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Előszó

A Magyar Nukleáris Társaság megalakulásától kezdve fontosnak tartotta a magyar közoktatás, azon belül is kiemelten a
fizika oktatás helyzetének nyomon követését, mivel ez alapvetően fontos a szakember (humánerőforrás) utánpótlás
biztosítása szempontjából. Ezt a célt szolgálta annak idején a Tanári Szakcsoport létrehozása is. A Társaság ezért
fontosnak tartja a tehetséges diákok érdeklődésének felkeltését a fizika és a nukleáris technika iránt: versenyeket szervez
(ilyen például az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közösen évek óta nagy sikerű Szilárd Leó Verseny), és elindította,
évek óta sikeresen működteti a Nukleáris Tábort. Mostani számunkban ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó írások
is helyet kaptak.
A jövőre nézve is fontos célunknak tartjuk, hogy néhány oktatási témájú írást megjelentessünk. Szeretnénk bíztatni a
kollégákat, hogy írják le ötleteiket, bevált oktatási módszereiket a nukleáris technika témaköréhez kapcsolódóan, mind a
közoktatás, mind pedig a felsőoktatás vonatkozásában. De természetesen minden nukleáris témájú, illetve azzal
kapcsolatos írást örömmel veszünk egyaránt beleértve a jelenlegi új eredményeket, és a múlt értékeinek bemutatását,
mintegy a tudás megőrzését szolgálva. Ez utóbbihoz kapcsolódóan mostani és következő számunkban is olvasható lesz
egy-egy írás.
Kérjük, ahogy a többieket, ezeket is olvassák érdeklődéssel!
Külön köszönetet mondok az olvasószerkesztőknek és Házi Gábornak, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy ez a
szám létrejöhetett!

A főszerkesztő

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

Nukleon

2010. december

III. évf. (2010) 72

A paksi 4. blokk átrakása közben
végrehajtott fűtőelem vizsgálatok
dr. Pintér Tamás
Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks Pf. 71., +36 20 930 9549, +3675 508 756

A 4. blokk 22. kampánya során mért aktivitás-koncentrációk trendje alapján kezdetben több, később csak egy-két szivárgó
fűtőelemet lehetett valószínűsíteni. A hiba jellegére vonatkozó becslések szerint a burkolaton olyan méretű lyuk volt, hogy a
hűtőközeg közvetlenül érintkezhetett az üzemanyaggal. A valószínűleg gyári hibás tömörtelen kazetta kiválasztása a
teleszkópos sipping berendezéssel sikeresen megtörtént a blokk főjavítása alatt. Az előzetes számításoknak, becsléseknek
megfelelően egy egyéves szabályozó kazetta bizonyult tömörtelennek. A kampány alatt mért adatokból készült becslés jó
egyezést mutat a talált tömörtelen kazettára vonatkozó adatokkal. A 22. kampányban aktivitásnövekedést okozó tömörtelen
kazetta kiválasztás helyességét a visszainduló kampányok aktivitásmenete igazolja.

Előzmények
Röviddel a 4. blokk 2008. évi visszaindulása után erőteljes jód
aktivitásnövekedést észleltünk. A 131I-aktivitás értéke átlépte
a MÜSZ (Műszaki Üzemeltetési Szabályzat) első
akciószintjéhez tartozó értéket, az összes jód-aktivitás pedig
megközelítette a rá vonatkozó első akciószintet. (1. ábra) Ez a
magas érték néhány napig állt fenn, tovább nem emelkedett.
A kampány során lassú csökkenés után stabilizálódott, de
magasabb értéken, mint a korábbi kampányok alatt, vagy a
többi blokk értékei. Az aktivitás növekedése, jellege
tömörtelen kazetta jelenlétét feltételezte. Az aktivitás
nagysága nem tette indokolttá a blokk azonnali leállítását, de
döntés született a tömörtelen kazetta megkeresésére a blokk
2009. évi főjavítása alatt.
Az 1. ábrán látható, hogy az öt jódizotóp (131I – 135I) összegét
jelentő szumma jód-aktivitás koncentrációja csak megkö-

