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A Bátaapáti NRHT hulladék átvételi rendszere, és ennek 
alkalmazása egy jellemző hulladéktípusra 

Nős Bálint1, Ormai Péter1, Fritz András1, Bérci Károly2, Feil Ferenc3 

1RHK Kft. 7031 Paks Pf.:12, +36-75-519-535, +36-75-519-589 
2ETV Erőterv Zrt. 
3Paksi Atomerőmű Zrt. 

 

A hulladék átvételi követelmények (HÁK) meghatározása a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények 
biztonságának eléréséhez alapvető fontosságú. A nemzetközi ajánlásokkal összhangban a hazai hatályos szabályozás, a 47/2003 
(VIII. 8.) ESzCsM rendelet előírja, hogy a hulladéktároló üzemeltetőjének ki kell dolgoznia a hulladék átvételi 
követelményrendszert, melyet a területileg illetékes Sugáregészségügyi Decentrum (SD) hagy jóvá. 

A fentiekkel összhangban az RHK Kft. a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítési engedélyezési fázisában 
benyújtotta a HÁK-ot tartalmazó dokumentumot, melyet az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (a területileg illetékes 
SD) a kiadott létesítési engedélyében jóváhagyott. A hulladékok átvételére szolgáló követelményrendszert a legfrissebb 
biztonsági értékelés megállapításai alapján rendszeresen felül kell vizsgálni, legutóbb ezt az RHK Kft. az NRHT üzembe 
helyezési engedélyezése során végezte el. 

A HÁK jóváhagyása után megtörtént a követelmények ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az RHK Kft. hulladéktípus 
specifikus ellenőrzési rendszert dolgozott ki, melynek legfontosabb elemei az alábbiak: az adott hulladék típusra alkalmazható 
követelmények meghatározása, a követelmények teljesítésének hulladéktermelő által történő igazolása, az RHK Kft. független 
ellenőrzési rendszere. A 200 l-es hordóba tömörített vegyes szilárd hulladékok típusára a fent ismertetett rendszer már 
bevezetésre került, írásunkban ezt tárgyaljuk részleteiben. 

 

A hulladék átvételi követelmények 
A nemzetközi ajánlások és a hazai hatályos szabályozás 
(47/2003.(VIII.8.) ESzCsM rendelet) a radioaktív hulladékok 
átmeneti tárolásához és végleges elhelyezéséhez igénylik a 
hulladék átvételi követelmények (HÁK) olyan rögzítését, 
amely figyelembe veszi az üzemviteli és a lezárást követő 
fázis környezet- és sugárbiztonságának kérdéseit, valamint a 
szállítás és a tároló műszaki kialakításának szempontjait is. 
[1] 

A hulladék átvételi követelmények származtatása 

Fontos, hogy a HÁK szerepét az egész radioaktívhulladék-
kezelési folyamaton belül elhelyezzük. A paksi atomerő-
műben keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok életútját és az egyes szereplők feladatait az 1. ábra 
mutatja be. A paksi atomerőmű, mint hulladéktermelő végzi 
a hulladék gyűjtését, válogatását, feldolgozását (térfogat-
csökkentés), kondicionálását (szükség szerint), minősítését és 
átmeneti tárolását. Az átvétel után az RHK Kft. végzi a 
hulladék szállítását a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-
tárolóba (NRHT), ott pedig a technológiai tárolását, 
konténeresítését (szükség szerint) és végleges elhelyezését. A 
hulladék átvételi követelményrendszert az átvételre kerülő 
hulladékokra kell érvényesíteni annak ismeretében, hogy 
Bátaapátiban lehetőség van másodlagos csomagolás (konté-
ner) alkalmazására. 

 
1. ábra:  Az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladékok kezelése 

A HÁK származtatásánál figyelembe kell venni a hazai 
hatályos jogszabályokat, a hulladéktároló engedélyezésében 
részt vevő hatóságok előírásait, a biztonsági értékelés meg-
állapításait és a nemzetközi szabványokat, ajánlásokat. A 
kritériumokat később, az újabb biztonsági értékelések alapján 
rendszeresen felül kell vizsgálni. A Bátaapáti NRHT első 
HÁK dokumentációja 2006-ban készült el, amelynek 
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pontosítása a 2007-es létesítési engedélyezés alapját képezte. 
Az üzembe helyezési engedélyezés során az azt megalapozó 
biztonsági elemzés bázisán 2008-ban a dokumentum ismét 
felülvizsgálatra került [1]. 

 A hulladék átvételi követelmények felépítése 

A HÁK tartalmaz kizáró feltételeket, valamint a 
hulladékformára, az aktivitás tartalomra és a csomagolásra 
vonatkozó követelményeket. Az alábbiakban mindegyikre 
bemutatunk néhány példát. 

Kizáró feltétel például, hogy a hőfejlődés mértéke nem 
haladhatja meg a 2 kW/m3 értéket, ami alapján a hulladék 
már nagy aktivitásúnak minősülne. Kizáró feltételek 
találhatók továbbá a toxikus-, ill. veszélyes anyag tartalomra 
vonatkozóan is. 

A hulladékformára vonatkozó előírások közül a teljesség 
igénye nélkül megemlíthetők a nyomószilárdságra és 
kioldódási sebességre vonatkozó követelmények – melyek 
csak a kondicionált (azaz végleges elhelyezésre kész) 
hulladékokra alkalmazandók –, valamint a szabad víztar-
talomra, a hulladékban lévő kelát- és komplexképző anyagok 
mennyiségére, maximális üregtérfogatra vonatkozó korlátok. 

A tárolóba összesen elhelyezhető – elsősorban a hosszabb 
felezési idejű izotópokra vonatkozóan – ún. telephelyi 
aktivitás korlátok izotóponkénti meghatározása a tároló 
lezárását követő fázis biztonsági értékelés normál fejlődés-
történeti forgatókönyve alapján lehetséges. Az üzemviteli 
fázis üzemzavar elemzései (tűzeset forgatókönyvek), vala-
mint a szándékolatlan emberi behatolás (a tárolóba a lezárást 
követően történő belefúrás, és ezt követő fúrómag vizsgálat) 
forgatókönyvének elemzése nyújt lehetőséget az egyes 
hulladék csomagokra vonatkozó izotóponkénti aktivitás 
koncentráció korlátok meghatározására. 

A végleges hulladék csomaggal kapcsolatban kritériumok 
vonatkoznak többek között a nem fixált felületi szennye-
zettségre, a felületi dózisteljesítményre és a maximális 
tömegre. 

A radioaktív hulladékok átvételének 
koncepciója 
Miután rendelkezésre állnak a hatóság által jóváhagyott 
hulladék átvételi követelmények, az átvétel és a HÁK-nak 
való megfelelés bizonyítása és ellenőrzése a 2. ábrán 
bemutatott folyamat szerint zajlik [2]. 

A hulladéktermelő – paksi atomerőmű – bejelenti az RHK 
Kft. számára, hogy egy adott hulladéktípust (pl. tömörített 
vegyes szilárd hulladék) át akar adni végleges elhelyezésre. A 
bejelentéssel egyidejűleg röviden összefoglalja a végleges 
hulladék csomag előállításának lépéseit. Az RHK Kft. ennek 
alapján a HÁK teljes kritérium listájából kiindulva megvizs-
gálja, hogy az adott hulladéktípus átvehetőségének eldönté-
séhez elegendő paramétert tartalmaz-e, illetve, hogy alkal-
mazható-e minden paraméter az adott hulladéktípusra. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy egy új hulladéktípus átvétele minden-
képpen üzemeltetési engedély módosítást, és azt megalapozó 
új biztonsági értékelést követel meg, mely alapján megtör-
ténik a HÁK felülvizsgálata is.) 

Amikor az RHK Kft. összeállítja egy adott hulladéktípusra 
alkalmazandó kritériumokat, akkor ez alapján a paksi 
atomerőmű elkészíti a hulladékcsomag specifikációt (HS). Ez 
tartalmazza az összes olyan adminisztratív intézkedést, folya-
matellenőrzési lépést, minőségbiztosítási tevékenységet, illet-
ve utólagos ellenőrzést, amellyel a paksi atomerőmű igazolja, 
hogy az általa előállított végtermék megfelel az adott 
hulladéktípusra alkalmazandó követelményeknek. A hulla-
dékcsomag specifikációt a szükséges egyeztetések után az 
RHK Kft. fogadja el. 

A hulladékcsomag előállításának teljes körű ismerete alapján 
az RHK Kft. kidolgozza saját ellenőrzési rendszerét, amellyel 
megbizonyosodik a hulladékcsomag specifikációban rögzí-
tettek betartásáról. Az ellenőrzési rendszer tartalmaz doku-
mentáció ellenőrzést, összeméréseket, szúrópróbaszerű 
telephelyi ellenőrzéseket és független méréseket is.  

 

 

 
2. ábra: 2. ábra: A HÁK-nak való megfelelés igazolása hulladéktípusonként 



Nukleon 2010. szeptember III. évf. (2010) 66 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010  3 

A 200 l-es hordóba tömörített vegyes 
szilárd hulladékok átvétele 
A 200 l-es hordóba tömörített vegyes szilárd hulladék az első 
típus, amelyre átadási szándékot jelentett be a PA Zrt. és 
melynek átvétele 2008. decembere óta zökkenőmentesen zaj-
lik. Ezen hulladéktípuson belül két altípust különböz-
tethetünk meg: zsákos gyűjtésű, döntően textil és műanyag 
hulladék, valamint a szétszerelt légszűrők szűrőanyagai. 

A megfelelőség hulladéktermelő általi igazolása  

A paksi atomerőmű elkészítette a 200 l-es hordóba tömörített 
vegyes szilárd hulladékok hulladékcsomag specifikációját [3], 
melynek legfontosabb megállapításait a HÁK szerkezetének 
megfelelően csoportosítva az alábbiakban foglaljuk össze. 

 A hulladékforma megfelelősége, tiltott anyagok 
hulladékba kerülésének kizárása 

A veszélyes anyagok radioaktív hulladékba kerülésének 
elkerülése érdekében a paksi atomerőmű szelektív hulladék-
gyűjtést alkalmaz. 

A PA Zrt. évek óta alvállalkozók bevonásával a hulladékos 
hordókból gáz-mintavételt és elemzést végez. A zárt fém-
hordókban elhelyezett tömörített radioaktív hulladékokban 
gáz képződhet radiolízissel, a radioaktív bomlás során ter-
melődő hő hatására, a tárolt szerves anyagok biodegradációja 
révén, valamint korrózió következtében. Az elemzésekből be-
csülni lehet a képződő gázok mennyiségét, igazolni lehet, 
hogy nem alakul ki robbanóképes gázelegy a hordókban és 
következtetni lehet bizonyos tiltott anyagok jelenlétére 
(hiányára) is. 

A PA Zrt. minden 100. hulladékos zsákot tömörítés előtt át-
vizsgál. Ezzel a módszerrel szúrópróbaszerűen ellenőrzi a 
hulladék gyűjtési szabályok betartását és igazolni tudja pél-
dául a szabad víztartalom korlát és bizonyos anyagok hul-
ladékba kerülésének tiltására vonatkozó előírások betartását. 

A laza, puha hulladékot tartalmazó zsákokat az 500 kN-os 
radioaktívhulladék-tömörítő préssel kell tömöríteni. A 
tömörítési folyamatot a PA Zrt. belső eljárásrendjében 
szabályozza, minőségbiztosítási célból a prés üzemeltetését a 
műszaknaplóban dokumentálják. 

A hulladék csomagolás megfelelősége 

A szilárd hulladékok, beleértve az aeroszol-szűrőket is, 
egységesen speciális (belül műanyag bevonattal ellátott) 200 
l-es (213 l névleges űrtartalmú) 1,2 mm falvastagságú 
fémhordókba (φ560x880 mm) kerülnek. A hordókat hengerelt 
(MSZ EN 10130-98 szabványnak megfelelő minőségű) 
acéllemezből készítik, a Pacsai Fémhordógyártó Kft. gyártási 
tervdokumentációja szerint. 

Az alkalmazott hordók megfelelőség vizsgálatához az alábbi 
teszteket hajtották végre: 

− ejtési vizsgálat 1,8 m magasból, ferdén peremezésre, illetve 
a palást varrat mentén, 

− halmazolási vizsgálat (3 m magasan) maximális terheléssel 
(500 kg). 

A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a 200 literes 
hordók, a hulladékkezelés (tömörítés) után olyan 
csomagolást biztosítanak, amely megfelel a szilárd radioaktív 

anyagok szállítására vonatkozó előírásban (ADR) szereplő 
1A2 típus követelményeinek. 

A gyártó minden hordószállítmányhoz minőségi tanúsít-
ványt készít. A PA Zrt. a hordók gyári átvétele során a vonat-
kozó belső eljárásrendje szerint ellenőrzéseket, méréseket, 
szemrevételezési vizsgálatokat végez. 

A hulladék minősítése, izotóponkénti aktivitás 
tartalom meghatározása 

A hordók aktivitás tartalmának meghatározása érdekében a 
PA Zrt. először elvégzi a hordók szegmentált gamma-spek-
trometriai (SGS) mérését, melynek segítségével meghatároz-
ható a hordóban lévő gamma-sugárzó izotópok aktivitás tar-
talma. A nehezen mérhető (döntően alfa-, béta- és Röntgen-
sugárzó) nuklidok aktivitás tartalmát az úgynevezett „scaling 
factor”-ok (SF) segítségével számítják ki. A módszer lényege, 
hogy a folyékony hulladékokból vett mintákban megha-
tározzák mind a nehezen mérhető, mind a könnyen mérhető 
ún. kulcsnuklidok (60Co, 137Cs) aktivitás koncentrációit. 
Ezután az összetartozó nehezen mérhető nuklid – kulcsnuk-
lid párok (melyek között az (1) összefüggést tételezzük fel) 
logaritmikus aktivitás koncentrációira történő egyenes illesz-
téssel határozzák meg a SF-okat (a (2) összefüggés alapján). 

 mC )(C*b = KNNMN
 (1) 

ahol: 

CNMN: a nehezen mérhető nuklidok 
aktivitáskoncentrációja [Bq/l], 

CKN: a kulcs nuklidok aktivitáskoncentrációja [Bq/l], 

m, b: paraméterek (scaling factorok). 

A fenti egyenlet logaritmusát véve, lineáris összefüggés az 
eredmény:  

 )(Clog*log(b) = )log( KNNMN mC +  (2) 

Mivel a vegyes anyag összetételű szilárd hulladékokból – 
azok jelentős inhomogenitása miatt – gyakorlatilag lehetetlen 
reprezentatív mintát venni, továbbá a nagyon kis aktivitás-
koncentrációk miatt a legtöbb nehezen mérhető radioizotóp 
esetében a minták elemzése kimutatási határ alatti vagy 
ahhoz közeli aktivitás tartalmat adna, ezért a szilárd 
hulladékokra is – konzervatívan – a bepárlási maradékokra 
kapott SF-kat alkalmazzuk. Ez a fajta megközelítés a 
nemzetközi gyakorlatban is elfogadott. 

Az SGS berendezéssel történő minősítés után így a SF-ok 
ismeretében meghatározható a hordóban lévő összes, a 
tárolás szempontjából lényeges izotóp aktivitása. A fentieken 
túl megmérik minden hordó felületi dózisteljesítményét, 
valamint nem fixált felületi szennyezettségét is.  

A PA Zrt. biztosítja, hogy a műszerek hitelesítettek és 
kalibráltak legyenek (megfelelő kalibráló forrásokkal), 
valamint, hogy a SF-ok meghatározásához kellő számú 
szisztematikus mintavétel eredményeként képződő 
(NMN/KN) adatpár álljon rendelkezésre. 

Az RHK Kft. ellenőrzési rendszere  

Az RHK Kft. által kidolgozott ellenőrzési rendszer a hulladék 
átvétele szempontjából három részre osztható: az átvételt 
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megelőzően, az átvételkor és az átvételt követően megvalósu-
ló ellenőrzés [4,5]. 

Ellenőrzés az átvétel előtt 

Az RHK Kft. által a hulladék átvétele előtt végrehajtott 
ellenőrzésnek a célja megbizonyosodni arról, hogy a PA Zrt. 
betartja a hulladékcsomag specifikációban – és az abban 
hivatkozott belső eljárásrendekben – rögzített előírásokat. Az 
ellenőrzés kiterjedhet a hulladék szelektív gyűjtésére, a 
tömörítés megfelelőségének ellenőrzésére, a hulladék 
minősítésére (pl.: műszerek hitelesítése, kalibrálása) vagy a 
SF-ok meghatározására. 

Ellenőrzés az átvételkor 

A hulladék átvétele a paksi atomerőműben történik. Az 
átvételkor megvalósuló ellenőrzést alapvetően az alábbi 
vizsgálatok, mérések alkotják: 

− maximális felületi dózisteljesítmény meghatározása, 

− alfa- és béta-gamma felületi szennyezettség meghatározása 
dörzsminta-vétellel, 

− vizuális vizsgálat (a hordók festésének épsége, 
deformáltság, rozsdásodás ellenőrzése). 

Fontos megemlíteni, hogy az RHK Kft. a hordók adatait a PA 
Zrt-től elektronikusan veszi át. Az átvétel az RHK 
nyilvántartó rendszerének paksi modulja segítségével valósul 
meg, melyben minden határértékkel rendelkező paraméter 
(pl.: felületi szennyezettség, dózisteljesítmény, izotóponkénti 
aktivitás tartalom) vonatkozásában vizsgáljuk a megfelelést. 
Átvételkor minden hordó egyedi vonalkódos azonosítót kap, 
amely alapján a hordót jellemző összes lényeges információ a 
nyilvántartó rendszerből lekérdezhető. 

A hulladék szállítása az RHK Kft. feladata, ezért az ADR-nek 
és a szállítási engedélynek való megfelelés ellenőrzése is az 
átvételkor történik. 

