett nemzeti program keretében, a kormány
erős támogatását és aktív közreműködését élvezve egy (4)
szinte mindenre kiterjedő, koherens szolgáltatás csomagot
tudtak kínálni.

Vélemények, következmények a
veszteseknél
A GE - Hitachi csoportosulásnál a tender különösebb
utóéletről nem tudni. Kicsit zsörtölődtek azon, hogy a
markáns koreai állami hátszél számukra túlságosan
megnehezítette a versenyt. Hitetlenkedtek, hogy a KEPCO
tudja-e tartani a költségtervet, határidőket. Mindez belefér
egy ilyenkor szokásos magyarázkodási helyzetbe.
Komolyabb
hullámokat
ver
máig
is
a
döntés
Franciaországban. A francia többségi állami tulajdonú Areva
konzorciumát rajta kívül hasonló cégóriások alkották: az
Alstom, az Electricite de France (EDF), a Gaz de France (GDF)
Suez, a Total és a Vinci. Az Areva a világ legnagyobb
nukleáris szállítója, s ebbéli nimbuszát, sőt áttételesen a
francia gloire-t is megtépázta a kudarc.
Az egyik kezdeti vád a gyenge koordináció volt, ami
túlmutat a gazdasági szereplőkön a politikai szintre. Sarkozy
francia elnökre panasz nem lehet, hiszen szokásos
vehemenciával lobbizott az Arab Emírségekben is az EPR
mellett. A franciák ugyancsak teljes szolgáltatási spektrumot
ajánlottak, de a konzorciumi tagok külön-külön akartak
szerződni, szemben a koreai egységes fellépéssel.