zelítette az alsó beavatkozási szintet (össz-jód korlát (b)), míg
a 131I aktivitáskoncentrációja rövid ideig valamivel túllépte az
alsó korlátot (I-131 korlát (b)).
Annak ellenére, hogy a kampány alatt az aktivitás értékek
nem értek el MÜSZ beavatkozási szinteket, a döntés továbbra
is a tömörtelen kazetta kiválasztása volt. Az előzetes
számítások alapján egy darab egyéves fűtőelem-pálca tömörtelensége volt valószínűsíthető, ami egy szabályzó kazettában
lehet. A hiba jellege makro hibára utalt, vagyis a víz és a
fűtőelem-pasztilla közvetlenül érintkezett.
A reaktor aktív zónájában 349 db kazetta található, amiből
312 munkakazetta és 37 db szabályzó kazetta. Egy kazettában
126 fűtőelem pálca van, ami közel 44000 db fűtőelem pálcát
jelent. Ebből a 44 ezerből vált egy tömörtelenné, és ennek a
megkeresése volt a feladat. Egy tömörtelen pálcáért egy egész
kazettát ki kell selejtezni.
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A kazetta tömörtelenséget jelző jód izotópok aktivitásváltozása a 4. blokk 22. kampánya alatt
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A blokk leállítása során jelentkezett spiking-effektus
megerősítette a tömörtelen kazetta jelenlétét. A 2. ábrán jól
látszik a leterhelés és a nyomásmentesítés hatására jelentkező
spiking-csúcs.

Sipping vizsgálati előkészületek
A 2. blokki pihentető medencében sikeresen kipróbálásra
került egy új beszerzésű teleszkóp sipping berendezés, és a
tömörtelen kazetta kiválasztását ezzel a berendezéssel
kívántuk elvégezni a 4. blokk átrakása alatt. A teleszkóp
sipping berendezés előnye a többi rendelkezésre álló vizsgáló
eszközeinkhez képest, hogy normál átrakási műveletek
közben, azt csak elviselhető mértékben meghosszabbítva
elvégezhető a fűtőelemek vizsgálata. A használathoz több
átalakítást kellett elvégezni az átrakógépen és egyes
berendezésein, mindet hatósági engedély birtokában.
A
leglényegesebb
az
átrakógép
kazettamegfogó
munkarúdjának az átalakítása volt, amikor is biztosítani
kellett a kazettán átszívott víz bejutását a vizsgáló
berendezésbe. További, nem elhanyagolható átalakítások
voltak az átrakógép szoftverének módosítása és a biztonságos
mozgást lehetővé tevő tömlőfeszítő kialakítása, valamint az
átrakógéppel megegyező biztonságú villamos betáplálás.
A szükséges átalakítások és engedélyezések a 4. blokk
karbantartásra történő leállásáig elkészültek, a megfelelő
kartogram alapján indulhatott a zóna vizsgálata és átrakása.

Sipping vizsgálati eredmények
A 4. blokk leállása után minden kazettát sipping vizsgálatnak
vetettünk alá. A vizsgálat során a kazettákat az átrakógép
egyesével megemelte, a rajta átszívott vízből gázszeparátorban kinyert nemesgáz-aktivitást szcintillációs detektorral
folyamatosan regisztráltuk, a kazettán átszívott víz
összetételét mintavétel után laboratóriumban elemeztük. A
fűtőelem átrakó medenceből naponta egyszer mintát vettünk
laboratóriumi elemzésre a vizsgálati háttér nyomon
követésére. )
A sipping program 2009. május 2-án 2:50-kor elkezdődött. A
sipping eredmények megbízhatóságát nem befolyásoló