Utólagos ellenőrzés az NRHT-ban 

A Bátaapáti NRHT-ba már beszállított hulladék csomagokon 
az RHK Kft. szúrópróba szerű ellenőrzések végrehajtását 
tervezi a végleges elhelyezést megelőzően. Ennek érdekében 
az RHK Kft. egy szegmentált gamma-szkenner (SGS) és egy 
röntgen átvilágító beszerzését irányozta elő, melyek 
segítségével ellenőrizni lehet a hordók gamma-sugárzó 
izotóp tartalma mellett az üregtérfogatra és a szabad 
víztartalomra vonatkozó korlátok betartását is. 

A történelmi hulladékok átvétele  

A PA Zrt. azon radioaktív hulladékos csomagjait, melyek a 
HÁK kiadása előtt készültek „történelmi hulladékként” 

jelöljük [5]. A PA Zrt. és az RHK Kft. között az a 
megállapodás született, hogy a 2007. február 1-je előtt 
képződött tömörített vegyes szilárd hulladékok tartoznak a 
történelmi hulladékok közé. 

− Annak ellenőrzése és igazolása, hogy a „történelmi 
hulladékok” megfelelnek a HÁK-nak utólag teljes körűen 
csak a csomagok megbontásával és átválogatásával, 
és/vagy nagyon drága mérési módszert alkalmazva 
végezhető el. Az RHK Kft. elismerve PA Zrt-nek azt az 
érvelését, hogy ez jelentős anyagi és idő ráfordítást 
igényelne, ésszerűnek tartott egy módosított átvételi rend 
kidolgozását ezen hulladékcsomagok megfelelőségének 
igazolására, amely az alábbiakban kerül bemutatásra: 

− Valamennyi „történelmi hulladékos” hordót a PA Zrt.-nek 
szegmentált gamma-spektrometriai méréssel minősíteni kell, 
valamint dörzsmintavételezés segítségével meg kell határozni 
a felületi szennyezettségét. 

− A közvetlen mérési módszerek alkalmazásán túlmenően, 
közvetett módszerekkel (pl.: gázképződési vizsgálatok) is 
igazolni kell a hulladékcsomagok megfelelőségét. 

− Az RHK Kft. ezen hordókat a végleges elhelyezés előtt 
betonkonténerbe helyezi és a hordók közötti teret térkitöltő 
anyaggal (cementpép) kitölti. Ez a fajta „pótlólagos” mérnöki 
gát – ami egyébként ilyen kis aktivitású hulladékok esetében 
nem indokolt – kompenzálhatja – de legalábbis jelentősen 
csökkenti – a HÁK nem teljes körű ellenőrzéséből adódó 
bizonytalanságot. 

Eddigi tapasztalatok és a jövő 
feladatai 
Ez idáig (2010. augusztus) a szállítások kezdete (2008. 
december 2.) óta 136 szállítmány (szállítmányonként 16 
hordó), azaz összesen 2176 db 200 l-es hordóba tömörített 
szilárd hulladékot tartalmazó csomag érkezett a Bátaapáti 
NRHT-ba. A radioaktív hulladékok átvétele és szállítása 
zökkenőmentesen, a jóváhagyott gyakorlat szerint zajlik. 

Az RHK Kft. az NRHT beruházásának második ütemében 
telepíti a TGS rendszert, mellyel megvalósítható ellenőrzési 
metodikát (ellenőrzés gyakorisága, összemérés a PA Zrt. SGS 
rendszerével, nem-megfelelések kezelése, stb.) még ki kell 
dolgozni. A jövő feladatai közül kiemelkedik, hogy be kell 
fejezni az NRHT-ban az első két tároló kamra kialakítását, 
amely lehetővé teszi az átvett hulladékok végleges 
elhelyezését. Az atomerőmű kiszállítási ütemezéséhez 
igazodva hulladéktípusonként ki kell dolgozni a HÁK-nak 
való megfelelés igazolására vonatkozó eljárásrendet a 
fentiekben ismertetett logikának megfelelően. 
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A kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezése  
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A nagymennyiségű, hosszú felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó kiégett üzemanyag végleges elhelyezésére a 
mélygeológiai lerakók jelenthetik a legjobb megoldást. Jelenleg sehol sem létezik olyan lerakó, ahol kiégett atomerőművi 
fűtőelemeket helyeztek volna el, de a legtöbb atomerőművet üzemeltető országban foglalkoznak a végleges elhelyezés kérdéseivel. 
A mélygeológiai lerakók létesítése megoldható napjaink műszaki színvonalán. A külföldi példák nagyon eltérőek, ami azt jelzi, 
hogy nincsenek univerzális megoldások, minden országban a helyi viszonyoknak megfelelő lerakó létesítését kell célul kitűzni. 
Jelen cikkben a külföldi helyzetet mutatjuk be. 

 

A kiégett üzemanyag jellemzői  
Az atomreaktorban végbemenő magfizikai folyamatok 
következtében az üzemanyag összetétele jelentősen átalakul. 
A láncreakció során az elhasadó atommagokból radioaktív és 
stabil hasadási termékek keletkeznek. Az 238U-ból és a többi 
uránizotópból neutronbefogások és radioaktív bomlások 
útján további aktinidák is képződnek. Egy 50 MWd/kgU 
kiégésű üzemanyag tömegének 93%-át az urán teszi ki (az 
oxigén nélkül). A plutónium tömege 1,9%, míg a másodlagos 
aktinidák tömege kb. 0,1%-ot ér el. A hasadási termékek 
részaránya 5%-ra becsülhető, ebből 3,9% stabil izotóp. 

A kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése szempontjából a 
kiégett üzemanyag tömege, aktivitása, a bomlásokból 
származó hőtermelés, valamint a biológiai károsító hatást 
jellemző radiotoxicitás egyaránt lényeges. 

Az atomreaktor teljesítménye és a felhasznált üzemanyag 
dúsítása alapvetően meghatározza az üzemelés során 
keletkező kiégett üzemanyag mennyiségét. Általában minél 
nagyobb teljesítményű egy atomerőművi blokk és minél 
kisebb az üzemanyag dúsítása, annál több kiégett üzemanyag 
keletkezik. A kiégés növelésével egy adott reaktornál 
csökkenthető a kiégett üzemanyag tömege. Egy 1000 MW 
teljesítményű blokk 60 éves üzemelése során körülbelül 1000-
1500 tonna kiégett üzemanyag keletkezik (1. ábra).  

Egy 50 MWd/kgU kiégésű üzemanyag átlagos fajlagos 
aktivitása a reaktor leállásakor 10000 TBq/kg nagyságrendű, 
ami a pihentetés első tíz évében 10 TBq/kg-ra, azaz 
ezredrészére csökken. 600 év elteltével a kiégett üzemanyag 
aktivitása már csak 0,1 TBq/kg nagyságrendű, 100000 év 
elteltével pedig 0,001 TBq/kg.  

A maradványhő a kiégett fűtőelemekben a tárolás során 
folyamatosan csökken. Öt év tárolás után a kiégett kazettában 
fejlődő hőteljesítmény mindössze tízezred része annak a 
teljesítménynek, amelyet a kazetta a reaktorban normál üze-
melés során termelt és ötszázad része annak a maradvány-

hőnek, amely a kazettában közvetlenül a reaktor leállása után 
felszabadul. A végleges elhelyezésnek fontos feltétele, hogy a 
maradványhő elvitele a földalatti tárolóban is megoldott 
legyen – ehhez több évtizedes átmeneti tárolás szükséges. 

Egy 50 MWd/kgU kiégésű fűtőelem fajlagos radiotoxicitása 
106 Sv/kg nagyságrendű a reaktor leállásakor. Ahhoz, hogy 
ez az érték ezredrészére csökkenjen, 1000 évnek kell eltelnie. 
A kiégett üzemanyag radiotoxicitása sokkal lassabban 
csökken, mint az aktivitása. Ennek elsősorban az az oka, hogy 
főleg hosszabb felezési idejű izotópoknak van nagy 
dóziskonverziós tényezője – azaz potenciálisan nagyobb 
egészségkárosító hatása. A plutónium és a másodlagos 
aktinidák radiotoxicitása már 50 év után meghaladja a 
hasadási termékekét; százezer év elteltével pedig elenyésző a 
hasadási termékek radiotoxicitása, miközben aktivitásuk még 
mindig jóval több, mint az aktinidák aktivitása összesen. 
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2. ábra: 1 kg 50 MWd/kgU kiégésű üzemanyag radiotoxicitása az idő függvényében, valamint 1 kg uránércre, ill. 1 kg 4%-os dúsítású 

üzemanyag előállításához felhasznált uránércre vonatkozó radiotoxicitás értékek 
 

A kiégett üzemanyag potenciális egészségkárosító hatását a 
természetes uránérc vagy a fűtőelem gyártásához felhasznált 
urán radiotoxicitásához szokták hasonlítani. Az uránérc 
radiotoxicitását elsősorban nem a két természetes uránizotóp 
(235U és 238U) adja, hanem azok bomlástermékei. Az 
előzőekben említett 50 MWd/kgU kiégésű üzemanyag 
radiotoxicitása kb. 350000 év alatt éri el az 1 kg üzemanyag 
gyártásához szükséges urán mennyiségére vonatkozó 
radiotoxicitást (2. ábra).  

A kiégett üzemanyag közvetlen 
elhelyezésére vonatkozó tervek  
Napjainkban egyetértés van a szakemberek között abban, 
hogy a nagy radioaktivitású, hosszú felezési idejű nukleáris 
hulladékok biztonságos, hosszú időn át tartó elhelyezése csak 
megfelelően kialakított, stabil mélygeológiai formációban 
történhet [1]. Jelenleg számos országban aktívan foglalkoznak 
hosszú távú radioaktív hulladékkezelési programmal, egyik 
országnak sincs azonban még üzemelő, megfelelően 
kialakított végleges lerakója a kiégett atomerőművi üzema-
nyag számára [2] .  

Az Amerikai Egyesült Államok állt a legközelebb egy olyan 
mélygeológiai lerakó megvalósításhoz, ahol kiégett fűtő-
elemeket helyeztek volna el. A Yucca-hegységben tervezett 
lerakóba szállították volna el az amerikai erőművekben 
keletkező összes kiégett üzemanyagot. 2002-ben a kormány 
hivatalosan elfogadta a terveket és a kongresszus is jóvá-
hagyta a stratégiai döntést. 2009-ben jelentős fordulat történt, 
mivel az új amerikai kormány állásfoglalása szerint a tároló 
felépítése és üzemeltetése nem a legmegfelelőbb, követendő 
hulladékkezelési stratégia az USA számára [3]. Emiatt az 
építkezést teljes egészében felfüggesztették, ameddig nem 
körvonalazódik egy jobb hulladékkezelési irányelv. Az USA-
ban létesült az eddigi egyetlen olyan mélygeológiai lerakó, 
ahol nagyon hosszú felezési idejű radioaktív hulladékot is 
elhelyeztek már. A Carlsbad település (Új Mexikó) közelében, 
610 méterrel a föld alatt található sóágyban létrehozott 
lerakóba 2001. óta szállítanak a fegyverkezési programból 

visszamaradt, transzurán tartalmú hulladékokat. A telepet 
2035. és 2039. között fogják lezárni [4].  

Finnország mélygeológiai lerakót fog létesíteni az Olkiluoto 
közelében lévő kristályos alapkőzetben. 2001-ben a finn 
parlament ratifikálta a döntést, majd 3 évvel később, 2004-ben 
megkezdték Olkiluoto geológiai kutatását. A tervezett 
többgátas (földtani gátak, bányaműszaki gátak, műszaki 
gátak) mélygeológiai hulladéktároló aknák a talajfelszín alatt 
400-500 m mélyen lesznek és egymással vágatokon keresztül 
lesznek összeköttetésben [5]. A kazettákat vas és réz 
ötvözetekből készült tárolókonténerekbe helyezik, majd az 
egyes konténerek közvetlen környezetében lévő teret 
vízmegkötő kőzettel – agyaggal – töltik fel. A jelenlegi tervek 
szerint Finnországnak 2020. körül esélye lehet arra, hogy 
mélygeológiai lerakót működtessen a kiégett üzemanyag 
végleges elhelyezésére. 

Svédországban több éven keresztül aktív kutatómunka folyt 
egy megfelelő földtani adottságokkal bíró terület felku-
tatására, ahol a közeljövőben végleges lerakó épülhet. Az 
elképzelések szerint a legjobb megoldás egy többgátas 
hulladéktároló építése lenne, hasonlatosan a finn példához. A 
jelenlegi elképzelések szerint 2023-ban már kiégett üzem-
anyagot fog fogadni a Forsmarkban létesülő lerakó. 

Svájc 2005-ig feldolgoztatta az atomerőművek kiégett 
üzemanyagát Franciaországban és az Egyesült Királyságban. 
Mélygeológiai lerakó létesítésére először egy vízerőmű 
építése során keletkezett gránit alagútban végeztek kuta-
tásokat (Grimsel Test Site). A vizsgálatok eredményei azt 
mutatták, hogy ez a helyszín nem alkalmas a kiégett üzem-
anyag végleges lerakására. Jelenleg újabb kutatások folynak 
az ország északi részén (Mt. Terri), ahol – az előzetes 
ismeretek szerint a lerakásra alkalmas – kemény agyagkő 
kőzettest található. A tervekben 2050-es üzembe helyezés 
szerepel. 

Németországban 1990-ben leállították a fűtőelemek újrafel-
dolgozását, majd 15 évvel később, 2005-ben felfüggesztették a 
reprocesszálásra szánt kiégett kötegek Franciaországba és 
Angliába szállítását is. Az 1980-as évek közepén elkezdték 
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vizsgálni a Gorleben kősóképződményt, mint potenciális 
mélygeológiai lerakót. A Gorlebent moratórium alá vont 
területként kezelik 2000 óta, a terület jövőbeni hasznosításáról 
ezidáig még nem döntöttek. 

Franciaország elkötelezett híve a reprocesszálásnak. A francia 
nukleáris hatóság szerint az újrafeldolgozásból visszamaradó 
hosszú felezési idejű, nagy aktivitású hulladékok elhelyezését 
mélygeológiai lerakókban kell megoldani. A lerakók kialakí-
tásának koncepciója a visszafordíthatóság elvén alapul. A 
tervek szerint a hulladék-elhelyezési folyamatot bármikor 
meg kell tudni szakítani, hogy ezután a hulladékok hozzá-
férhetőek, visszanyerhetőek legyenek újbóli felhasználásra. 
Franciaország elképzelései szerint az országban 2020-ig 
biztosan nem fog üzemelni állandó lerakó nagy radio-
aktivitású hulladékok számára. 

Belgium az erőműveiből származó kiégett fűtőelemeket 
Franciaországba küldte reprocesszálásra. 1993-ban 5 évre 
szóló moratórium alá vonták a reprocesszálást, majd ezt 1998-
ban határozatlan időre meghosszabbították. A Belgium 
északkeleti részén fekvő üledékes agyag alapú területet 
(Boom Clay) választották ki, mint lehetséges, a kiégett 
fűtőelem lerakására alkalmas helyszínt. A tervek szerint a 
nemzeti fűtőelem-tároló létesítmény legkorábban 2035-ben 
kezdheti meg működését. 

Csehország rendelkezik megfelelő geológiai adottságokkal 
(gránit) és tervezi mélygeológiai lerakó létesítését. A 
lerakóban a kiégett üzemanyag végleges elhelyezését is 
tervezik. A létesítmény építése még nem kezdődött meg, 
egyelőre 2065-re tervezik a lerakó megnyitását [6]. 

Bulgária jelenleg visszaszállítja a kiégett VVER üzemanyagot 
Oroszországba. 2004-ben felsőszintű stratégiai döntés 
született arról, hogy ki kell dolgozni a kiégett üzemanyag 
vagy az oroszországi feldolgozás után visszakapott nagy 
aktivitású hulladék végleges elhelyezésének stratégiáját az 
országon belül. Az előkészítést követően 2012-ben kívánnak 
dönteni a mélygeológiai lerakó helyszínéről. 

Szlovéniában csak egyetlen atomerőművi blokk működik. A 
kiégett üzemanyag mennyisége meglehetősen kevés más 
országokhoz képest, ezért Szlovénia elsősorban nemzetközi 
megoldást – azaz külföldön történő elhelyezést – keres. 
Alternatív lehetőségként számolnak a hazai mélygeológiai 
lerakó létesítésével is. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolója 
2070-ig üzemel (ha csak közben nem épül újabb blokk), és az 
után kell rendelkezniük megoldással a végleges elhelyezésre. 

Litvánia természeti adottságai miatt erősen kérdéses, hogy 
lehet-e a követelményeknek megfelelő mélygeológiai lerakót 
létesíteni az országon belül. (Hasonló helyzetben van pl. 
Hollandia is.) Egyelőre száraz tárolókban helyezik el az 
RBMK-1500 reaktorokból származó kiégett üzemanyagot. Az 
egyik erőművi blokkot 2004-ben a másikat pedig 2009-ben 
állították le. A kiégett üzemanyag végleges sorsáról 2030. 
után kívánnak dönteni [7]. 

Ukrajna átmeneti száraz tárolók létesítésébe kezdett a 
csernobili atomerőmű területén. Az átmeneti tárolást 100 évre 
tervezik és ennek megfelelően a távoli jövőbe helyezik a 
döntést, amit jelentősen befolyásolhat az orosz-ukrán 
kapcsolatok alakulása is. 

Oroszország nem hulladékként tekint a kiégett fűtőelemekre, 
hanem készletként kezeli és számításba veszi azok 
újrahasznosítását. A kiégett fűtőelemek egy részét 
reprocesszálják, másik részét pedig megfelelő tárolókban 

helyezik el. Az újrafeldolgozási hulladékot majd 
mélygeológiai lerakóban fogják elhelyezni, de jelenleg még 
nincs konkrét időponthoz kötve a létesítés, és a helyszínt sem 
választották ki.  