4

Amikor a szerző az interneten APR1400 videókat, majd térképesműholdas alkalmazásokban a Shin Kori legújabb blokkok
telephelyét kereste, rábukkant egy már kész, hatalmas oktatási
létesítményre. Közvetlenül mellette fog állni a majdani első
APR1400 blokk.
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A fő gond mégis az árral lehetett. Az erős euró és az Areva
szerint technológiájuk fokozottabb biztonsága (ennek egyik
következményeként több acéllal és betonnal terhelt terv)
miatt állítólag 30-50%-kal voltak drágábbak a nyertesnél.
Adódtak más problémák is. Nyilván az Olkiluoto-3 már
említett késése és költségtúllépése sem tett jót [10]. Ráadásul
a tenderdöntés előtt a lehető legrosszabbkor, 2009. november
elején jelent meg egy brit-finn-francia közös nukleáris
hatósági figyelmeztetés: „Az EPR tervében az engedélyesek és a
gyártó Areva eredeti állításaitól eltérően nem teljesül a függetlenség
elve, mivel jelentős komplex kapcsolódások vannak a szabályozó és
biztonsági rendszerek közt.” [11] Az Areva jól reagált: nem
tagadta a problémát, sőt jelezte, hogy már nekilátott az
áttervezésnek, illetve úgy tekintette, hogy a hatóságokkal
való kommunikáció az eljárás természetes része. De az ügyet
azért ezzel nem lehetett meg nem történtté tenni. A háttérhez
némi kommentár talán hasznos lehet. Az EPR
irányítástechnikája sokat átvett az első teljesen digitális blokk,
a francia N4 kilencvenes években kimunkált tervezői
megoldásaiból. Azóta viszont nagyon sokat fejlődött a
vonatkozó hatósági szabályozás, pl. a közös okú hibák
kivédésére, a fizikai és funkcionális szétválasztásra és
diverzitásra irányuló követelmények. A jelek szerint mindezt
még nem vezettek át teljes körűen a tervekben.
Különféle francia és más nyilatkozatokban megjelenik, hogy
az APR1400 az EPR-től eltérően nem is tartozik a
legmodernebb G3 (harmadik generációs) vagy az annál is
fejlettebb G3+ technológiák közé, legfeljebb G2+ lehet. Ez
kétséges érvelés. Egyrészt a generációkba sorolás marketing
ízű, nincs egzakt kritériumrendszere, teret enged a
szubjektivitásnak, így a generációs határok elmosódnak.
Másrészt az APR1400 a legtöbb olyan biztonsági elemmel
rendelkezik, amely egy modern projekt sajátja. Mint alább
látni fogjuk: nem minddel.
A francia versenytársak arra is szívesen hivatkoznak, hogy a
koreai reaktornak még olvadékcsapdája sincs (súlyos baleset
kezelési eszköz arra a rendkívül valószínűtlen esetre, ha az
aktív zóna hűtése kimarad, és a sok zónahűtő biztonsági
rendszer egyike sem képes megakadályozni a reaktortartály
átolvadását). Az APR1400-at viszont úgy tervezték, hogy az
olvadékot a reaktortartály mindenképpen tartsa vissza5,
ehhez egy védőépületben lévő, hatalmas, gyűrű alakú
tartályból6 kívülről elárasztható és hűthető a reaktor alja.
Ilyen lehetőséget már a CE System 80+ is tartalmazott. Az
elmúlt évtized nagy számú publikációja szerint az amerikaiak
és koreaiak azóta is folyton fejlesztették, számítógépes
modelleken, termohidraulikai mérőpadokon tesztelték. Ők
meg vannak győződve a működőképességéről, s meg tudták
győzni az arabok tendert bíráló nemzetközi szakértőit is.
Ezzel szemben a finn nukleáris hatóság (STUK) még 2009.
májusában az Olkiluoto-4 blokk lehetséges jelöltjei közt
előzetes biztonsági értékelést végzett a finn előírások szerint
az APR1400 projektre is, és e tárgyban – nem részletezett –
kételyekkel élt. [12] Egyébiránt a jelenleg leginnovatívabb
G3+ amerikai típus, az AP1000 terve is az olvadékot
hasonlóan a reaktortartályban marasztalja.
A koreaiak mindezt érzékelve belekezdtek az APR1400
továbbfejlesztésébe, az európai piacra szánt EU-APR1400
változatba is, amelyben lesz olvadékcsapra, négy független
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biztonsági rendszer, kettős falú védőépület, 10-20% körülire
becsült költségnövekménnyel [13].
A francia elnök a számukra kedvezőtlen tender eredmény
kihirdetése után szinte azonnal reagált. Egy nagyszabású
atomenergetikai konferenciát [14] kezdeményezett a francia
vezető
szerep
demonstratív
megerősítésére.
2010.
márciusában az OECD párizsi székházában 63 ország jobbára
miniszterek által vezetett kb. 600 delegáltja hallgatta Sarkozy
francia elnök, Barroso Európai Bizottsági elnök, Amano IAEA
főigazgató, Gurría OECD főtitkár, Echávarri NEA
vezérigazgató bevezetőit, majd Fillon francia miniszterelnök
zárszavát. A Sarkozy beszéd [15] lényegesebb javaslatai:
nemzetközi pénzintézetek is szálljanak be az új
atomerőművek finanszírozásba [16], az országok alapítsanak
közös atomenergetikai iskolát és hozzanak létre nukleáris
üzemanyag bankot, az IAEA állítson össze biztonsági
rangsort az atomerőmű kínálatra [17].
Talán az utóbbi felvetésében jelentek meg legmarkánsabban a
francia piaci érdekek. Az olcsóbb típusok ugyanis erősen
rontják a franciák versenypozícióját. A biztonsági rangsor
létrehozásával a franciák ezt a hátrányt csökkentenék a
biztonságra érzékenyebb országokban. Ez a megközelítés
eléggé vitatható. Az atomenergetika globális jelenléte és pár
évtizedes történetének tanulsága szerint bármilyen jövőbeli
súlyos baleset világszerte kihatna az egész iparág jövőjére.
Ezért nem a legjobbakat kell külön díjazni, hanem sokkal
inkább a legrosszabbaktól is megkövetelni egy ésszerűen
elvárható szintet (a világ egyébként ebbe az irányba halad). A
modern
atomerőművek
mindegyikének
nemzetközileg
elfogadott
biztonsági
célkitűzésekből
(pl.
INSAG7
dokumentumok) derivált nemzeti előírásoknak kell
megfelelni, amelyek teljesülését együttműködő és egymásra
is figyelő nemzeti hatóságok ellenőrzik. A biztonság persze a
legelső és legfontosabb, de ha egy piaci merítés minden eleme
elegendően biztonságos, és műszakilag is megfelel a
korszerű, egyeztetett követelményeknek (pl. EUR vagy URD8
dokumentumok), a kiválasztás komplex kritériumrendszere
igenis eltolódhat gazdasági vagy politikai szempontok felé.
Éppen ott, a párizsi konferencia egyik kerekasztal
beszélgetésén vetette fel Kirijenko Roszatom elnök9, hogy a
biztonságot vajon egyre nagyobb, bonyolultabb és drágább
rendszerek beépítésével vagy inkább inherens (a fizikai
folyamatokra alapozó) módon kell-e szavatolni? Ez a
kérdésbe csomagolt kritika persze általában – akár a
legmodernebb orosz típus kapcsán is – helyénvaló.
Az abu-dzabi kudarcot követően a francia konzorciumi tagok
nyíltan bírálni kezdték egymást a hazai és nemzetközi
sajtóban. A konzorciumba utólag bevont EDF szerint hiányos
volt a kínálat (legnagyobb teljesítményű, legjobbnak tartott,
így legdrágább ajánlat helyett vagy mellett közepes méretű,
jó, következésképpen árban versenyképesebb elemekkel
kellett volna előállni). Az Areva úgy védekezik, hogy a
valóban nagy EPR mellé felzárkózóban van a kisebb
ATMEA1 és a kettő közötti forralóvizes KERENA. De a
vádak idővel túlléptek a nem nyert ajánlat skálázási hibáin,
ár-rugalmatlanságán, a nyilatkozók már egymás cégeinek
profilját is kikezdték. Különösen élesek a nézeteltérések
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Proglio jelenlegi EDF vezér és Lauvergeon, az Areva harcias
főnökasszonya között, de a vita messze nem kétszereplős.
Ennek következményeként Sarkozy elnök 2010. áprilisi
határidővel jelentést kért Roussely korábbi EDF elnökvezérigazgatótól az atomipar szereplőinek együttműködési
problémáiról, és javaslatokat vár szerkezeti átalakításokra.
Mikor e sorok íródnak, a határidő végéhez közelít. Úgy tudni,
hogy a jelentés egy jó 400 oldalas kötet lesz, 200 interjún
alapul [18].
A fenti áttekintéssel a szándék a példa alapján általánosabb
tanulságok levonása volt. Egy elkezdődött, áldozatoktól sem
mentes folyamatnak a felvázolása, amely előbb-utóbb
egyszerre vezet el a biztonság és a költséghatékonyság
növeléséhez.