3000
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bar
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kisebb problémáktól eltekintve az átrakás és a sipping
vizsgálat zavartalanul lezajlott.
Az üzembe helyezési próbák során megtörtént a sipping
háttér felvétele. A detektor helyén a gamma háttér kb. 3 cps
volt, ami megegyezett a 2. blokkon 2008. novemberében
végzett mérések során kapott értékkel. Az először – a
reaktorból származó sipping vízzel – mért sipping háttér
értéke 4000 cps tartományban volt.
A sipping vizsgálat során a jel detektálását akkor indítottuk
(ekkor indult a sipping protokoll), amikor a megfogó
szerkezet a fűtőelemhez kapcsolódott. Ezt követően a kazettát
az átrakógép felemelte a szállítási magasság alatti 500 mm-es
magasságba. A mérést követően a kazettát a szállítási
magasságra emelték, és a kartogram szerinti következő
pozícióba mozgatták. Ott letették, és miután a helyére került,
kioldották a megfogó szerkezetet. Az átrakógépet a
következő pozícióra mozgatták, majd elölről kezdték az
eljárást.
A sipping vizsgálati protokoll közvetlenül a következő
kazetta sipping vizsgálat céljából történő megfogása előtt
került leállításra.
A sipping jelre a figyelmeztetési és riasztási küszöbértékeket
a háttérszámlálási sebesség többszöröseként állítottuk be (1,5szeres háttér = figyelmeztetés, 3-szoros háttér = riasztás). A
háttérszámlálási sebességet a sipping kezelő személyzete
folyamatosan ellenőrizte, és a háttér változása esetén
átállította.
A szabályzó kazetták vizsgálatának megkezdéséig nem
detektáltunk tömörtelen kazettára utaló sipping jelet. A
vizsgálatokat tovább folytatva 2009. május 9-én 22:33-kor a
sipping kezelője erőteljes sipping-jelnövekedést észlelt. A
többezerszeres jelnövekedésnél a sipping mérés leállításra
került a vízminta megvétele után a detektor és a berendezés
elszennyeződésének elkerülése érdekében. A jel alapján a 3.
csoportba tartozó 6. szabályzó kazetta volt tömörtelen (az
átrakás 351. lépésében). A sipping berendezésnél a maximális
jelnagyság 132600 cps volt 100 cps alatti háttér beütésszám
mellett. A kazetta tömörtelenségét a vízminta laboratóriumi
eredménye is igazolta.
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Az 3., 4. és 5. ábra a tömörtelen kazetta, valamint az előtte és
utána mért kazetták sipping jelének lefutását mutatja. A
tömörtelennek minősített kazettát eltávolítottuk a zónából.
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Az átrakás és a sipping vizsgálat további lépései alatt egy
gyanús kazettát találtunk, amelynek jelnagysága nem lépte
túl a háttér háromszorosát, ezért nem tekintettük
tömörtelennek, és további üzemelésre a reaktorban maradt.

SIPPING időtartam (s)

4. ábra:

A tömörtelen kazetta sipping jele

6. ábra:

7. ábra:

A 4. blokk visszaindulásakor mért 131I- és 133Xe-aktivitáskoncentrációk

A 4. blokk 2010. évi leállásakor mért 131I-aktivitáskoncentrációk (SER = Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer)
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Összefoglalás
A 4. blokk 22. kampányában jelentős aktivitásnövekedést
okozó – valószínűleg gyári hibás – tömörtelen kazetta kiválasztása a teleszkópos sipping berendezéssel sikeresen
megtörtént. A kampány alatt mért adatokból készült becslés
jó egyezést mutat a talált tömörtelen kazettára vonatkozó
adatokkal.
A 22. kampányban aktivitásnövekedést okozó tömörtelen
kazetta kiválasztásának helyességét a visszainduló kampány
aktivitásmenete igazolja. A jódizotópok aktivitásadatai
alapján látszik, hogy a zóna kis mértékben elszennyeződött
hasadóképes magokkal. Ez okozza a magasabb aktivitás
értékeket.