Kanada az összes kiégett fűtőelemet nukleáris hulladéknak 
tekinti. A jelenlegi tervek szerint a kiégett üzemanyag 
elhelyezése és a környezettől való elszigetelése a kristályos 
alapkőzetű Canadian Shieldben vagy más üledékes 
kőzetformációban történhet, megközelítően 500-1000 m 
mélységben a talajfelszín alatt. A lerakó csak 2034. után kezdi 
meg fogadni a kiégett üzemanyagot.  

Japán hivatalosan a jövőben a kiégett fűtőelemeit saját maga 
fogja reprocesszálni, tehermentesítve ezzel Angliát és 
Franciaországot, ahol a közelmúltig a Japánból származó 
kiégett kazettákat (is) feldolgozták. Mélygeológiai tárolóban 
vitrifikált radioaktív anyagok elhelyezését tervezik. 2008. és 
2012. között több lehetséges területet vonnak alapos vizsgálat 
alá, majd 2023. és 2027. között a legalkalmasabbnak tűnő 
terület geológiai és egyéb kutatásait végzik el. A tervek 
szerint 2025-ben kezdik az építkezést és várhatóan 2033. és 
2037. között nyitja meg kapuit a létesítmény.  

Regionális lerakók 
A mélygeológiai lerakók létesítése nagyon komoly pénzügyi 
ráfordítást igényel. Az amerikai példa is mutatta, hogy egy 
nagy ország is elsősorban központi lerakó létesítését tartotta 
célravezetőnek, több helyi lerakó megépítése helyett. Ennek 
valószínűleg egyik fő oka az, hogy több kisebb lerakó 
létesítése jóval többe kerülne, mint egy nagyméretű közös 
telephely kialakítása. Számos olyan ország van, ahol a 
keletkező hulladék mennyisége olyan kevés, hogy nem 
érdemes végleges tárolót létesíteni (pl. Szlovénia), illetve több 
országban (Pl. Litvánia, Hollandia) a természeti adottságok 
nem teszik lehetővé a végleges tárolónak megfelelő telephely 
kiválasztását. Természetes igényként merült fel, hogy több 
ország hozzon létre közös mélygeológiai lerakót egy régión 
belül. 

A NAÜ a hetvenes évek közepén megvizsgálta olyan 
regionális nukleáris fűtőelem központok létrehozásának 
lehetőségét, ahol kiégett üzemanyag végleges elhelyezésére 
és/vagy feldolgozására kerülhet sor. A regionális központ 
előnyei között szerepelt a hasadóanyagok könnyebb 
nyilvántartása is [8]. Az utóbbi évtizedekben számos konkrét 
javaslat merült fel nemzetközi tárolók létesítésére. A kínaiak a 
Gobi-sivatagban akartak fogadni külföldi eredetű radioaktív 
hulladékot, de felmerültek – elsősorban geológiai 
szempontból – potenciális helyszínek Ausztráliában, a 
Marshall-szigeteken, Kazahsztánban, Argentínában és Dél-
Afrikában is [9]. A közös tároló létesítésében részt vevő 
országokban mérlegelni kell a közös tároló megépítésének 
előnyeit és hátrányait annak megfelelően, hogy az adott 
ország befogadja a többi országból származó radioaktív 
hulladékot vagy továbbküldi a saját hulladékát egy másik 
országban létesített lerakóba. 

Az elmúlt években EU szintű kezdeményezéseket 
fogalmazott meg a SAPIERR Project (Strategic Action Plan for 
Implementation of European Regional Repositories). A 
projekt vizsgálatainak eredményei szerint a kis országok 
közös radioaktív hulladék lerakójának jelentős gazdasági 
előnyei lennének, mivel milliárd eurós nagyságrendű 
megtakarítást jelentene a részt vevő országoknak. A lerakót 
létesítő ország számára pedig komoly bevételt is jelenthet, ha 
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befogadja más országok kiégett üzemanyagát. A projekt 
szerint a mélygeológiai lerakó létesítése gazdasági és 
műszaki-tudományos központ kialakítását is jelenti az adott 
országban [10]. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy egy 
regionális lerakó létesítésének elfogadtatása a 
közvéleménnyel komoly problémát jelenthet a befogadó 
országban.  

A mélygeológiai lerakókkal szemben 
támasztott követelmények  
A mélygeológiai lerakók természetes és műszaki gátjait úgy 
kell megválasztani, hogy a lezárás utáni biztonságot 
többszörös korlátok biztosítsák. Ezért az elhelyezésre 
vonatkozó koncepciókban több védelmi gát is szerepel, 
amelyek együtt garantálják a radioaktív hulladékok 
elszigetelését a bioszférától, melyek 

− a megfelelő tároló konténerek használata, 

− hézagkitöltő anyagok alkalmazása és  

− a lerakó geológia jellemzői.  

Tároló konténerek 

A tároló konténerekkel kapcsolatban megfogalmazott 
követelmények meglehetősen különbözőek az egyes 
országokban. A finn, kanadai és svéd konténerektől azt 
várják, hogy akár százezer vagy egymillió évig is megőrizzék 
épségüket, azaz megakadályozzák a radionuklidok 
kikerülését a fűtőelemekből. A Yucca-hegység konténerei 
több mint tízezer évig, míg a tervezett koreai és spanyol 
egységek csak ezer évig kell, hogy hermetikusan lezártak 
maradjanak a tervek szerint. Angol és cseh elemzésekben 
mindössze 300-1000 év között számolnak azzal, hogy a 
konténerből nem jutnak ki radioaktív anyagok.  

Ennek megfelelően az egyes országokban a mélygeológiai 
lerakókhoz különböző típusú tároló konténereket terveznek. 
Finnországban és Svédországban réz és acél komponensekből 
álló konténerekben fogják elhelyezni a kiégett kazettákat. Az 
amerikai Yucca-hegység tároló tokjainak belseje 
rozsdamentes acélból készül, amit kívülről nikkel alapú 
ötvözetből gyártott borítás zár le. Kanadában a szénacél belső 
szerkezeteket rézből készült külső szigeteléssel látják majd el. 
Számos országban (pl. Korea, Franciaország, Spanyolország, 
Svájc) rozsdamentes vagy szénacél tárolóeszközökkel 
számolnak [11]. 

Hézagkitöltés 

A hézagkitöltő anyagot úgy kell kiválasztani, hogy alacsony 
permeabilitással (víz- áteresztő képességgel) rendelkezzen, a 
radionuklidokat minél jobban megkösse, illetve azok 
diffúziója minél lassúbb legyen benne, és jó szűrő 
tulajdonságokkal rendelkezzen (pl. a kolloidok tekintetében). 
A hézagkitöltő anyagok többsége a behelyezés után tovább 
duzzad, amikor víz éri, és ez a duzzadás betömi a konténer és 
a vájat fala közötti kisebb méretű hézagokat is. Előnyös, ha a 
hézagkitöltő nem akadályozza – pl. korróziós folyamatok 
során – a fejlődő gázok távozását. Fontos az is, hogy a 
hézagkitöltő és a konténer anyaga ne lépjen egymással 
hosszú távon se kémiai reakcióba. A konténer és az azt 
körülvevő töltőanyag kompatibilitását a tervezés során külön 
vizsgálni kell, hogy a legmegfelelőbb anyagpárokat 
alkalmazzák [12]. A hézagkitöltéshez betont, bentonitot, 
agyagot, homokot, illetve ezek keverékét kívánják 

alkalmazni, amihez fel lehet használni a vájatok eredeti – a 
létesítés során kitermelt – anyagát is. A Yucca-hegység 
lerakóban nem akartak hézagkitöltést alkalmazni, mert azzal 
számoltak, hogy az ott elhelyezett kiégett üzemanyag még 
100 évig visszanyerhető legyen. Az alapkőzettől történő 
szigetelést ebben az esetben a vájatokat belülről borító titán 
burkolattal garantálják. 

A lerakó geológiai jellemzői 

Mélygeológiai lerakó létesítésére olyan helyszínek jöhetnek 
szóba, ahol egy – a lerakóhoz szükséges méretű – homogén 
kőzettest található. A kőzet minőségével kapcsolatban fontos 
követelmény az alacsony permeabilitás és a repedések 
hiánya. A helyszín értékeléséhez ismerni kell a kőzettest 
környezetének geológiai szerkezetét és anyagait is, valamint a 
talajvízáramlások irányát és nagyságát. A svéd és finn példák 
alapján elsősorban gránit tömböket szoktak alkalmasnak 
tartani mélygeológia lerakó létesítésére. A valóságban sok 
egyéb geológiai lehetőség is felmerült már. A Yucca-hegység 
anyaga vulkanikus tufa. Belgiumban agyagot, 
Franciaországban és Svájcban agyagkövet, míg 
Németországban kősót találtak alkalmasnak a mélygeológiai 
lerakó létesítésére. Az USA-ban már üzemelő carlsbadi 
lerakóban ugyancsak kősóba ágyazzák be a hosszú felezési 
idejű radioaktív hulladékot. Agyagkőből álló kőzettest esetén 
a konténerrel szemben kevésbé szigorú feltételeket lehet 
támasztani, mivel az agyagban sokkal lassabban mozognak a 
radionukildok, mint például a gránitban. 

Aktivitás-kikerülés 

A kiégett üzemanyag végleges elhelyezésének ez a módja 
nem azt tűzi ki célul, hogy a hulladékot örök időkre 
tökéletesen megtartsa és izolálja. Fel kell tételezni, hogy a 
tároló konténerek csak bizonyos ideig (konstrukciótól 
függően több száz vagy több ezer évig) őrzik meg épségüket, 
azután pedig megkezdődik a radionuklidok migrációja. A 
talajvízbe kerülő mennyiséget a konténert körülvevő 
hézagkitöltő anyag minősége, valamint a geológiai rétegekre 
jellemző porozitás, diffúziósebességek és geometriai méretek 
határozzák meg. A konténerből kijutó aktivitás 
transzportjának részletes modellezésével meghatározható a 
lerakó környezetében lakó emberek várható dózisterhelése is. 

A lerakó integritását veszélyeztető események 

A mélygeológiai tároló létesítésének legfőbb célja a lezárást 
követően a humán egészség és a környezet hosszú távú 
megóvása. A hosszú idejű tárolás alatt a természetes 
folyamatok a radionuklidok migrációját korlátozó 
mesterséges és természetes korlátok lassú tönkremenetelét 
okozzák, ami a bioszférába való kijutáshoz is vezethet. A 
kikerülés további mechanizmusa lehet valamilyen egyedi 
esemény is. Egy nemrég publikált OECD tanulmányban [13] 
részletesen foglalkoztak azokkal az eseményekkel, amelyek 
jelentősen megváltoztathatják a kőzetek – a mélygeológiai 
lerakó tervezésekor feltételezett – szigetelő és visszatartó 
tulajdonságait. Az egyedi események között szerepelt a 
földrengés, a tektonikus lemezek elmozdulása a lerakónál, a 
talajvíz szintjének változása és a lerakó elárasztása vízzel, 
valamint a klímaváltozásból származtatható potenciális 
geológiai és hidrológiai hatások. Más kutatásokban 
számolnak a meteor becsapódás vagy a közeli gleccserek 
megolvadásának következményeivel is. 
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A lerakó hőmérséklete 

A mélygeológiai lerakó tervezésekor törekedni kell arra, hogy 
a kiégett üzemanyag hőmérséklete minél alacsonyabb legyen, 
mivel magas hőmérsékleten számos kedvezőtlen folyamat 
felgyorsul (pl. a konténer épségének elvesztéséhez vezető 
korrózió vagy a radionuklidok migrációját felgyorsító 
diffúzió). Általában 100 ºC-os maximum hőmérsékletet 
szoktak figyelembe venni a konténer környezetében. Az 
amerikai követelmények szerint a fűtőelemek burkolatának 
hőmérséklete nem érheti el a 350 ºC-ot [11]. 

Összefoglaló 
A mélygeológia lerakók többsége még nagyon távol van az 
üzembe helyezéstől. A jelenlegi elképzelések szerint az első 
lerakó 2020-ban kezdi el fogadni a kiégett üzemanyagot 
Finnországban. Svédországban 2023-ra tervezik hasonló 
létesítmény megnyitását. Franciaországban olyan lerakó 
létesítését tervezik 2025-re, amelyik nem kiégett 
üzemanyagot, hanem az újrafeldolgozás során keletkező 
nagy aktivitású hulladékot fogadja majd be. Sok más 
országban is foglalkoznak mélygeológiai lerakó létesítésével, 
de azok indítására még a legjobb esetben is több évtizedet 
kell várni. 

A kiégett üzemanyag mélygeológiai lerakásának megítélését 
jelentősen befolyásolhatja az új amerikai elnök döntése, 
amellyel 2009. elején gyakorlatilag megszüntette a Yucca-
hegységben épülő lerakó költségvetését. Obama döntését 
azzal indokolta, hogy a kiválasztott helyszín nem megfelelő a 
nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezésére, mert az 
esővíz és a talajvizek képesek kimosni a bioszférába a 

radioaktív izotópokat, továbbá a Yucca-hegységben számolni 
kell a földrengések lehetséges következményeivel is. Az 
elnök szerint a központi lerakóba történő szállítás is komoly 
veszélyforrást jelent. A döntésnek nyilvánvalóan voltak 
politikai okai is. A hivatalos amerikai álláspont szerint a 
jövőben új megoldásokat kell keresni a kiégett üzemanyag 
kezelésére. 

A külföldi tapasztalatok alapján jól látszik, hogy egy 
mélygeológiai lerakó létesítése nagyon komoly műszaki 
problémák megoldását igényli. Annak ellenére, hogy a 
mélygeológiai lerakók létesítése megoldható napjaink 
műszaki színvonalán, a külföldi példák nagyon eltérőek és 
jelzik, hogy nincsenek univerzális megoldások, minden 
országban a helyi viszonyoknak megfelelő lerakó létesítését 
kell célul kitűzni. Alapvető kérdés a megfelelő helyszín 
kiválasztása, amelynek alkalmasságát a helyszín közelében – 
mélyen a föld alatt – létesített laboratórium mérései alapján 
lehet bizonyítani. A helyszín ismeretében választhatóak ki a 
természetes gátakat kiegészítő mesterséges gátak 
(konténerek, hézagkitöltő anyagok) műszaki megoldásai. A 
létesítmény tervezésekor részletesen modellezni kell a 
lerakóban végbemenő folyamatokat, különös tekintettel a 
radioaktív izotópok teljes transzportjára a kiégett 
üzemanyagtól – a műszaki és természetes gátakon keresztül – 
az emberi környezetig. 

Köszönetnyilvánítás 
A kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezéséről készített 
áttekintés az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával 
jött létre az OAH/NBI-ABA-13/09 számú szerződés 
keretében.  
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Kazetta termohidraulikai modelljének (ASHYMO) fejlesztése 
a VERONA zónaellenőrző rendszerhez 

Szécsényi Zsolt, Szécsényi Csilla 

Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizikai Osztály 
7031 Paks Pf.71, Tel: +36-75-505 073 

 

Az utóbbi időben a Paksi Atomerőműben végrehajtott fejlesztések, nevezetesen a teljesítménynövelés, a növelt rácsosztású és a 
kiégő mérget tartalmazó üzemanyagkazetta- típusok alkalmazása, az eddigiektől jelentősen eltérő teljesítmény-eloszlást 
eredményeztek az üzemanyagkazetták belsejében. Az in-core mérések és az előzetes számítások megmutatták, hogy a 
kazettákban a hűtőközeg áramlásának modellezésére használt kódok nem elég pontosak és nem eléggé részletesen írják le a 
folyamatokat. Hasonló problémával kerültek szembe más országokban is a VVER-440 reaktorok üzemeltetői, különösen azok, 
akik kiégő mérget tartalmazó üzemanyagkazettákat kezdtek használni. A cseh, szlovák, finn és az orosz erőművekben is keresik 
a megoldást. A Kurcsatov intézetben (Oroszország) valósághű mérőberendezésen vizsgálták a kazettán belüli hőmérséklet-
eloszlásokat és keveredési viszonyokat. A probléma teljes és a gyakorlatban is alkalmazható megoldása még várat magára. A 
témával foglalkozó nemzetközi konferenciák tanúsága szerint az általunk alkalmazott modell az egyetlen, amely már gyakorlati 
eredményeket is szolgáltat, és valós állapotokra tesztelésre került a zónaellenőrző rendszerben. 

  Az első részben bemutatjuk a problémát és annak okát. A második részben ismertetjük a probléma megoldására kifejlesztett 
szubcsatorna- és termopár-termohidraulikai kódokat. A kódok kifejlesztésekor erősen támaszkodtunk a Budapesti Műszaki 
Egyetem által elvégzett háromdimenziós (CFD) kazetta-termohidraulikai számítások eredményeire. A harmadik, befejező 
részben néhány tesztszámítás eredményét közöljük, mellyel igazoljuk, hogy az első részben felvázolt probléma az új modell 
használatával megoldásra került.  

 

Előzmények, a probléma ismertetése 
A Paksi Atomerőmű üzemeltetésének kezdete óta használják 
a kazettákban lévő termopárok által mért hőmérséklet-értéke-
ket kazettateljesítmény-egyenlőtlenségi tényező (kq), illetve 
abszolút kazetta-hőteljesítmény meghatározására. Az eredeti 
modelleknél alapvető feltételezés volt, hogy a termopárok a 
kazettából kilépő hűtőközeg átlaghőmérsékletét mérik 
(

termokikaz TT =, ). Ennek megfelelően víz-gőz táblázatok alapján 

egyértelmű kapcsolat van a kazettából kilépő hűtőközeg 
entalpianövekménye (

kazH∆ ) és a termopár által mért hő-

mérséklet között. Az entalpia és a kazettateljesítmény ( kazQ ) 

között a kazetta-hűtőközegforgalom (
kazf ) teremt 

kapcsolatot. 

 ,)( ,, kazbekazkikazkazkaz fTTHQ −∆=  (1) 

ahol bekazT ,  a kazettába belépő hűtőközeg átlaghőmérséklete. 