Koreai blokkok esélyei a paksi
bővítésnél
Mikor jó két éve a perspektivikusnak ítélt négyes mezőny
(AES-2006, AP1000, ATMEA1, EPR) kialakult, természetesen
már lehetett tudni az APR1400 típusról. Ismertek voltak a
koreai folyamatos, célorientált fejlesztések és a kimagasló
üzemeltetési mutatók, de igazán részletes adatok nem álltak
rendelkezésre. Joggal lehettek és voltak is bizonyos kételyek
az exportérettséget illetően. Távoli szállítótól rendelni
ráadásul nem biztos, hogy jó döntés, főleg ha európai, netán
euro-atlanti elkötelezettségünk demonstrálása is felmerül.
A koreai atomerőmű, mint műszaki alkotás és piaci portéka
már elég jónak tűnik, de a teljes vásárlói bizalomhoz még
több tudás és idő kell. Mivel az új hazai blokkok állami
tulajdoni hányadaként a köz pénze is érintett, a
reaktorszállító- és típusválasztás nem lehet kizárólag szűk
szakmai alapú – műszaki, gazdasági – kérdés. Részben
politikai döntés is, tehát a közvélekedés sem teljesen
elhanyagolható. Bármennyire is piacvezető Dél-Korea egyre
több csúcstechnológiát illetően, ma még nem várható, hogy
honfitársaink részletes tájékoztatás és meggyőző érvek
nélkül, csak úgy maguktól egy Dél-Koreával kötendő nagy
volumenű atomenergetikai üzlet lelkes támogatói legyenek.
Ma még nincs kialakult vélemény az APR1400-ról
szakemberek között sem. Aki az átlagnál többet tud róla,
inkább pártolja, bár nem fenntartások nélkül. De a
vélekedések gyorsan változnak. A szerző még az elmúlt
hónapokban is úgy ítélte, hogy az otthoni és arab
beruházások teljesen kiterhelhetik a koreai kapacitásokat.
Időközben tájékozódva látja, hogy ez nem így van.
A koreai gazdasági diplomácia már dolgozik nálunk is azon,
hogy minél többen és több részletében ismerjük meg a típust,
a kapcsolódó kínálatot. Iparági vezetőkkel már tárgyalt a
nagykövet, s nem kizárt, hogy rövidesen itthon is szakmai
előadások során mutatják be, illetve néhányan még az idén
eljuthatnak ilyen tárgyú koreai konferenciákra is. Ezt
követően akár kibővülhet az APR1400 típussal is a
választékunk. Ma még nem tartunk ott.

International Nuclear Safety Advisory Group
European Utility Requirements - európai, Utility Requirements
Document - amerikai követelmények
9
A szerző saját gyűjtése a konferenciáról, melyen maga is jelen volt.
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