A 6. ábrán látható, hogy teljesítményváltozáskor kismértékű
aktivitástranziens jelentkezik. Ez a bent maradt „tömörtelengyanús” kazettának valószínűsíthető, amelynek jelenlétét a
2010. évi leálláskor észlelt spiking is igazolt. (7. ábra)
A 2009-2010. évi üzemelési adatokból számolva a zónában
egy darab kis mértékben tömörtelen, mikrohibás (gázinhermetikus) fűtőelem-pálca volt. A szakmai szervezetek
döntése értelmében nem került sor a tömörtelen kazetta
kiválasztására, hanem az további üzemeltetésre visszakerült a
zónába. Jelenleg a feltételezetten tömörtelen kazetta a
harmadik üzemévét tölti a zónában nem veszélyeztetve a
blokk biztonságos üzemeltetését. A tömörtelen pálca
jelenlétét a teljesítmény változáskor észlelt spiking igazolja.
(8. és 9. ábra)
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8. ábra:

A 2010. évben indult 24. kampányban észlelt 131I-spiking
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9. ábra:

A 2010. évben indult 24. kampányban észlelt 133Xe-spiking

A mérési adatokból számolt tömörtelen fűtőelem-pálca száma
változatlanul egy darab a 44 ezerből, és a tömörtelenség
jellege mikrohiba.
A sipping vizsgálatnál észlelt tömörtelen gyanús kazettával
kapcsolatban felmerült, hogy az érzékeny, nagy mérési
pontosságú eszköznek köszönhetően olyan tömörtelen-
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ségeket is ki tudunk mutatni, amire korábban lehetőségünk
sem volt. Ez az üzemanyag-kezelési stratégia továbbgondolását igényli, mivel el kell dönteni, hogy mi még a
tömör állapot, és mit kezdünk a már tömörtelennek
nyilvánított kazettákkal. Ehhez további vizsgálatokra és
elemzésekre van szükség.
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Üzemeltetésből származó radioaktív hulladékok helyzete a
paksi atomerőműben
Elter Enikő, Feil Ferenc
Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, pf. 71.

A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elkerülhetetlen melléktermékei a radioaktív hulladékok, melyek kezeléséről,
átmeneti és végleges tárolásáról gondoskodni kell. A téma kiemelt jelentőséggel bír az atomerőmű üzembe helyezése óta és az
erőmű üzemidő hosszabbítási céljának megvalósítása kapcsán is.

Bevezetés
A paksi atomerőmű szakemberei már a tervezési fázisban
felismerték, hogy a szovjet tervekben szereplő radioaktív hulladékkezelési, tárolási megoldások fejlesztése elengedhetetlen. A tervezési fázisban tett javaslatok alapján, illetve az
blokkok üzembe helyezése során olyan technológiai
megoldásokat alkalmaztak, amelyek lehetővé tették a kis-és
közepes aktivitású szilárd hulladékok visszanyerhető,
rendezett, nyilvántartott módon történő elhelyezését,
valamint az üzemviteli folyékony hulladékok forrásoldali
mennyiségi csökkentését, átmeneti tárolását. Ez volt az egyik
alapja az 1990-es években elkészített koncepciónak, amely a
radioaktív hulladékkezelésre vonatkozó közép- és hosszú
távú megoldásokat, berendezés igényeket foglalta össze.
Elkészítésekor az erőmű üzemeltetése óta megvalósult
hulladékkezelési technológiák hatásait, az erőmű beépített
tárolókapacitásainak áttekintését, továbbá a nemzeti
hulladékkezelési stratégiában történt előrehaladásokat,
változásokat is elemezték. A koncepció a hazai jogszabályi
változások, a nemzetközi gyakorlatban nyomon követett
előrehaladások figyelembe vételével többször változott, de
egyben alapul szolgált a hulladékkezelési technológiák
alkalmazására kiírt nemzetközi tendereztetésnek s az éves
jelentések készítésének.
A koncepció mai formájában az időközben megvalósult
hulladékkezelési technológiák és alkalmazásukkal kezelt
hulladékok mennyiségének általános összefoglalását, az
üzemidő hosszabbítással kapcsolatban a tárolókapacitások
folyamatos értékelését, illetve az Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) aktuális középés hosszú távú terveivel való kapcsolatot mutatja be. Az
erőmű évenként értékeli az előrehaladást, a hulladék
mennyiségében és összetételében bekövetkezett változásokat,
ennek kihatását a végleges elhelyezésre, mindezeket
folyamatosan egyezteti a végleges elhelyezésért felelős RHK
Kft.-vel.
A radioaktív hulladékok kezelése, kategorizálása, elhelyezése
témában több cikket, könyvet publikáltak már itthon és
külföldön egyaránt, cikkünkben azonban az üzemeltető
szemével mutatjuk be a működésből származó radioaktív

Kontakt: eltere@npp.hu, feilf@npp.hu
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hulladékok helyzetét, az üzemeltetőre háruló feladatokat [1],
[2], [3], [4].