A kazetta-hűtőközegforgalmat a következő összefüggés adja: 

 ),
100

1(
β

−Ψ= reaktorkazkaz Ff  (2) 

ahol 
kazΨ az adott kazetta zónán belüli forgalomaránya, függ 

a kazetta helyétől és a hűtő hurkok forgalomarányától, 
reaktorF  

a teljes reaktoron mért hűtőközeg-forgalom és β a kazetták 

közötti by-pass értéke. A by-pass a hurkok és a kazetták 
entalpianövekedésének arányaiból kerül meghatározásra a 
következő módon: 
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Ha a termopárok által mért hőmérséklet nem egyezik az átla-
gos kilépő hőmérséklettel, akkor ez hibát okoz a kazettatel-
jesítmény meghatározásában. A fenti három összefüggésben 
ez az eltérés két helyen vezet hibás eredményre, a kazetta-
teljesítmény és a by-pass meghatározásánál. 

 Ha például a termopárok magasabb értéket mérnek, mint az 
átlaghőmérséklet, akkor az (1) összefüggés szerint a kazetta 
teljesítmény értéke nagyobbnak adódik. Ugyanakkor a by-
pass értéke is nagyobbnak adódik a tényleges értéknél, 
amiből az következik, hogy a kazetta- hűtőközeg-forgalom 
értéke kisebb lesz, mint a tényleges érték, ez pedig a 
kazettateljesítmény alulbecslését eredményezi. 

Látható, hogy az átlaghőmérséklet adott irányú helytelen 
meghatározása a kazetta- teljesítményeloszlás meghatározá-
sára két egymással ellentétes hatást gyakorol. Így az (1) össze-
függés alapján meghatározott kazettateljesítmény hibája ke-
vésbé jelentős, mint az entalpiában vagy a by-passban adódó. 
Az eddigi üzemeltetési tapasztalatból megállapítható, hogy a 
legtöbb esetben a kazettateljesítményben adódó eltérés össze-
mérhető a meghatározás statisztikus bizonytalanságával.  
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1. ábra: By-pass alakulása a 4. blokk 18-22. kampányaiban 

 

A mérés által okozott szisztematikus hiba nagyobb eltérést 
okoz a by-pass-ban. Eddigi tapasztalat, hogy a valós by-pass 
érték 5%-7% között mozog. Ha ettől jelentős eltérést 
tapasztalunk, akkor felmerül a gyanú, hogy vagy hidraulikai 
probléma van a blokkon, vagy az átlaghőmérséklet 
szisztematikusan eltér a termopárokkal mért értéktől. (Ez a 
szcenárió természetesen csak akkor igaz, ha az eltérés iránya 
minden kazettában szisztematikusan ugyanolyan irányú.) 

Példaként tekintsük a 4. blokkot, amelynek a 19. kampányába 
került először berakásra növelt, 12,3 mm rácsosztású 
üzemanyag. A 19., a 20. és a 21. kampányokban egyszerre 
volt jelen a 12,2 mm és a 12,3 mm rácsosztású üzemanyag. Az 
1. ábrán a 4. blokk 19-22. kampányában a by-pass alakulása 
látható. 

Az 1. ábra tanúsága szerint a by-pass értéke kampányról-
kampányra csökken, annak ütemében, ahogy a 12,2 mm 
rácsosztású kazettákat folyamatosan felváltják a 12,3 mm 
rácsosztásúak. 

Nyilvánvaló, hogy a termopárjel és az átlaghőmérséklet 
közötti eltérés függ a kazetták típusától. Ennek megfelelően a 
kevert töltetek esetén, ahol különböző típusú kazetták 
találhatók egyidejűleg a reaktorban, az entalpia eltérése 
különböző lesz a különböző típusú kazettákra, de a by-pass 
eltérése mind a két típus esetén megegyezik, így a 
kazettateljesítményben is jelentkezni fog típusonként 
különböző szisztematikus eltérés. A számított átlagos 
kazetta-kilépőhőmérséklet és a termopár által mért 
hőmérsékletértékek eltérése tehát típusok szerint különböző. 
A 2. ábrán a 4. blokk 20. kampányára vonatkozó eloszlást 
láthatjuk. Jól látszik a két típusra vonatkozó számítás-mérés 
különbség átlagának az eltérése. 

Ezekből egyértelműen adódott a következtetés, hogy a 
termopárok nem a kazettából kilépő átlaghőmérsékletet 
mérik, és, hogy a kazettán belüli termohidraulikai folyamatok 
leírásához új modellt kell kifejleszteni. 
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2. ábra: Számított és mért kazetta-kilépőhőmérséklet különbségének eloszlása  
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Az új modellekkel szemben 
támasztott követelmények 
A modellek több feltételnek kell, hogy megfeleljenek. Az 
online zónaellenőrző (VERONA) rendszerbe kerülnek 
beépítésre, ebből több követelmény is adódik. A VERONA 
két másodperces frissítési ciklusából következően a 
modelleknek egyszerűeknek és gyorsaknak kell lenniük.  

Mivel a termopár (kazettafej) modell számára a fűtőelem 
pálcák közötti térrészből kilépő hőmérséklet és forgalom-
eloszlás input, a két modellnek illeszkednie kell egymáshoz.  

Minden kazettatípussal létrehozott töltetre, beleértve a 
vegyes tölteteket is, a termopár modell bizonytalansága nem 
lehet nagyobb, mint a régi modell bizonytalansága a 
12,2 mm-es rácsosztású kazetták esetén. Tehát az új modell 
alkalmazása esetén mind a 12,2 mm-es, mind a 12,3 mm-es 
rácsosztású, mind a kiégő mérget tartalmazó kazettákra a 
kazettateljesítmény meghatározásának bizonytalansága nem 
lehet nagyobb, mint 2,5%.  

Mivel a szubcsatorna-kilépőhőmérsékletre nincs mérés, csak 
egy pontosabb modellel tudjuk összehasonlítani az eredmé-
nyeit. Ennek megfelelően adhatjuk meg a pontossági 
követelményeket is. Minden kazettatípusra, egy adott 
kazettán belül a COBRA kóddal számolt szubcsatorna-
kilépőhőmérséklethez képest az eltérések szórása nem lehet 
nagyobb 0,2 °C-nál.  

A modellek ismertetése 

A szubcsatorna modell 

Mivel a termopár modell inputja a szubcsatorna modell által 
számított eredmény, az ismertetést a szubcsatorna modellel 
kezdjük. A gyors számítási igény miatt továbbra sincs mód 
arra, hogy bonyolultabb modelleket használjunk. Így az 
eddig használt modellből indultunk ki, és ezt fejlesztettük 
tovább. A régebben alkalmazott modell egy zártcsatorna 
modell volt, amelyben a kazettában lévő hűtőközeg-forgalom 
a csatornák között a teljesítmény- és hőmérsékleteloszlástól 
függetlenül, a csatornák keresztmetszetének és hidraulikai 
ellenállási tényezőinek arányában került szétosztásra.  

 ,ˆˆ 1−= Fff kazcs
 (4) 

ahol 
kazf , az adott kazetta hűtőközeg-forgalma, az 1ˆ −F  

diagonális mátrix megadja, hogy a kazettán áthaladó hűtőkö-

zeg az egyes csatornák között hogyan oszlik meg, az 
csf̂  

szintén diagonális mátrix, az átlós elemeiben az egyes 
csatornák hűtőközeg forgalomértékei vannak megadva. A 
csatornaforgalmakból és a csatornába jutó hőteljesítmény-
értékből (

csP
v

) meghatározható az adott csatorna entalpia-

növekménye (
csH

v
∆ ). 
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vvv
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A csatorna-hőteljesítményeket a pálcateljesítményekből 
határozzuk meg egy mátrixszorzással: 

 
,ˆ

pcs PAP
vv

=
 (6) 

ahol 
pP
v
 a pálcák adott nóduszára jutó teljesítményekből kép-

zett 126 elemű vektor. A Â  mátrix soraiban lévő elemek 
megadják, hogy egy-egy pálcanódusz teljesítményének 
hányad része táplálja az adott csatornát. Az adott modellben 
az egyes pálcákból egy adott csatornába jutó hőteljesítmény a 
csatorna és a pálca érintkezési felületével arányos. Az (5) és 
(6) összefüggéseket összevonva a szubcsatornában az 
entalpianövekmény a következő módon írható: 

 .ˆ
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cs PA
f
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vv
=∆  (7) 

Ezt a zártcsatorna modellt fejlesztettük tovább úgy, hogy két 
szomszédos csatorna között energiaátadást (

jiQ −∆ ) tételez-

tünk fel, amely arányos a két csatornában a fenti zártcsatorna 
modellel számolt hőmérséklet különbséggel: 

 ).( jiijji TTkQ −=∆ −
 (8) 

Az arányossági tényező számos paraméter függvénye, 
például függ a két csatorna közötti érintkező felület méret-
étől, vagy az áramló közeg sebességétől. Ezek az arányossági 
tényezők természetesen csatornánként különbözőek lehetnek. 
A modellben egyelőre csak az érintkező felületek különböző 
méretét vettük figyelembe. A többi paramétert egy adott 
kazettán belül konstansnak vettük, és egy paraméterbe 
sűrítettük. A (8) egyenletben a hőmérsékleteket entalpiával 
helyettesítve és a zártcsatorna modellből a (7) egyenlettel 
kifejezve, majd egy adott csatornára összegezve a (8) 
egyenletnek megfelelő entalpiaváltozásokat, megkapjuk egy 
adott csatorna entalpiaváltozását a zártcsatorna modellhez 
képest. Ezt az entalpiaváltozást hozzáadva a zárt csatorna 
entalpia értékéhez, kis aritmetikai átalakítás után a következő 
egyenletet kapjuk: 
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Az így kapott modellben továbbra is F̂  a forgalommátrix. Az 
(5) összefüggéssel meghatározhatjuk egy adott 
kazettanóduszban a szubcsatornák entalpianövekményeit. Az 

összefüggésben szereplő belépő entalpia ( beH
v

) az előző szint 

kilépő entalpiájával lesz egyenlő. Az adott szint kilépő 
entalpiája pedig a belépő entalpia és az entalpianövekmény 
összegeként határozható meg. Így a kazettából kilépő 
szubcsatorna-entalpiát szintről szintre haladva kaphatjuk 
meg. Tapasztalatunk szerint az üzemanyagkazetta öt axiális 
szintre történő bontása elegendő. 

A termopár modell 

A fent ismertetett szubcsatorna modellhez illesztve, annak 
forgalom és hőmérséklet outputjait felhasználva fejlesztettük 
ki termopár modellünket. A modell célja, hogy meghatá-
rozzuk a termopár helyén a hűtőközeg átlagos hőmérsékletét. 
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3. ábra: A kazetta belső régiójának felosztása  

A modell megalkotásánál feltételeztük, hogy a keveredési 
folyamatok a kazetta hosszanti tengelyére vonatkozóan 
elforgatással szemben invariánsak. A feltételezés egyrészt a 
kazettákon belüli teljesítményeloszláson, másrészt azon a 
geometriai tényen alapszik, hogy a kazetta belsejének 
fűtőelempálcák feletti része hengerszimmetrikus.. A legtöbb 
esetben 600-ra szimmetrikus a pálcák teljesítményeloszlása. 
CFD-s termohidraulikai számítások pedig megmutatták, 
hogy a kazettafejben egy ilyen teljesítményeloszlásból 
hengerszimmetrikus hőmérsékleteloszlás alakul ki. Így 
henger-koordinátarendszerben csak a sugár szerinti függés 
marad meg. Első lépésként körgyűrűkre osztottuk a kazetta 
belső régióját. A régiók számát és határait a háromdimenziós 
termodinamikai számításokból vettük át [2]. A régiók 
kazettán belüli elhelyezkedését a 3. ábra mutatja. 

Vegyük a termopár helyén lévő térfogatelemet (Vt), és a 
termopár metszetében lévő felületet (At). A feladat tehát, 
hogy az adott térfogatelemben lévő, illetve a felületen 
átáramló hűtőközeg átlagos hőmérsékletét meghatározzuk. 
Írjuk fel a hűtőközeg entalpiáját (Ht), a felületen átáramló 
vízforgalom (ft) és az időegységenként átáramló víz 
belsőenergiájának hányadosaként (Pt): 

 .
ft

Pt
Ht =  (10) 

Ha ismerjük azt, hogy az i. gyűrű forgalmának mekkora 
hányada áramlik át az At felületen (Ci), akkor a felületen 
átáramló teljes forgalmat a következő módon írhatjuk fel: 
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ii fCft  (11) 

ahol fi az i. gyűrű hűtőközeg-forgalma. Az i index a gyűrűk 
sorszámát jelöli, esetünkben a központi csővel együtt hat 
gyűrű van. A gyűrű entalpiájából (Hi) és a gyűrűből 
származó forgalomrészből meghatározható, hogy az 
időegységenként At felületen átáramló víz belsőenergiájának 
mekkora része származik az adott gyűrűből 
( iiii HfCP = ). Ha a Pi teljesítményeket a gyűrűk száma 

szerint összegezzük, akkor megkapjuk, hogy mekkora az 
időegységenként At felületen átáramló víz belsőenergiája (Pt): 
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A (11) és a (12) egyenletet a (10)-be behelyettesítve kapjuk, 
hogy: 
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Ha a C
v
 hatdimenziós súlyvektor elhanyagolható mértékben 

függ a hűtőközeg hőmérséklet-eloszlásától [2, 3, 4], akkor a 
különböző pálcateljesítmény-eloszlásokhoz megadható egyet-
len súlyfüggvény (súlyvektor).  

A szubcsatornák entalpiájából és forgalmából a gyűrűk 
entalpiáját és forgalmát a következő módon határozhatjuk 
meg:  
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259

1
∑

=

=
j

jiji fcGf  (14) 
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ahol Gij egy olyan arányszám, amely megadja, hogy az i. 
gyűrűnek a j. csatorna milyen arányban része. Behelyettesítve 
a (13) egyenletbe és kisebb átalakításokat végezve, a követ-
kező egyenletet kapjuk: 
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ahol  E
v
 a csupa egyesből álló vektor. 

A súlyvektor komplex 3D-s termodinamikai vizsgálatok 
alapján lett meghatározva [2, 3, 4]. A 3D-s vizsgálat több 
lineáris pálcateljesítmény-eloszlásra is meghatározott súly-
vektort. Az eloszlásokra elvégzett keresztvizsgálatok megmu-
tatták, hogy a különböző súlyvektorokkal meghatározott 
termopár-hőmérsékletek között az eltérés nem nagyobb 0,1-
0,2 °C-nál [1].  

A létrehozott termopár modellel képesek vagyunk a 
termopár hőmérsékletének meghatározására. A meghatáro-
zás feltétele, hogy ismert legyen a szubcsatornák kilépő 
entalpiája.  

A modell teszteredményei 
A modellel számításokat végeztünk néhány konkrét állapotra 
különböző kazettatípusok, és teljesítményeloszlások mellett. 
Olyan valóságos állapotokat választottunk ki, amelyekben 
üzemi mérési eredmények is rendelkezésre állnak. Ezekre az 
állapotokra készültek háromdimenziós termohidraulikai 
számítások a CFD kód felhasználásával. Az 1. táblázatban 
foglaltuk össze az eredményeket. 
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1. táblázat  Különböző módon meghatározott termopár-hőmérsékletek különbségei 

Állapot
Mért mínusz 

számított (CFD)        

( 0C)

Kazetta kilépő 
átlaghőmérséklet 
mínusz számított 

(CFD) (0C)

VERONA modell 1. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 2. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 3. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

4. blokk, 20. kampány, 1. szektor, 52. pozíció -0,9 -0,5 0,1 -0,2 -0,5
4. blokk, 21. kampány, 4. szektor, 34. pozíció -0,8 0,2 0,8 0,4 0,1
4. blokk, 21. kampány, 5. szektor, 24. pozíció 1,1 -0,2 0,3 -0,1 -0,4
4. blokk, 21. kampány, 6. szektor, 8. pozíció -0,8 0,0 0,7 0,2 -0,2
4. blokk, 21. kampány, 6. szektor, 12. pozíció 0,6 -0,1 0,6 0,1 -0,3
4. blokk, 21. kampány, 1. szektor, 45. pozíció -1,0 -0,2 0,5 0,0 -0,4

Állapot
Mért mínusz 

számított (CFD)        

( 0C)

Kazetta kilépő 
átlaghőmérséklet 
mínusz számított 

(CFD) (0C)

VERONA modell 1. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 2. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 3. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

4. blokk, 20. kampány, 3. szektor, 44. pozíció 0,9 -1,2 0,6 0,2 -0,3
4. blokk, 20. kampány, 3. szektor, 6. pozíció 0,4 -1,4 0,5 0,0 -0,4
3. blokk, 23. kampány, 6. szektor, 34. pozíció -0,2 -0,9 0,8 0,4 0,1
3. blokk, 23. kampány, 5. szektor, 47. pozíció 0,1 -0,7 0,8 0,5 0,2
3. blokk, 23. kampány, 3. szektor, 17. pozíció 0,0 -1,3 0,5 0,0 -0,4
3. blokk, 23. kampány, 4. szektor, 14. pozíció 1,1 -1,4 0,5 0,0 -0,4

12.3 mm pálcatávolság, 3,82% átlagdúsítás

12.2 mm pálcatávolság, 3,82% átlagdúsítás

 

Állapot

Kazetta kilépő 
átlaghőmérséklet 
mínusz számított 

(CFD) (0C)

VERONA modell 1. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 2. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

VERONA modell 3. 
súlyvektorral mínusz 

CFD (0C)

4. blokk, 32. kampány, 52. pozíció, 100 eff.nap -0,2 0,3 0,1 0,0
4. blokk, 32. kampány, 34. pozíció, 5 eff.nap 1,8 0,4 0,1 -0,2
4. blokk, 32. kampány, 12. pozíció, 100 eff.nap -0,3 0,5 0,1 -0,1
4. blokk, 32. kampány, 16. pozíció, 100 eff.nap -0,4 0,3 -0,2 -0,4
4. blokk, 32. kampány, 14. pozíció, 100 eff.nap -0,1 0,5 0,0 -0,4
4. blokk, 32. kampány, 24. pozíció, 5 eff.nap 2,4 0,9 0,5 0,1

4,2% átlagdúsítás, kiégőméreggel (GD2N)

 
 

Az eredményekből látható, hogy a súlyvektorral kapott ér-
tékek jól megegyeznek a CFD modellel számolt termopár-hő-
mérsékletekkel. Az eltérések mind a három súlyvektor esetén 
1 °C-alatt maradnak. A legjobb egyezést a 2. súlyvektorral ka-
pott eredmények adják. Ebben az esetben az eltérések 0,5 °C-
alatt maradnak. Az is látható, hogy az átlagos kilépőhőmér-
séklethez képest jelentős eltérés a 12,2 mm rácsosztású üzem-
anyagkazetták és a gadolíniumos kazetták 5 effektív napos ál-
lapotánál tapasztalható. Ezek az eredmények összhangban 
vannak az üzemeltetési tapasztalatokkal. A mérésekkel törté-

nő összevetés során az egyedi mérésekkel történő összehas-
onlítás nem ad reális képet, mivel a mérések a keresett effek-
tusokkal összemérhető bizonytalansággal terheltek. Ezekben 
az esetekben a nagyszámú mérési és számítási eredmény sta-
tisztikus összehasonlításából vonhatunk le megfelelő követ-
keztetéseket. 

Az tanulmány elején bemutatott 4. blokk 20. kampányának 
statisztikái a korrekció után a következő módon alakulnak (4. 
ábra): 
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Számított és mért kilépő hűtőközeg hőmérsékletek eltérése az 1,22 (1010) és 1,23 
cm-es (1011) rácsosztású kazettatípusok esetén

4. blokk 20. kampány
(Radfel=0,00oC; IVEZ_SUBCH=2)

1010 1011

1010
Átlag:-0,38 oC
Szórás:0,56 

1011
Átlag:-0,04 oC
Szórás:0,68 

 
4. ábra: Számított és mért kazetta-kilépőhőmérséklet különbségének eloszlása   
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Számított és mért kilépő hűtőközeg hőmérsékletek eltérése a hagyományos (1011) és 

a kiégő mérget tartalmazó (1014) kazettatípusok esetén

4. blokk 23. kampány, 0-10. effektív napig
Eredeti, korrigálatlan  modell

Sorozatok1

Sorozatok2

 

5. ábra: Számított és mért kazetta-kilépőhőmérséklet különbségének eloszlása 
 

Látható, hogy a két kazettatípus eloszlásfüggvénye nagyobb 
fedésbe került egymással, és az átlagértékek közötti eltérés is 
jelentősen lecsökkent, 0,4 0C körüli értékre.  

A fenti állapotokra az új szubcsatorna kóddal is végeztünk 
számításokat, és ezeket összehasonlítottuk a COBRA kód 
eredményeivel. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 
az eltérések szórása nem nagyobb, mint 0,2 0C, és a maximális 
eltérések is jóval 1 0C alatt maradnak. A legnagyobb eltérések 
továbbra is a legnagyobb hőmérsékletgradienssel rendelkező 
helyeken találhatók. 

A kiégő mérget tartalmazó kazettákra vonatkozóan is létezik 
már némi üzemeltetési tapasztalat. A 4. blokk 23. 
kampányába behelyezett 12 darab tesztkazetta már több mint 
öt hónapot üzemelt. A tesztkazetták együtt üzemelnek a 
3.82% átlagdúsítású 12,3mm rácsosztású kazettákkal. A két 

kazettatípusra a 4. blokk 20. kampányához hasonlóan megha-
tározhatjuk a számított és mért kilépőhőmérsékletek közötti 
eltérések eloszlását. Az 5. ábrán az eredeti, korrekció nélküli 
modell által adott eloszlások láthatók:Az ábrán jól látható, 
hogy a két kazettatípus eloszlása elkülönül. A két típusra 
vonatkozó átlagos eltérés különbsége 1,5-1,6 0C, ami össz-
hangban van az előzetes CFD elemzésekből kapott eredmé-
nyekkel. Az új modellt alkalmazva az eloszlások a következő 
módon változnak (6. ábra): 

Látható, hogy a két kazettatípushoz tartozó eloszlások jobban 
fedésbe kerültek.  

Vizsgáljuk meg az egyes szimmetria csoportba helyezett 
kazettákra vonatkozó eredményeket. Tekintsük a számolt és 
mért értékek különbségének időbeli alakulását. 
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Számított és mért kilépő hűtőközeg hőmérsékletek eltérése a hagyományos (1011) 

és a kiégő mérget tartalmazó (1014) kazettatípusok esetén

4. blokk 23. kampány, 0-10. effektív napig
Új, korrigált  modell

Sorozatok1

Sorozatok2

 

6. ábra: Számított és mért kazetta-kilépőhőmérséklet különbségének eloszlása 
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7. ábra: Számított és mért kazetta-kilépőhőmérséklet különbségének időbeli változása   
 

A 7. ábrákból jól látható, hogy kampány elején tapasztalható 
egy negatív eltérés, amely a 150. effektív napra eltűnik. A 
kampány eleji eltérés iránya olyan, mintha az új modell túl-
kompenzálná az eredeti modellel meghatározott termopár-
hőmérsékletet. A modernizált üzemanyagkazettában azon-
ban nem csak a hűtőközeg belső hőmérséklet-eloszlása vál-
tozott meg, hanem a magasabb dúsítással és a kiégő méreggel 
neutronfizikai szempontból is különbözik a 3,82% dúsítású 
üzemanyagkazettáktól. Ebből következően az új modell nem 
megfelelőségének kimondásához meg kell először vizsgál-
nunk a DPZ-k (a kazettákban elhelyezett neutron-detektor-
láncok) jeleit is. Az in-core neutrondetektorok jelei nagyon 
csekély mértékben függnek a hűtőközeg kazettán belüli 
hőmérsékleteloszlásától. Ezért ezek vizsgálatával külön tud-
juk választani a neutronfizikai és a termohidraulikai hatá-
sokat. A 8. ábrán a számított és mért DPZ jelek eltéréseinek 
időbeli viselkedése látható. 

A 8. ábrából jól látható, hogy jellegében jelentős mértékben 
hasonlít a termopárok jelének viselkedéséhez. Ebből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy az új termohidraulikai és a 
mért termopár-hőmérsékletek közötti eltérés nem a modell 
hibájából adódik, hanem neutronfizikai okokra vezethető 

vissza. Ha részletesebben megvizsgáljuk a fenti ábrákat, ak-
kor azt tapasztaljuk, hogy az anomália a 150. effektív nap 
körül eltűnik. Ez egybeesik azzal az idővel, amikorra a 
gadolíniumtartalom kiég az üzemanyagból. Tehát feltéte-
lezhetjük, hogy a neutronfizikai kódjaink a gadolínium keze-
lését nem tökéletesen oldják meg. Az eltérések irányából az is 
kitűnik, hogy a gadolíniumos pálcák teljesítményét a kód-
jaink alábecslik.   

Összefoglalás 
A modell alapjait 3 dimenziós termohidraulikai számítások 
eredményei alkotják. Sikerült egy olyan szubcsatorna és 
termopár modellt kifejleszteni, amelyek a bevezetőben meg-
fogalmazott kritériumoknak megfelelnek. Elegendően egy-
szerűek, ezáltal alkalmasak az online rendszerbe történő beil-
lesztésre. Emellett megfelelően pontos eredményeket szolgál-
tatnak. A kiégő mérget tartalmazó kazetták esetén az üzemi 
mérésektől tapasztalt eltérést nem az új modell okozza, ha-
nem a gadolíniumos fűtőelem pálcák nem megfelelő neutron-
fizikai kezelése.  A probléma megoldása után várhatóan a 
termopár hőmérséklet meghatározása is megfelelően ala-
csony bizonytalansággal fog rendelkezni. 
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8. ábra: Számított és mért DPZ áramok különbségének időbeli változása   
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Cikkünkben a 4. Generációs Nemzetközi Fórum által kiválasztott 6 ígéretes reaktortípus egyike, a szuperkritikus nyomású 
vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High 
Performance Light Water Reactor) stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai számításait ismertetjük. Az erőmű 
várható előnyei a jó gazdasági mutatók, az erőmű egyszerűsödése, méretcsökkenése és a nagy termikus hatásfok miatt. A 
zónatervezési nehézséget a HPLWR esetében az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell lekötni a kampány elején a bóros 
szabályozás hiánya miatt, amelyet főleg Gd kiégőmérgek alkalmazásával oldottunk meg.  

 

Bevezetés 
A szuperkritikus víz a modern széntüzelésű erőművek 
hűtőközege. A rendszernyomást a kritikus fölé növelve 
jelentős méretcsökkenést és nagyobb hatásfokot értek el, így 
versenyképességük megnőtt. A szuperkritikus nyomású 
vízhűtéses reaktor koncepciók a fenti előnyöket próbálják 
kihasználni. Munkánkban a „High Performance Light Water 
Reactor Phase 2” (HPLWR) EU 6. keretprogramjában jelenleg 
is futó projektben elért eredményekre támaszkodtunk [1]. A 
HPLWR reaktor 3 utas zónája a forró pontok hőmér-
sékletének csökkentésére szolgál. A hűtővíz háromszor 
áramlik át a zónán, minden egyes áthaladás után keveredik a 
felső, vagy alsó keverőterekben. A kazetták vízrésében 
lehetséges természetes cirkuláció elkerülésére a HPLWR 
zónájában az 1. ábrán nyomonkövethető áramlási utat java-
solták. (A szövegben hivatkozunk az ábrán látható számokra 
a könnyebb érthetőség kedvéért.) A reaktortartályba belépő 
hűtővíz (1) két ágra oszlik, a gyűrűkamrában lefelé áramló 
vízre (2) és a reaktortartály fedelét hűtő vízre (3), amely a 
kazetták moderátorcsatornáiban lefelé áramlik(4). A mode-
rátorcsatornák vize az aktív zóna alatt kikerül a kazetták 
közötti résbe(5), ahol felfelé áramlik(6), majd a reflektorban 
elhelyezett csatornákban lefelé halad(7) és végül össze-
keveredik a gyűrűkamra lefelé áramló vizével(8). Ez a víz 
szolgál az elgőzölögtető régió hűtővizeként, amely felfelé 
áramlik(9), a kazetták hűtővizei összekeverednek a felső 

keverőtérben(10), majd az első túlhevítőben a hűtővíz lefelé 
folytatja útját(11). Az alsó keverőtérben(12) újabb keveredés 
után a hűtővíz felfelé áramlik a második túlhevítőben(13) és 
végül a melegági csonkokon elhagyja a tartályt(14). Az új 
áramlási irányok az erős moderátorsűrűség visszacsatoláson 
keresztül befolyásolják a teljesítményeloszlásokat. Mivel a 
HPLWR reaktor elgőzölögtető régiójának felső részén, 
valamint az 1. és 2. túlhevítőben a vízsűrűség nagyon kicsi, a 
korábbi verzióhoz képest a moderátorcsövek forgalmának 
emelésére volt szükség.  

HPLWR egyensúlyi zónatervezés 
A HPLWR reaktorban a víz termikus tulajdonságai 
meredeken változnak a pszeudokritikus pont körül. A 
kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai számítások 
elengedhetelenek, hogy megfelelő információnk legyen a 
reaktor kritikusságáról és a teljesítményeloszlásokról. A 
kazettánkénti nodális neutronfizikai számítások a KARATE 
kódrendszer GLOBUS moduljának reszponz-mátrix 
módszerén alapulnak [2], ahol a KIKO3D kód [3] reszponz-
mátrixait használtuk fel, míg a termohidraulikai számításokra 
a módosított SPROD kódot [4] alkalmaztuk. A maximális 
burkolathőmérsékletek uralása céljából a kilenc kazettából 
álló klaszterek bemenetén található szűkítőket használhatjuk 
a zóna forgalomeloszlásának hangolására. A kiégő mérgek 
 

1. táblázat A klaszter típusok főbb adatai. 
235U dúsítás [w/o] Klaszter 

típus 
Axiális szegmens 

[cm] 
Alap Sarok Gd pálca 

A Gd-os pálcák  
száma 

Gd2O3 tartalom 
[w/o] 

000.00-204.61 6.0 5.0 5.5 4 2.0 4 

204.61-420.00 7.0 6.0 6.5 4 2.0 

000.00-204.61 6.5 5.5 6.0 4 3.0 6 

204.61-420.00 7.0 6.0 6.5 4 3.0 
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alkalmazásának következményeképpen erős teljesítmény-
átrendeződés jön létre a zónában, amely a forgalomeloszlás 
változásán keresztül is kihat a burkolat-hőmérsékletekre. A 
forgalomeloszlás megváltozásának figyelembevételére a 
hűtővíz nyomásesés számítását vezettük be, amely tartal-
mazza a lokális nyomáseséseket és az elosztott nyomásesést 
is a zóna mentén. A HPLWR reaktor kazettáiban a jó 
hűtőközeg keveredés érdekében az eredetileg a fémhűtésű 
gyorsreaktorokban használt helikális drót távtartókat 
alkalmaznak, melynek elosztott nyomásesés számítására 
Rehme [5] korrelációját használtuk. A ∆P súrlódásos 
nyomásesés a ∆L hosszúságú kazettaszakaszon a következő: 

 

U
Uu

D
LfP

G

BR

h
R 2

2ρ∆∆ =
 (1) 

Ahol fR a referencia súrlódási tényező, Dh a hidraulikai 
átmérő, ρ a hűtővíz hőmérséklete, UB a köteg nedvesített 
kerülete, UG a teljes nedvesített kerület és uR a kövekező-
képpen definiált referencia sebesség: 

 FuuR =
 (2) 

ahol u a ∆L szakasz mentén az átlagos sebesség a kötegben, 
míg az F geometriai faktor a következő:   
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Itt pt a fűtőelempálcák rácsosztása, D a fűtőelempálcák 
átmérője és H a drót távtartók menetemelkedése. A referencia 
súrlódási faktor fR Rehme kísérleti adatain alapul:  

 

Re
0816.0

Re
64

133.0

RR
Rf +=

 (4) 

 2*103 ≤  ReR ≤ 5*105 (5) 

ahol 

 FR ReRe =
 (6) 

Re a Reynolds szám. A kifejezések érvényességi határa: 
1.12<pt/D<1.42 és 6<H/pt<45 ,mely megfelel a HPLWR 
nominális állapotának. 

A 3 utas zónaelrendezés [6] 3x52 szigetelt kazetta klasztert 
tartalmaz. Korábbi elemzéseinkben a kazetta 2 dimenziós 
neutrontranszport és kiégési számításait felhasználva 
elemeztük adott dúsításnál a Gd tartalmú pálcák számának és 
Gd tartalmának hatását a kazetta végtelen sokszorozási té-
nyezőjére és megbecsültük a kazetta elérhető kiégését [7]. Je-
lenlegi munkánkban felhasználtuk a korábbi következtetése-
inket, becsléseinket. A HPLWR zóna névleges nyomása 
25 MPa, a reaktortartály belépő hőmérseklete 553 K. A 
2.300 GW termikus teljesítményen egyensúlyi Xe koncentráci-
óval számoltunk. A HPLWR friss zónájától kezdve elértük az 
egyensúlyi kampányt, amely Gd kiégőmérges kazettákat 
tartalmaz. 

A következő megfontolásokkal éltünk az egyensúlyi kam-
pány kialakításánál: 

− A 390 W/cm lineáris teljesítmény limit betartása. 

− A fűtőelem középponti hőmérsékletének jóval az 
olvadáspont alatti tartása. 

− A maximális burkolathőmérséklet  630 °C alatt tartása. 

− Lehetőség szerint nagy kiégés elérése. 

− A többletreaktivitás főként Gd kiégőméreggel történő 
lekötése. 

− A Gd teljes kiégetése a kampány végére.  

Az elgőzölögtetőbeli erős axiális hűtővízsűrűség változás mi-
att axiális profilírozásra volt szükség. Az egyensúlyi számítá-
sokban alkalmazott klaszter típusok főbb adatait az 1. 
táblázatban közöljük. 

A klaszterek zónában eltöltött ideje az egyensúlyi kampány 
során a 2. ábrán látható. 

Az egyensúlyi kampány átrakási sémája a 2. táblázatban 
található. 

Az elért kampányhossz 355 nap. A kampány végi kazetta 
szintű radiális kiégéseloszlás a zóna középső rétegében a 3. 
ábrán látható. A klaszterek orientációja olyan, hogy az első és 
második túlhevítőben elhelyezkedő azon fűtőelemkazetták 
kiégése a legnagyobb a klaszterükben, melyek a szomszédos, 
nagyobb hűtővíz-sűrűségű áramlási régióval határosak. 

A kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi 
kampány elején és végén a 4-5. ábrákon látható. Jelentős 
teljesítményeloszlás átrendeződés figyelhető meg.  

Az előzőekben említett kedvező kiégési orientáció ellenére 
látható, hogy az 1. és 2. túlhevítő radiális teljesítményeloszlá-
sai meglehetősen heterogének. A 3. táblázatban felsorolt, az 1. 
és 2. túlhevítőben levő klaszterekben található burkolathő-
mérsékletek csökkentésére klaszter szűkítőket tételeztünk fel. 
A szűkítések miatt kialakuló kazettánkénti forgalomeloszlást 
a 6.-7. ábrákon mutatjuk be. 

2. táblázat Az egyensúlyi kampány átrakási sémája. 

 Pozíció az n. évben A zónában töltött idő 
[kampány] 

Klaszter típus 

1. 2. 3. 4. 