A radioaktív hulladékok osztályozása
Radioaktív hulladék minden olyan anyag, amely valamilyen
tervezett nukleáris tevékenység során keletkezik, és további
felhasználására már nincs igény, ugyanakkor a benne lévő
radioizotópok koncentrációja meghaladja a környezetbe
történő és biztonságosnak tekintett felszabadítás, kibocsátás,
vagy kihelyezés (deponálás) határértékeit.
Az üzemeltetés során keletkező radioaktív hulladékokat
többféleképpen lehet csoportosítani, de jellemzően az
aktivitás és a halmazállapot alapján történik a gyűjtésük,
amelynek alapját az érvényes jogszabályi előírások képezik.
A radioaktív hulladékok osztályozásának általános
szempontjait az MSZ 14344-1/2004 szabvány adja meg [6]. A
szabvány első verziója már az 1980-as években [5] segítette az
erőmű hulladékkezeléssel foglakozó szakembereit. Azonban
jelentős változást eredményezett a napi munkában a 47/2003.
(VIII. 8.) ESzCsM [7] rendelet hatályba lépése, amely „a
radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló
radioaktív
anyagok
sugár-egészségügyi
kérdéseiről”
rendelkezik. Az új rendelet hatályba lépését követően át
kellett gondolni a radioaktív hulladékok gyűjtésének,
válogatásának, minősítésének gyakorlatát.
A hulladékkategorizálás szöveges részletezését mellőzve az
1. táblázat mutatja be a radioaktív hulladékok aktivitás,
aktivitás-koncentráció alapján történő osztályba sorolását.
Azonban a napi üzemeltetési gyakorlatban a szilárd
hulladékok kezelésével kapcsolatos műveletek során az egyes
göngyölegek, gyűjtőedények felületi dózisteljesítményét
mérik. A dózisteljesítmény szerinti besorolás viszont csak
akkor alkalmazható az üzemviteli szilárd hulladékok
esetében, amennyiben alfa-sugárzó és aktinida jelenléte
kizárható a hulladékáramból, továbbá a göngyöleg mérete
nem haladhatja meg a 400 litert.
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1. táblázat A radioaktív hulladékok aktivitás koncentráció szerinti
osztályba sorolása
Radioaktív hulladék
osztály

Aktivitás-koncentráció viszonyítás

Kis aktivitású

AK
AK
∑i MEAKi 〉 1 − ∑i MEAKi ≤ 10 3
i
i

Közepes aktivitású

AK i

3

i

Nagy aktivitású

AK i

∑ MEAK 〉 10 − ∑ MEAK
i

i

AK i

∑ MEAK 〉 10
i

≤ 10 6

6

i

ahol AKi a radioaktív hulladékban előforduló egyes i-edik
radioizotópok aktivitás-koncentrációi; míg MEAKi
az i-edik
radioizotóp mentességi aktivitás-koncentrációja.
A 2. táblázat a gyakorlatban alkalmazott, dózisteljesítmény
szerinti osztályozást szemlélteti.
2. táblázat A szilárd radioaktív hulladékok dózisteljesítmény
szerinti osztályba sorolása
Környezeti dózisegyenérték
teljesítmény (µSv/h)

Kis aktivitású

< 3 ×102

Közepes aktivitású

3 ×102-104

Nagy aktivitású

> 104

A radioaktív hulladékok mennyisége,
tárolókapacitások
A bevezetőben már említésre került, hogy az erőmű műszaki
tervében leírt koncepcióval összhangban az erőmű
üzemidejére a keletkezett hulladékok ideiglenes tárolása az
erőmű fő- és segédépületeiben kiépített tárolókapacitásokkal
biztosított. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a folyékony
hulladékok gyűjtésére 380-550 m3 térfogatú korrózióálló
acéltartályok, míg a szilárd hulladékok átmeneti tárolására
szekcionált betonmedencék létesültek. A műszaki tervben a
szilárd hulladékok gyűjtése válogatás, kezelés nélkül