6 10 18   -   - 

6 16 24   -   - 

6   6   3   -   - 

2 

6 33 15   -   - 

6 17 25   1   - 

6   4 19 32   - 

6 22 30   9   - 

6 11 13   7   - 

3 

6 23 34 37   - 

6   2 21 27 26 4 

6   8 39 36 31 

4   5 12 20 14 4 

4 28 29 35 38 
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3. táblázat  A klaszter szűkítők ellenállásai és a nyomásesések a hűtővíz útvonalán. 

 Forró klaszter 
száma. 

Kalapklaszter 

[-] 
Kforróklaszter 

[-] 
∆pBOC 
[bar] 

∆pEOC 
[bar] 

Elgőzölögtető - 11. - 1.21 1.13 

1. túlhevítő 5, 18, 24, 28 6. 0. 2.18 2.00 

2. túlhevítő 20, 26, 31, 35 9. 0. 2.78 2.72 

Teljes    6.17 5.85 

 

Ezzel a közel sem optimális szűkítő eloszlással kb. 20 °C 
burkolathőmérséklet csökkentés volt elérhető nódus szinten. 
Az áramlási régiók átlagos lineáris hőteljesítményének 
átrendeződése a kampány során a 8. ábrán látható.  

A zónából kikerülő fűtőelemek átlagkiégése meglehetősen 
alacsony, 33 [MWnap/kgU], amely a cirkóniumnál erősebben 
abszorbeáló acél és a hagyományos reaktorokénál több 
szerkezeti anyag használatának tulajdonítható. A 
kampányszámítások főbb adatai a 4. táblázatban találhatók. 

4. táblázat Az egyensúlyi kampányszámítások főbb adatai. 

 
Kampány 

eleje 
Kampány 

vége 

kv 2.8186 2.3546 
kk 1.312 1.312 

Plinav [W/cm] 97.5 97.5 

feng 1.08 1.08 

Plinhot =Plinav·kv·kk·feng [W/cm] 389.4 325.3 

Tfuel,centerlinehot [K]  2507. 2257. 

Tcladnode [K]  851. 888. 

A táblázatban található jelölések a következőek: 

kv Térfogati egyenlőtlenségi tényező 

kk Pálcánkénti egyenlőtlenségi tényező 

Plinav Átlagos lineáris teljesítménysűrűség [W/cm] 

feng Egyenlőtlenségi tényező mérnöki faktora. 

Tfuel,centerlinehot Fűtőelem középponti hőmérséklet a forró 
pontban [K] 

Tcladnode Maximum burkolathőmérséklet (a forró 
nódusban) [K]  

Következtetések 
Mivel nem alkalmaztunk finomhálós diffúziós számításokat, 
a pálcánkénti egyenlőtlenségi tényezőket korábbi Monte 
Carlo számításokból becsültük meg. A kampány eleji 
konzervatívan számított Plinav• kv• kk· feng érték nagyon közel 
van a limithez. Nincs elég tartalék a normál üzemi 
tranziensek számára. Finomhálós számításokat tervezünk a 
túlzott konzervativizmus elkerülésére. A tanulmányozott 
esetekben a burkolathőmérsékleteket a legjobban terhelt 
kazettanódusokra számítottuk ki. A kazettán belüli 
egyenlőtlenségi tényezőt is figyelembe véve a maximális 
burkolathőmérséklet magasabb volna, de a kazettában 
alkalmazott helikális távtartó elősegíti a keveredést, amely 
enyhíti a következményeket. Szubcsatorna szintű elemzés is 
szükséges. A klaszter szűkítés módszeres alkalmazásával 
optimálisabb zóna betöltés kialakítása várható, amelyre a 
NUKENERG 2 projekt megvalósítása során kerülhet sor. 

Köszönetnyilvánítás 
A szerzők köszönetüket nyilvánítják az alábbi intéz-
ményeknek pénzügyi támogatásukért: Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal: Nukenerg pályázat, Európai Bizottság : 
FI6O-036230 szerződés számú HPLWR Phase 2 projekt. 

 
1. ábra: A HPLWR reaktor tartályán belüli áramlási utak.(Karlsruhe Institute of Technology) 
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2. ábra: A klaszterek zónában eltöltött ideje az egyensúlyi kampány során. XX:  Klaszter típus. YY: Hányad éves. 

 

 
3. ábra: Kampány végi kazetta szintű radiális kiégéseloszlás a zóna középső rétegében. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 

Kazetta kiégés [MWd/kgU]. 
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4. ábra: Kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány elején. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 

Radiális teljesítményeloszlás [-]. 

 
5. ábra: Kazetta szintű radiális teljesítményeloszlás az egyensúlyi kampány végén. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: 

Radiális teljesítményeloszlás [-]. 



Nukleon 2010. szeptember III. évf. (2010) 69 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010  6 

.  
6. ábra: Kazettánkénti forgalomeloszlás az egyensúlyi kampány elején. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: Kazettánkénti 

forgalom [kg/s]. 

 
7. ábra: Kazettánkénti forgalomeloszlás az egyensúlyi kampány végén. XX: A kazetta száma a 90 fokos szektorban. YY: Kazettánkénti 

forgalom [kg/s]. 
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8. ábra: Az áramlási régiók átlagos lineáris hőteljesítményének átrendeződése. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] J. Starflinger, T. Schulenberg, P. Marsault, D. Bittermann, C. Maraczy, E. Laurien, J.A. Lycklama, H. Anglart, M. Andreani, M. Ruzickova, L. 

Heikinheimo: Results of the Mid-Term Assessment of the “High Performance Light Water Reactor Phase 2” Project, Proceedings of ICAPP ’09, 
Tokyo, Japan, May 10-14, 2009 Paper 9268 

[2] M. Makai, "Response Matrix of Symmetric Nodes", Nuclear Science and Engineering, 86, p. 302 (1984)  

[3] A. Keresztúri at al., "Development and validation of the three-dimensional dynamic code - KIKO3D", Annals of Nuclear Energy 30 (2003) pp.93-120 

[4] Yamaji, Y. Oka, S. Koshizuka: Three-dimensional Core Design of SCLWR-H with Neutronic and Thermal-hydraulic Coupling, GLOBAL 2003, New 
Orleans, USA, Nov. 2003 

[5] Rehme K. (1973), Pressure drop correlations for fuel element spacers, Nucl. Techn., Vol. 17, p. 15-23 

[6] T. Schulenberg, J. Starflinger, J. Heinecke: Three Pass Core Design Proposal for a High Performance Light Water Reactor, 2nd COE-INES-2 
International Conference on Innovative Nuclear Energy Systems, INES-2, Yokohama, Japan, Nov. 26-30, 2006, to be published in: Progress in 
Nuclear Engineering 

[7] Maráczy Cs., Hegyi Gy., Hordósy G.,Temesvári E., Hegedűs Cs., Molnár A.: HPLWR zónatervezési számítások, Nukleon, 2008. szeptember, I. évf. 
(2008) 15 



Nukleon 2010. szeptember III. évf. (2010) 70 

Kontakt: : vargakl@almos.vein.hu  Beérkezett: 2010. június 22. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010  Közlésre elfogadva: 2010. június 30. 

Atomerőművi kémiai dekontaminációs technológia 
fejlesztése 

Varga Kálmán1, Horváthné Deák Emese1, Nagyné Szabó Andrea1, 2, Felföldi Viktória1,  
Baja Bernadett1, Németh Zoltán1, Schunk János3, Patek Gábor3 

1Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet,  
8201 Veszprém, Pf. 158. 

2Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék, 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 

3Paksi Atomerőmű Zrt., 
7031 Paks, Pf. 71.  

 

A paksi atomerőműben végzett kémiai dekontaminációs beavatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján 
egyértelmű megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX eljárás erőműben rendszeresített változata analitikai kémiai, vegyipari 
műveleti és korróziós szempontból nem megfelelően kidolgozott. Az eljárás kiváltására új kémiai dekontaminációs technológia 
műszaki dokumentációjának megalkotását célzó kutatási-fejlesztési munka indult a Pannon Egyetem, Radiokémiai és 
Radioökológiai Intézet koordinálásával. A témakörben készült korábbi publikációnkban [1] ismertettük a technológia fejlesztés 
előzményeit és annak szempontrendszerét. Jelen közleményünkben – összehasonlításul - felelevenítjük az erőműben korábban 
alkalmazott AP-CITROX technológiát, elemezzük korróziós és felületkémiai hatásait, valamint áttekintést adunk az újonnan 
kidolgozott ún. kémiai dekontaminációs bázistechnológiáról és annak potenciális továbbfejlesztési lehetőségeiről. 

 

Bevezetés 
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 1-4. reaktorblokkjának 
biztonságos működése, a munka- és sugárvédelmi 
szempontok érvényesítése megkívánja a dolgozó, karbantartó 
személyzet által elszenvedett dózis minimalizálását. Ennek 
érdekében a radionuklidokkal jelentős mértékben szennye-
zett berendezések karbantartását, in-situ ellenőrzését, esetleg 
szétszerelését, felújítását megelőzően a felületek radio-
aktivitását (dózisintenzitását) csökkenteni kell. A dózister-
helés minimális szinten tartásának legfontosabb eszköze a 
vízüzem optimálása, amelynek révén a meghatározó korró-
ziós folyamatok és az ezekkel szorosan összefüggő radioaktív 
kontaminációs jelenségek befolyásolhatók. Ugyanakkor 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a megfelelő 
(hatékony és korróziós károsodást nem okozó) üzemi 
dekontaminációs technológia valamennyi primerköri beren-
dezés vonatkozásában – szükség szerint – rendelkezésre 
álljon. 
Közismert, hogy a vízhűtésű atomreaktorok normál üzemme-
nete esetén a szerkezeti anyag felületeket borító védő-
oxidrétegbe beépült korróziótermék nuklidok (elsősorban a 
60Co, 58Co és 110mAg) eltávolíthatósága szabja meg a 
dekontaminálási technológia hatékonyságát [2-4]. Hatásos 
dekontaminálás akkor érhető el, ha nemcsak a felületen talál-
ható, hanem a szerkezeti anyag (védő-oxidréteg) mélyebb 
rétegeibe beépült radioaktív szennyezőket is eltávolítjuk. 
Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a dekontaminációs 
eljárás az alapfémet elhanyagolható mértékben károsítsa, és a 
dekontaminációt követően a felületet tökéletesen tisztítsa és 
passziválja. 

Az erőmű kettes blokkjában 2003. évben a kazettatisztítási 
folyamat során súlyos üzemzavar történt, amelyet követően 
részletes feltáró munka indult egyrészt az üzemzavar 
okainak, másrészt annak előzményét jelentő Fe-oxid 
lerakódás forrásának tisztázására. Megállapítást nyert, hogy a 
Fe-oxid lerakódások egyértelműen a paksi atomerőmű 
gőzfejlesztőiben (GF) tömegesen alkalmazott AP-CITROX 
(angol rövidítés: alkaline-permanganate + citric acid and 
oxalic acid) dekontaminációs technológia nem kívánt 
korróziós és felületkémiai hatásaival hozhatók összefüggésbe 
[4-8]. Mindezek ismeretében 2005. évben az eljárás kiváltására 
- a PA Zrt. támogatásával - új kémiai dekontaminációs 
technológia műszaki dokumentációjának megalkotását célzó 
kutatási-fejlesztési munka indult a Pannon Egyetem 
Radiokémiai és Radioökológiai Intézetének (PE RRI) 
témavezetésével [4]. A 2005-2007 időszakban tematikusan 
végzett oldat és felületkémiai, valamint korróziós kutatások 
eredményeként hatékony, kevesebb radioaktív hulladékot 
termelő és kisebb sugárterhelést eredményező ún. kémiai 
dekontaminációs bázistechnológia került kifejlesztésre az 
ausztenites korrózióálló acélfelületek kezelésére. 
Az AP-CITROX kémiai 
dekontaminációs technológia  
Az AP-CITROX technológia bemutatása 
Az AP-CITROX eljárás nagy koncentrációjú, több lépéses 
kémiai dekontaminációs technológia [1]. Meg kell jegyez-
nünk, hogy az eljárást mind a szovjet-gyártmányú, mind a 
nyugati nyomott és forralóvizes reaktortípusokban elterjed-
ten alkalmazták [2-3]. A paksi atomerőműben főként primer-
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köri főberendezések és azok kiszerelhető elemeinek (leggyak-
rabban főkeringető szivattyú forgórészek) dekontaminálására 
használták illetve használják fűthető, nagytérfogatú, recirku-
lációs szivattyúval és levegő befúvatási lehetőséggel ellátott 
dekontamináló kádakban. A nem kiszerelhető (kiszakaszolt) 
berendezések (pl. gőzfejlesztők) kémiai mentesítése dekon-
tamináló berendezéssel történt. A technológia lépései, azok fő 
paraméterei az 1. táblázatban láthatóak. Az említett 
technológia két meghatározó lépése a radioaktívan szennye-
zett felületi védő-oxidréteg lúgos kálium-permanganáttal 
történő előoxidációja, illetve a fellazított korróziótermékek 
oxálsav-citromsav eleggyel végrehajtott reduktív oldása. 

Az AP-CITROX technológia korróziós és 
felületkémiai hatásai 
A Paksi Atomerőmű 1-3. blokkjában az 1993-2001 közti 
időszakban 24 alkalommal, esetenként 2-3 ciklusban került 
sor a gőzfejlesztők AP-CITROX eljárással végzett kémiai 
dekontaminálására a karbantartó dolgozók egészségének 
védelme érdekében. A művelet során a gőzfejlesztők 
primerköri hőátadó felületeinek és kollektorainak 
dekontaminálása történt. Közismert, hogy a 2003. április 10-
én bekövetkezett súlyos üzemzavar előzményét jelentő 
fűtőelem kazettákon történő Fe-oxid lerakódásokhoz a 
dekontaminációs technológia 2000. és 2001. évi tömeges 
alkalmazása (összesen 14 db gőzfejlesztőt tisztítottak vegyil-
eg) vezetett. Az üzemzavar előzményeinek sematikus 
vázlatát az 1. ábra szemlélteti [2]. 

Ex-situ elemzésen alapuló elektrokémiai (voltammetria), 
oldatkémiai (ICP-OES) és felületvizsgálati módszerekkel 
(SEM-EDX, CEMS, XPS) végzett vizsgálataink során igazol-
tuk, hogy a dekontaminációs technológia Pakson alkalmazott 
változata számottevő dózisintenzitás-csökkentő hatása mel-
lett kedvezőtlenül befolyásolta a kezelt acélfelületek kémiai 
és korróziós állapotát [4-8]. A 2. ábra az erőműben nem 
dekontaminált, illetve AP-CITROX eljárással dekontaminált 
gőzfejlesztő hőátadó acélcső minták belső felületén kialakult 
védőréteg szerkezetének modelljét szemlélteti két kiválasztott 
minta keresztmetszeti optikai csiszolatának SEM-felvétele 
tükrében. 

1. táblázat Az AP-CITROX kémiai dekontaminációs technológia 
lépései [1] 

Dekontamináció paraméterei 

Dekontaminációs lépés 
Hőmérséklet Időtartam Áramlási 

sebesség 

1. Lépés: 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 70 - 90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

2. Lépés 
Lúgos kezelés 
(10 g dm-3 nátrium-hidroxid és  
5 g dm-3 kálium-permanganát) 

90 °C 3 óra 0,5 m⋅s-1 

3. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

4. Lépés 
Savas kezelés 
(10 g dm-3 citromsav és 
10 g dm-3 oxálsav) 

90 °C 3 óra 0,5 m⋅s-1 

5. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

6. Lépés  
Hidrogén-peroxidos öblítés 
(1 g dm-3 hidrogén-peroxid) 

70-90 °C 1 óra 0,5 m⋅s-1 

7. Lépés 
Ammóniás öblítés 
(1 g dm-3 ammónia) 

70-90 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

8. Lépés 
Vizes mosás (ultratiszta víz) 30 °C 30 perc 0,5 m⋅s-1 

Igazoltuk, hogy normál üzemi körülmények között a 
gőzfejlesztő hőátadó csövek belső felületén a szakiroda-
lomból is jól ismert spinell-szerkezetű kevertoxidokat 
(CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0≤x+y≤3) tartalmazó vékony (1-2 µm 
vastag) passzív réteg alakul ki, s a védőrétegre jelentős 
mennyiségben nagyméretű kristályok (magnetit és/vagy 
hematit) rakódnak le a hőhordozó közvetítésével. 

 
1. ábra: Példa a kontamináció-dekontamináció és korrózió-korrózióvédelem komplex kapcsolatrendszerére, avagy az 

üzemzavar előzményei a paksi atomerőműben 
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tömbfázis 

passzív réteg 
~ 1-2 µm 

kristályok 

 

 

   tömbfázis 

passzív réteg 
~ 10-12 µm 

 
2. ábra: Az erőműben nem dekontaminált, illetve AP-CITROX eljárással dekontaminált gőzfejlesztő hőátadó acélcső minták 

belső felületén kialakult védőréteg szerkezetének modellje két kiválasztott minta keresztmetszeti optikai csiszolatának 
SEM-felvétele (N = 3000X) tükrében 

 

Megállapítottuk, hogy a dekontaminációs technológia üzemi 
alkalmazása során az acélfelület oldása inhomogén, s a 
felületi oxidréteg Fe-tartalmának kvázi-egyensúlyi eltávo-
lítása a citromsav-oxálsavas kezelés során nem biztosítható. A 
technológiai paraméterek (0,4 cm3/cm2 dekontamináló 
oldat/kezelt acélfelület arány, max. 90 °C hőmérséklet) 
ismeretében, figyelembe véve a Fe(II)-oxalát oldhatóságát 
meleg vízben (0,026 g/100 cm3 víz) reálisan feltételezhető, 
hogy a kémiai mentesítéssel összefüggésben nagy mennyi-
ségű Fe(II)-oxalát válik ki a hőátadó acélcsövek belső 
felületein. A kivált Fe(II)-oxalát jelentős része a technológia 
tisztító és passziváló lépéseiben sem távolítható el az 
acélfelületről. 

A dekontaminációt követően - a gőzfejlesztők levegőre nyi-
tott állapotában - a hőátadócső felületeket hosszabb időn 
keresztül oldott O2-nel telített vizes oldatfilm (esetenként 
vízgőzzel kombinálva) borítja. Ekkor Fe(II)-speciesek jelen-
létében - különösen, ha a dekontamináció után oxidálószer 
(pl. MnO2) maradványok maradnak a kezelt felületen - amorf 
Fe(III)-hidroxidok jelentős mennyisége keletkezik a védő-
oxidréteg felületközeli tartományában. Tehát a kémiai 
dekontaminálás hatására az eredetileg stabil oxidok 
(magnetit, spinell, hematit) formájában kötött Fe egy része 
átalakul amorf Fe(III)-hidroxidokká és a felületen marad. 
Ugyanakkor a dekontamináció során fellazított, de a felüle-
tről el nem távolított, részben kristályos rétegalkotók beágya-
zódtak az amorf fázisba. Ennek eredményeként az alacsony 
Fe-tartalmú Cr-ban (illetve Ni-ben és/vagy O-ben) dús 
fázisok (ausztenit és magnetit) inhomogén eloszlással, eseten-
ként zárványokat képezve megtalálhatók az acélfelületen 
képződött oxidfilm teljes vastagságában. Az így képződött 
„hibrid” réteg azonban a reaktor újraindítása során mobilizá-
lódhat, s a bórsavas hőhordozóba jutva jelentősen befolyá-

solhatja radioaktív kontamináció, illetve a korróziótermék 
lerakódás mértékét a teljes primer hűtőkörben. 

Meg kell jegyezni, hogy a „hibrid” szerkezetű oxidréteg 
kialakulását laboratóriumi dekontaminációs vizsgálatokkal is 
igazoltuk [4-6]. Részletesen foglalkoztunk továbbá a dekon-
taminált hőátadó csőfelületeket borító oxidréteg szerkeze-
tében és korróziós állapotában az üzemidő múlásával 
összefüggésben kimutatható kedvező tendenciákkal [9-10]. 

A kémiai dekontaminációs 
bázistechnológia  
A megvalósult fejlesztések és a bázistechnológia 
továbbfejlesztésének lehetőségei 
Az előzményekben rávilágítottunk arra a tényre, hogy a paksi 
atomerőműben alkalmazott AP-CITROX eljárás analitikai 
kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem 
megfelelően kidolgozott. Ennek tükrében alapvető feladat-
ként jelentkezett egy új, a paksi atomerőmű gőzfejlesztőiben 
potenciálisan alkalmazható kémiai dekontaminációs techno-
lógia kidolgozása, melynek egyaránt biztosítani kell a 4. 
blokki nem dekontaminált és az 1-3. blokki - korábban 
dekontaminált - gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél 
hőátadó csöveinek felületén kialakult, esetenként speciális 
oxidrétegek homogén oldását. 

A 2005-2007. közötti időszakban a PE RRI-ben végzett 
kutatások (a technológia fejlesztés során érvényesített szem-
pontrendszer, a vonatkozó szakirodalmi adatok, az elvégzett 
oldatkémiai számítások, valamint speciális laboratóriumi 
modellrendszerekben végrehajtott tematikus korróziós, 
felületi, anyag- és radioaktivitás-transzport vizsgálatok) ered-
ményeként kifejlesztésre került a kémiai dekontaminációs 
bázistechnológia [11-13]. A bázistechnológia az erőműben 

AP-CITROX     ELJÁRÁS 
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rendelkezésre álló műszaki-technikai hátteret és személyi 
feltételeket (szakértelmet) felhasználva széleskörűen, és 
feladatorientáltan továbbfejleszthető úgy, hogy alkalmazása 
kedvezően befolyásolja a kezelt korrózióálló acélfelületek 
dozimetriai és korróziós állapotát. Az elmúlt két év 
eredményei igazolták, hogy az eljárás a technológiai 
paraméterek (hőmérséklet, oldatkoncentráció, áramlási sebes-
ség, kontaktidő stb.) optimálása révén alkalmassá tehető – a 
gőzfejlesztőkön kívül - más kiszakaszolt vagy kiszerelhető 
berendezések mentesítésére, sőt továbbfejleszthető a teljes 
rendszer-dekontaminálásra, vagy akár az erőmű jövőbeni 
leszerelését (dekomisszionálását) megelőző dekontaminálási 
feladatokra. A 3. ábra áttekintést nyújt a megvalósult fejlesz-
tésekről és bázistechnológia potenciális továbbfejlesztési 
lehetőségeiről. 

Az elmúlt években megkezdődött a bázistechnológia 
továbbfejlesztése olyan irányban, hogy alkalmazhatóvá 
váljon az ausztenites korrózióálló acélok mellett más 
szerkezeti anyagok (pl. szénacél, alumínium ötvözet) totál 
dekontaminálására is, vagyis a radioaktívan szennyezett 
eszközök, berendezések dekontamináló kádban megvalósuló 
tisztítására. 

A vázolt fejlesztési folyamat során prioritást kapott az a 
szempont, hogy a bázistechnológia, illetve az abból 
továbbfejlesztett eljárások hasznosítsák a paksi atomerő-
műben az elmúlt évtizedekben a kémiai dekontaminálások 
során kialakult műszaki-technikai hátteret és ismereteket. E 
szempontot érvényesítve lehetőség van a dekontaminációs 
technológia kifejlesztését, engedélyeztetését, valamint üzemi 
bevezetését idő és költségkímélő módon végrehajtani. 

Tehát a bázistechnológia szemlélet megvalósulása számos e-
lőnnyel jár. Az így létrehozott dekontaminációs technológiák: 

− gépészeti és vegyipari műveleti háttere, berendezései 
rendelkezésre állnak, illetve költséghatékonyan kialakít-
hatók vagy továbbfejleszthetők, 

− a PA Zrt.-nél engedélyezett vegyszerek és műveleti 
utasítások révén megvalósíthatók, 

− működtetéséhez a szakképzett személyi állomány 
biztosított, 

− az alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok 
kezelésének műveleti struktúrája, és technológiai 
rendszerei az erőműben már működnek. 

A bázistechnológia műveleteinek ismertetése 
A technológia fejlesztés során optimált kémiai dekontami-
nációs bázistechnológia (nem üzemi) műveleteit a 2. táblázat-
ban foglaltuk össze [12]. A korábbiakban leírtak szerint a 
paksi atomerőmű reaktorblokkjainak reduktív vízüzeme 
során a gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél hőátadó 
csöveinek belső felületén Fe-oxidok (elsősorban Fe3O4, Fe2O3, 
illetve krómmal és nikkellel különböző mértékben szub-
sztituált spinell-szerkezetű oxidok) képződnek. A helyenként 
jelentős Cr(III)-feldúsulás kémiailag ellenálló (passzív) 
felületi oxidréteget eredményez, ezért előoxidációs lépés 
alkalmazása a technológia során elengedhetetlen. Erre a célra 
permangánsavas eljárást dolgoztunk ki. Az előoxidációs 
folyamat hatékonyságát az oldat pH-jának csökkentése 
növeli. Ezt célszerűen - a tisztítani kívánt szerkezeti anyag 
felületi tulajdonságait figyelembe véve - ásványi sav hozzá-
adásával lehet elérni. Az itt alkalmazott salétromsavat 
specifikusan korrózióálló acélfelületek kezelésére használják, 
mivel elősegíti a passzív réteg kialakulását, és a koncentrált 
salétromsav szerves lerakódások eltávolítására is alkalmas. 

2. táblázat Az optimált kémiai dekontaminációs bázistechnológia 
műveletei 

Művelet Oldat összetétel 

1. művelet: Előoxidáció HMnO4 + HNO3 

2. művelet: Oxidoldás (COOH)2 

3. művelet: Bórsavas mosás 
(passziválás) H3BO3 

 KKÉÉMIA DEKONTAMINMIA DEKONTAMINÁÁCICIÓÓS BS BÁÁZISTECHNOLZISTECHNOLÓÓGIAGIA

KISZAKASZOLHATÓ
BERENDEZÉSEK (GF)

ÜZEMI
DEKONTAMINÁLÁS

• MŰVELETI EGYSÉGEK
TERVEZÉSE ÉS MÉRETEZÉSE

• GÉPÉSZETI TERVEZÉS
• ÜZEMELRENDEZÉSI TERV

MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A DEKONTAMINÁLÓ BERENDEZÉS 
LEGYÁRTÁSA, ÜZEMI BEVIZSGÁLÁSA

KÜLÖNFÉLE
BERENDEZÉSEK

„TOTÁL”
DEKONTAMINÁLÁS

DEKOMISSZIONÁLÁST 
MEGELŐZŐ

DEKONTAMINÁLÁS

TELJES RENDSZER 
DEKONTAMINÁLÁS

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS,
OPTIMÁLÁS

KISZERELHETŐ
BERENDEZÉSEK

(FKSZ) ÜZEMI
DEKONTAMINÁLÁS

FEJLESZTÉS, OPTIMÁLÁS
POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEI

ENGEDÉLYEZTETÉS
(OAH)  

3. ábra: A megvalósult fejlesztések és a kémiai dekontaminációs bázistechnológia továbbfejlesztésének lehetőségei 
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Felület a kezelés előtt 
N =1000X  

Felület a kezelés után 
N = 1000X 

 BÁZIS  

N=3000X  N = 3000X 

 

TECHNOLÓGIA 

 

4. ábra: A regeneratív hőcserélők dekontaminálására kifejlesztett technológia felületkémiai hatásának szemléltetése az 
erőműben korábban AP-CITROX eljárással dekontaminált acélcső minta frontális felületének és keresztmetszeti optikai 

csiszolatának SEM felvételei alapján 
 

A dekontamináció hatékonyságára és a korróziós, illetve 
felületkémiai hatásokra vonatkozó szakirodalmi adatok, a 
hulladékkezelési szempontok figyelembevételével, valamint a 
felületi oxidrétegek becsült minőségi és mennyiségi 
összetételének ismeretében az oxálsavat választottuk a 
korrózióálló acélfelületeken kialakult oxidrétegek oldására. 
Vizsgálati eredményeink – és a felületkezelő (dekonta-
minációs) technológia fejlesztésével összefüggő valamennyi 
tényező komplex mérlegelése - alapján az oxálsav oxidoldó-
reagensként történő alkalmazása optimálisnak tekinthető. 

A passziválás alapvető feladata, hogy a dekontaminált, védő 
oxidrétegétől részben vagy teljes egészében megfosztott 
fémfelületen új, homogén szerkezetű oxidréteget alakítsunk 
ki, amely termodinamikai és mechanikai szempontból is 
stabil. A passziválás hatékonyságát természetesen alapvetően 
befolyásolja az azt megelőző felülettisztítás. A kezelt felületek 
tisztítására és a maradék oxálsav elbontására hidrogén-
peroxidot tartalmazó bórsavas oldatot alkalmazunk. Az oldat 
nagy áramlási sebessége biztosítja azt, hogy az oldódó, illetve 
mobilis diszperz korróziós termékeket hatékonyan eltávolít-
suk a felületről. A hidrogén-peroxid, mint oxidálószer alkal-
mazása ellenére az acélfelület passziválódása alapvetően 
spontán módon történik. 

A bázistechnológia korróziós és felületkémiai 
hatásai 
Korábbi közleményeinkben [12-13] részletesen ismertettük a 
gőzfejlesztő hőátadó acélcsövek belső felületén kialakuló 
oxidrétegek kezelésére, illetve az 1-es víztisztító (1. VT) 

regeneratív hőcserélőinek dekontaminálására kifejlesztett 
technológiák laboratóriumi anyag- és aktivitástranszport 
vizsgálatának eredményeit, valamint tárgyaltunk a fent 
említett két kémiai dekontaminációs eljárás ausztenites acél-
csövek korróziós állapotára, illetve a felületi védő-oxidréteg 
struktúrájára és összetételére gyakorolt hatásait. A gőzfej-
lesztők dekontaminálására kifejlesztett eljárás a 2. táblázatban 
bemutatott bázistechnológia műveletek háromszori ismétlő-
déséből (3 belső ciklusból) áll, továbbá bórsavas mosással 
történő utókezeléssel egészül ki. Az 1.VT regeneratív 
hőcserélőinek dekontaminálására továbbfejlesztett technoló-
gia két belső ciklusból, valamint egy utókezelésből áll, és több 
paraméterében eltér a GF technológiától [12]. 

A laboratóriumi hatásvizsgálatok eredményei alapján megál-
lapítottuk, hogy a kifejlesztett eljárások rendkívül hatéko-
nynak tekinthetők a dózisintenzitás csökkentése tekintetében, 
a belső ciklusok megismétlésével ugyanis a felületi oxidréteg 
mélyebb rétegeiben akkumulálódott radionuklidok is 
eltávolíthatók. Figyelemre méltó tény, hogy a technológiák 
mindkét jellemző ausztenites acél felülettípus (korábban nem 
dekontaminált, illetve erőműben AP-CITROX eljárással 
dekontaminált) esetén képesek eltávolítani akár a teljes védő-
oxidréteget. A felületoldás - több belső ciklus alkalmazása 
esetén - meglepően egyenletes, a kezelt felületek morfológiája 
kedvező. A lerakódott mangán-dioxid teljes mennyisége 
eltávolítható a felületről, valamint az oxálsav maradványai 
sem azonosíthatók a felület tisztítását és passziválását 
követően. Szemléltetésképpen a 4. ábra a regeneratív 
hőcserélők dekontaminálására kidolgozott technológia egy, 
az erőműben korábban AP-CITROX eljárással dekontaminált 
acélcső mintára gyakorolt felületkémiai hatását mutatja. A 
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frontális felületekről és a keresztmetszeti optikai csiszola-
tokról készült SEM-felvételeken jól láthatók, hogy a felületet 
borító ∼10 µm vastag, krómban dús, hibrid szerkezetű 
oxidréteg, melyen elszórtan kristályos (feltehetően magnetit) 
lerakódások fedezhetőek fel, a felületkezelést követően teljes 
mértékben eltávolításra került, és a dekontamináció eredmé-
nyeként egy vékony (d < 1 µm) passzív védő-oxidréteggel 
borított acélfelületet kaptunk. Szelektív (lyuk-, rés-, illetve 
kristályközi korrózió) korróziós elváltozások a felületkezelést 
követően nem tapasztalhatók. 

Elektrokémiai (voltammetria) mérésekkel igazoltuk továbbá, 
hogy a kezelt felületek passzív állapota nem romlik az eredeti 
csőfelületekhez viszonyítva. Mindez alátámasztja, hogy a 
felületek tisztítása kielégítő, és kompakt védő-oxidréteg 
alakul ki spontán módon a kezelt felületen. 

Összefoglalás 
A gyakorlat az elmúlt időszakban igazolta, hogy a 
primerkörben az összefüggő jelenségeket nem szerencsés 
egymástól elkülönítve, elektrokémiai és felületkémiai szem-
pontok mellőzésével, esetenként félempirikusan vizsgálni. A 
paksi atomerőműben végzett kémiai dekontaminációs bea-
vatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján 
egyértelmű megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX dekon-
taminációs eljárás erőműben rendszeresített változata analiti-
kai kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem 
megfelelően kidolgozott. A technológia üzemi alkalmazása 
során az acélfelület oldása inhomogén, s a felületi oxidréteg 

Fe-tartalmának kvázi-egyensúlyi eltávolítása a citromsav-
oxálsavas kezelés során nem biztosítható. A kémiai mente-
sítéssel összefüggésben általában vastag és „hibrid” szerke-
zetű oxidréteg alakult ki a kezelt acélfelületeken. 

Az AP-CITROX eljárás kiváltására hatékony, kevesebb 
radioaktív hulladékot termelő és kisebb sugárterhelést ered-
ményező ún. kémiai dekontaminációs bázistechnológia került 
kifejlesztésre. A bázistechnológiával végzett laboratóriumi 
vizsgálatok alátámasztják az acélcső minták belső felületét 
borító oxidrétegek homogén oldódását, azaz a kezelt felületek 
morfológiája kedvező. A kezelt csőfelületek passzív állapota 
még a teljes oxidréteg eltávolítása esetén sem romlik az 
eredeti csőfelületekéhez viszonyítva. Mindez igazolja, hogy a 
kémiai dekontaminációt követően a felület tisztítása kielégítő, 
és kompakt védő-oxidréteg alakul ki spontán módon a kezelt 
felületen. A bázistechnológia az erőműben rendelkezésre álló 
műszaki-technikai hátteret és személyi feltételeket (szakér-
telmet) felhasználva széleskörűen, és feladatorientáltan 
továbbfejleszthető úgy, hogy alkalmazása kedvezően befo-
lyásolja a kezelt korrózióálló acélfelületek dozimetriai és kor-
róziós állapotát. A technológiai paraméterek (hőmérséklet, 
oldatkoncentráció, áramlási sebesség, kontaktidő stb.) 
optimálása révén alkalmassá tehető – a gőzfejlesztőkön kívül 
- más kiszakaszolt vagy kiszerelhető berendezések 
mentesítésére, sőt továbbfejleszthető a teljes rendszer-
dekontaminálásra, vagy akár az erőmű jövőbeni leszerelését 
(dekomisszionálását) megelőző dekontaminálási feladatokra. 
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Az LHC TOTEM kísérlete 

Csanád Máté 

ELTE Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.  

 

A svájci CERN kutatóintézetben létrehozott LHC gyorsító indulása napjaink egyik leginkább várt tudományos eseménye. A 
kísérleti részecskefizikai és nehézionfizikai kutatások új frontvonala nyílik majd meg az LHC kísérleteiben. Ezek közül egy a 
TOTEM kísérlet, melynek célja a teljes proton-proton hatáskeresztmetszet mérése és a proton szerkezetének mélyebb megértése. 
A TOTEM detektorrendszerét úgy alakították ki, hogy a fenti célokhoz szükséges méréseket, azaz a rugalmas és diffraktív 
szórás hatáskeresztmetszetét a lehető leghatékonyabban tudja mérni a megfelelő kinematikai tartományban. Jelen cikkben a 
TOTEM fizikai céljait és detektorainak felépítését tekintjük át. 

 

Bevezetés 
A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, azaz 
a CERN 2009-ben elindította a Nagy Hadronütköztető (LHC) 
néven ismert gyorsítóját. Először 900 GeV, majd 2,36 TeV, 
végül 2010 márciusában 7 TeV tömegközépponti energiájú 
proton-proton ütközéseket hoztak létre. A tervezett 
maximális 14 TeV energia eléréséhez még további 
ellenőrzésekre van szükség. Az LHC bemutatásával korábbi 
cikkekben [1] találkozhatott az Olvasó. Jelen cikk témája a 
TOTEM (amely a „TOTal cross section, Elastic scattering and 
diffraction dissociation Measurement” kifejezés rövidítése, 
ennek jelentése „teljes hatáskeresztmetszet, rugalmas szórás 

és diffrakció mérés”), az LHC egyik (létszámában a kisebbek 
közé tartozó) kísérlete [2]. A TOTEM egy a szervezett magyar 
részvétellel működő LHC együttműködések közül, a magyar 
csoport honlapját lásd a http://totem.kfki.hu címen. A többi 
LHC kísérlet (ALICE, ATLAS, CMS, LHCB, LHCF) közül az 
ALICE, az ATLAS és a CMS kísérletben vesznek részt 
magyarok. 

Az egyedi kinematikai tartományban lévő TOTEM 
berendezésekkel a leginkább előreszóródó (azaz a leginkább 
nyalábirányban kirepülő) részecskéket észlelhetjük, ezért a 
TOTEM ideális előreszórási jelenségek vizsgálatára, például 
rugalmas és diffraktív szórás mérésére (ezek kinematikai 
leírása az 1. ábrán látható). 

 
1. ábra: A rugalmas szórás és a diffrakció kinematikai képe látható ezen az ábrán. Rugalmas szórásban csak impulzuscsere történik, a 

protonok nem bomlanak fel. Diffrakció esetén a bejövő protonok közötti kölcsönhatás eredményeként a protonok felbomolhatnak. A 
gráfon p baloldalt a bejövő, jobboldalt a kimenő protonokat jelöli, P pedig a kicserélt részecske jele. A diagramokon η = 0.5·log(p+pz)/(p-

pz) a (pszeudo)rapiditást, Φ pedig a nyalábra merőleges (transzverz) síkbeli szöget jelöli. Fontos jele a diffraktív és rugalmas 
eseményeknek, hogy a keletkező részecskék η tartománya két jól elkülönülő részre osztható. 
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2. ábra:  A felső, méretarányos ábrán az előreszóródott részecskéket észlelő T1 és T2 nyomkövető detektorok láthatóak, a CMS detektorai 

(halványan a háttérben) által körülvéve, az IP5 ütközési pont jobboldalán. Az alsó (szintén méretarányos) ábra az LHC nyalábcsöve 
mentén elhelyezkedő római edények (Roman Pot, RP) láthatóak. Az egyik állomás 147 méterre (RP147), a másik 220 méterre (RP220) 

található az ütközési ponttól. A TOTEM detektorainak másik fele az ütközési pont (IP5) túloldalán, szimmetrikusan helyezkedik el 
. 

A TOTEM fő célja a teljes proton-proton hatáskeresztmetszet 
mérése, amelyhez a rugalmas szórás hatáskeresztmetszetének 
kis t értékeknél való mérésre (ahol t a nyalábirányra 
merőleges impulzus négyzetét jelenti, azaz a kis t nagy 
rapiditásnak felel meg), illetve a rugalmas és rugalmatlan 
események időegységenkénti számának meghatározására van 
szükség. A TOTEM célja továbbá a proton szerkezetének 
mélyebb megértése diffraktív események vizsgálatán 
keresztül. Látható tehát, hogy a TOTEM fizikája kiegészíti a 
többi LHC kísérlet céljait, az egyedi kinematikai tartományon 
túl azért is, mert a többi kísérlet által mért érdekes különféle 
hatáskeresztmetszeti adatok normálásához szükség van a 
teljes hatáskeresztmetszet ismeretére. 

A TOTEM felépítése 
A TOTEM kísérletet úgy tervezték meg, hogy a fenti mérések 
elvégzésére alkalmas legyen. Ehhez nagy rapiditástartományt 
lefedő detektorokra van szükség, hogy a kijövő részecskék 
döntő hányadát észlelhessük (1. ábra). A TOTEM felépítése a 
2. ábrán látható módon olyan, hogy a detektorai a nyalábhoz 
képest minél kisebb szögben érkező részecskéket észleljék. A 
TOTEM fő részei a „római edénynek” (Roman Pot) nevezett 
szilícium-detektorok és a T1 és T2 „teleszkópok”. Az ezek 
által lefedett kinematikai tartományt a 3. ábra mutatja. 
Látható, hogy a detektorok rapiditástartománya η=12-ig is 
kimegy, ez körülbelül 10-5 rad szögnél kisebb eltérést jelent a 
nyalábiránytól. Ezen detektor-rendszerrel a rugalmas 
események 99,5%-a és a diffraktív események 84%-a 
észlelhető.  

 

A Roman Pot detektorok 
A nagymértékben előreszórt protonokat mozgatható, a 
nyalábcsőbe nyúló detektorok (azaz római edények) 
segítségével észlelhetjük – ezt a kísérleti technikát az ISR-nél 
vezették be [3], és azóta más gyorsítóknál is sikerrel 

alkalmazták. A TOTEM esetében ezt úgy alkalmazzuk, hogy 
a szilícium detektor-lapokat és a hozzájuk tartozó kiolvasó 
elektronikát ezekbe az úgynevezett római edényekbe, azaz 
Roman Pot detektorokba tesszük, és ezeket az edényeket 
másodlagos vákuumba helyezve csatlakoztatjuk a nyalábcső 
elsődleges vákuumrendszeréhez. A detektorokat az 
edényekkel együtt mozgathatjuk a nyalábtól a lehető 
legkisebb, de még biztonságos távolságra. Mivel így a 
nyalábhoz nagyon közel beérkező protonokat is érzékeljük, 
így az igen nagy rapiditású tartomány is rendelkezésünkre 
áll. A magyar csoport egyik feladata volt az edényekhez 
kapcsolódó szimulációk elvégzése [4]. 

 
3. ábra: A TOTEM detektorok által lefedett kinematikai 
tartomány. Az ezen az ábrán nem szereplő negatív rapiditás 

(vagy eltérülési szög) esetén ugyanezek a tartományok érhetőek 
el.  
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4. ábra: A Roman Pot (RP) detektorok felépítése. Balra a nyalábcsőhöz csatlakozó edények, jobbra az edényekben található szilícium-

detektorok (lapkák) elrendezése látható. Egy állomáson két, a balra látható ábrához hasonló RP egység van, egy egységben pedig három 
(egy vízszintes és két függőleges) edény. Az ütközési pont két oldalán 2-2 állomás van, ezekben tehát 24 edény, és minden edényben 10-

10 szilícium-detektor (azaz összesen 240 lap) 
. 

A római edényekben lévő detektor 3,5 cm-es oldalhosszúságú 
szilícium lapkákból áll (4. ábra), edényenként 10 darabból. A 
lapkákat 512 csíkra vagy csatornára osztották [5], így a 
különböző irányban elhelyezett lapkákkal a beérkező 
protonok transzverz pozícióját és ezáltal impulzusát tudjuk 
meghatározni (4. ábra). A lapokon megjelenő jelet 
úgynevezett VFAT chipekkel olvassuk ki, négy darab tartozik 
egy szilícium lapkához. 

Fontos látni, hogy a szilícium detektor-lapokat annyira 
tehetjük közel a nyalábhoz, hogy csak a szórt részecskék 
ütközzenek bele. Ehhez a nyalábvastagság (σ) tízszeresének 
megfelelő távolságot választunk. A nyalábvastagság azonban 
a gyorsító optikájától függ, így a detektorok által lefedett 
kinematikai tartomány is. Az LHC normál optikája (a 
szokásos Twiss-féle béta függvény β* paraméterének 
értékeivel kifejezve, amely a nyalábkeresztmetszet 
oszcillációjának ütközési pontban vett hullámhosszát jelenti) 
β* = 0,5-2 m, az igazán precíz TOTEM mérésekhez azonban 
speciális, β* = 90 m és 1540 m-es optikára is szükség van (β* 
nagy értéke fókuszált, kis keresztmetszetű nyalábot jelent, 
míg kis β* esetén a nyaláb keresztmetszete nagyobb). A β* = 
90 m optika már a korai adatfelvételi periódusokban elérhető 
lesz, míg a 1540 m várhatóan későbbi időszakokban. A 
megfelelő precizitású mérésekhez azonban relatíve alacsony 
luminozitás is elegendő, így rövid, speciális optikájú 
adatfelvételi periódussal is elérhetőek a TOTEM által 
megcélzott mérések. 

 Az előreszórást mérő teleszkópok 
A TOTEM előreszórást mérő teleszkópjai (T1 és T2) 
négyegységnyi rapiditástartományt fednek le. 
Szimmetrikusan helyezkednek el a CMS előreszórást mérő 
régiójához közel, az ütközési pont mindkét oldalán (2. ábra). 

A T1 (3,1 < |η| < 4,7) karonként 5 síkból áll, ezek pedig 
egyenként 6 trapéz alakú katódcsík kamrából (Cathode Strip 
Chamber, azaz CSC), ütközési ponttól való távolságuk 7,5 – 
10,5 méter. A T2 (5,3 < |η| 6,5) teleszkóp 20 félkör alakú 
gáztöltésű elektronsokszorozóból (Gas Electron Multiplier 
azaz GEM) áll, és 13,5 méterre található az ütközési ponttól. 
A teleszkópok felépítését az 5. ábrán láthatjuk. Az általuk 
lefedett kinematikai tartomány miatt a rugalmatlan szórási 
események számának mérésében játszanak jelentős szerepet. 
Kulcsfontosságúak továbbá a rugalmatlan folyamatok 
részletes vizsgálatát célzó mérésekben is. 

A TOTEM adatkiolvasó rendszere 
A Roman Pot, a T1 és a T2 detektorok csatornáinak 
kiolvasására is 128 csatornás, úgynevezett VFAT chipeket 
használunk. A TOTEM adatkiolvasó (data aquisition, azaz 
DAQ) rendszere így igen egységes, a Roman Pot 240 
szilícium-detektorához 960 VFAT chip csatlakozik, míg a T1-
hez és a T2-höz összesen 1160. A DAQ feladata ezen 2220 
VFAT adatainak kiolvasása. A magyar csoport feladatai 
között kiemelt helyen említhetjük a DAQ és a hozzá 
kapcsolódó valósidejű megfigyelő (monitoring) rendszer 
fejlesztését. 

 
5. ábra: A T1 (jobbra) és T2 (balra) detektorok rajza. Az ütközési ponthoz képest elfoglalt pozíciójukat lásd a 2. ábrán. 
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6. ábra: A teljes proton-proton hatáskeresztmetszet (σpp) a 

tömegközépponti energia (√s) függvényében, a COMPETE 
együttműködés számításai szerint [2]. 

A TOTEM kísérlet céljai 
A TOTEM céljai között tehát megtalálható a proton-proton 
szórás teljes hatáskeresztmetszetének és a rugalmas szórás 
differenciális hatáskeresztmetszetének mérése, illetve proton 
szerkezetének mélyebb megértése diffraktív események vizs-
gálatán keresztül. A TOTEM detektorai által lefedett kinema-
tikai tartományt (5. ábra) ez alapján alakították ki. A Roman 
Pot által lefedett tartomány függ a gyorsító optikájától (lásd 
fent). 

Teljes hatáskeresztmetszet és luminozitás 
Minden részecske-ütközés vizsgálata esetén elsődlegesen fon-
tos kérdés a teljes hatáskeresztmetszet megmérése. A teljes 
proton-proton hatáskeresztmetszet alacsony energián jól 
ismert, LHC energiákon azonban csak nagy bizonytalanságú 
kozmikus sugárzási adatokból nyerhetünk információt. Az 
eddigi mérési adatok és elméleti görbék a 6. ábrán láthatóak. 

A TOTEM méréseinek bizonytalansága az ún. optikai tételt 
felhasználó számítás alapján megbecsülve mindössze 1% lesz. 
A mérés alapja a következő összefüggés: 
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Itt Nel a rugalmas (elasztikus), Ninel a rugalmatlan 
(inelasztikus) szórást szenvedett részecskék száma, t a 
szórásban átadott transzverz irányú impulzus négyzete, ρ 
pedig egyfajta szórási paraméter, a rugalmas szórás 
amplitúdójának valós és képzetes részének hányadosa, 
elméleti becslés [6] alapján értéke 0,14-re tehető (ez az 1+ρ2 
kifejezésen keresztül szerepel a képletben, ezért az ebből 
adódó hiba csekély). A mérés kritikus része a rugalmas szórás 
extrapolálása a t = 0 értékhez. A TOTEM azért alkalmas erre 
különösen, mert az igen nagy rapiditás éppen igen kicsi t 
értéknek felel meg. Minél közelebb tehetjük tehát a 
detektorokat a nyalábhoz, annál közelebb juthatunk a t = 0 
értékhez. A gyorsító optikájának β* = 2 m értéke esetén a 
|t|>1 GeV2 tartomány érhető el, β* = 90 m esetén a legkisebb 
elérhető |t| érték 0,04 GeV2, míg β* = 1540 m esetén ugyanez 
0,002 GeV2. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a luminozitás 
mérése is lehetséges hasonló módon, mivel erre a következő 
összefüggés vonatkozik: 

 tot el inelN Nσ = +L  (2) 

A hatáskeresztmetszet mérésnek hibája β* = 90 m optika 
esetén 5%, míg a speciális, β* = 1535 m optika esetén 1-2%. A 
luminozitás hibája pedig 7, illetve 2% a két különböző optika 
esetén. Ekkora hibával már megszorítást lehet majd tenni az 
elméleti modellekre.  

Rugalmas szórás 
A nagy impakt paraméterű ütközésekre irányuló érdeklődés 
középpontjában áll a rugalmas szórás differenciális 
hatáskeresztmetszetének (dσ/dt) mérése is. A nagyenergiás 
rugalmas szórási folyamatokra vonatkozóan igen pontos 
mérések állnak rendelkezésre széles energiatartományban. 
Ezek alapján különböző jóslatok születtek 14 TeV energiára, 
ezek a 7. ábrán láthatóak, amely különböző modellek [7-10] 
jóslatait mutatja. 

A TOTEM nagyjából a 10-3 – 10 GeV2 |t| intervallumon 
végez majd méréseket, ezek eredményei tehát el tudják majd 
dönteni, hogy melyik elméleti modell helyes. 

 
7. ábra: A rugalmas szórás differenciális hatáskeresztmetszetére vonatkozó jóslatok különböző modellek alapján, a 0-10 GeV2 illetve a 0-0.5 

GeV2 tartományban [6-10] 
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8. ábra: Az 1. ábrán látható egyszeres és dupla diffrakción kívül egyéb diffraktív folyamatok is lezajlanak. Közös jellemzőjük a keletkezett 

részecskék rapiditástartományában lévő rések, illetve a legtöbb esetben az épen maradt protonok. A kicserélt részecske jele itt is P, mivel 
az diffraktív és elasztikus folyamatok esetében a Regge-elmélet által bevezetett Pomeront használják az impulzuscsere 

hatáskeresztmetszetének leírására [11]. A Pomeron tehát hipotetikus részecske, amelyet szórási hatáskeresztmetszetek hipotetikus 
leírására használnak. 

Diffrakció 
A diffrakciós és rugalmas folyamatok összesen nagyjából 
50%-át teszik ki a teljes hatáskeresztmetszetnek. Ezen folya-
matoknak sok, a protonszerkezethez és a QCD (kvantumszín-
dinamika; a kvarkok és gluonok kölcsönhatását leíró elmélet) 
alacsony energián mutatott viselkedéséhez kapcsolódó részle-
tét nem értjük még teljesen. A legtöbb diffraktív eseményben 
(a különböző típusú események az 1. és a 8. ábrán láthatóak) 
megmarad az egyik vagy mindkét proton, és csak kicsit mó-
dosul az impulzusa. Ezen protonok észlelése a CMS detektor-
rendszerével együtt (amely a központi tartományban lévő, az 
ütközésben keletkezett részecskéket észleli) a diffraktív ese-
mények részletes leírását teszi lehetővé. Fontos látni továbbá, 
hogy már az LHC méréseinek korai szakaszában elérhető a 
diffrakciós folyamatok hatáskeresztmetszetének mérése a 
TOTEM számára, β* = 2 m optika esetén is 2%-os relatív 
hibával. 

Összefoglalás  
A TOTEM kísérlet egyedülálló abból a szempontból, hogy az 
előreszórt protonok pályáját igen nagy precizitással tudja 
meghatározni. A gyorsító hagyományos optikájával is pon-
tosan megmérhetjük a diffrakciós és rugalmas szórási folya-
matok hatáskeresztmetszetét, speciális optikájú mérésekkel 
pedig a proton-proton szórást teljes hatáskeresztmetszet 
határozhatjuk meg. A TOTEM mérési programjának 
végrehajtása során olyan kérdésekre nyerhetünk választ 
tehát, amelyek további, a többi LHC kísérlet eredményein túli 
betekintést engednek a kvantumszíndinamika működésébe. 

Köszönetnyilvánítás 
A szerző köszönetét fejezi ki a TOTEM együttműködés 
tagjainak és a magyar TOTEM csoportnak. Kutatási 
munkánkat az OTKA NK 73143, NKTH-OTKA 74458 
pályázatok, a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap 
és a TOTEM kísérlet támogatja. 
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