1. ábra:
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szerepelt a gyűjtő zsákok, hordók betonmedencében történő
elhelyezésével. Ebben az esetben az erőmű leszerelésekor
kellett volna kezelni az összegyűjtött hulladékot,
folyamatosan bővítve a tárolókapacitást.
A beépített kapacitások optimális kihasználása érdekében a
keletkező hulladék térfogatának forrásoldali csökkentése, a
feldolgozás során pedig térfogatcsökkentő technológiák
alkalmazása volt az üzemeltetés során az elsődleges feladat.
Ennek eredményeként az eddigi üzemeltetés során a
tervezettnél jóval kevesebb folyékony és szilárd radioaktív
hulladék keletkezett.

i

Radioaktív hulladék
osztály
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A folyékony hulladékok zömét adó bepárlási maradék
(sűrítmény) esetében a végrehajtott műszaki, technológiai
fejlesztések jelentősen növelték a besűrítés hatásfokát, amely
180-200 g/dm3 bórsavtartalmú és 300-400 g/dm3 összes
sótartalmú
hulladékot
eredményezett.
A
jelentős
térfogatcsökkentés ellenére a folyékony hulladékkezelő
technológiák bevezetésében előállt időbeli csúszás miatt 20022004 között szükségessé vált a tartálypark bővítése.
A bepárló berendezés felületére lerakódott szennyeződések
eltávolítására periodikusan 1-2 pH-jú, jelentős nitrát tartalmú
savas oldatokat használnak, így azokat a felhasználást
követően külön tartályban gyűjtik. Az evaporátor savazó
oldatok bórsavtartalma minimális, összes sótartalma 100200 g/dm3, iszaptartalmuk a leoldott lerakódásokból
adódóan jelentős.
A primerköri víztisztítókban használt ioncserélő gyanták
esetében a jó vízüzemnek, kiváló vízüzemi paramétereknek
köszönhetően az elvégzett regenerálások, töltetcserék száma
a műszaki tervben előírtakhoz képest jóval kevesebb volt.
Ennek eredményeként a használt, hulladékba került
ioncserélő gyanták mennyisége a tervezettnél jelentősen
kevesebb.
A primerköri berendezésekben (pl. tartályok, hőcserélők) az
üzemeltetés, közegek tárolása során különböző összetételű
radioaktív iszapok keletkeznek. Külön tartályban gyűjtésük
nem megoldott, azonban mennyiségüket évről-évre felmérik,
ami a további kezelésük, feldolgozásuk miatt fontos.
A kis és közepes aktivitású szilárd és folyékony hulladékok
éves keletkezési és göngyölített mennyiségeit a 1. és 2. ábrák
mutatják be.

A bepárlási maradékok éves és göngyölített mennyiségei
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2. ábra:
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A kis-és közepes aktivitású szilárd hulladékok éves keletkezési mennyiségei

A radioaktív hulladékkezelési
technológiák bemutatása

hulladékot az átalakított betonmedencékben. Így a hordkeretek poziciójának, a hordók azonosítójának ismeretében
biztosított a hulladékcsomag visszakereshetősége a végleges
lerakóba történő kiszállításhoz.

Az előző pontban leírtakból is látszik, hogy a műszaki tervek
alapvetően a hosszú idejű, átmeneti hulladéktárolást irányozták elő, s a gyűjtött hulladék kezelését az erőmű
leszerelésének fázisára időzítették. Azonban az üzemeltetés
kezdetétől fogva az erőmű arra törekedett, hogy minimalizálja a keletkező hulladékok mennyiségét, figyelemmel
kövesse a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott hulladékkezelési megoldásokat. Ennek eredményeként a szilárd
radioaktív hulladékokat az üzemeltetés kezdetétől már a
gyűjtés során külön válogatják tömöríthető (préselhető) és
nem tömöríthető részre. A tömöríthető hulladékok térfogatcsökkentésére 1988-tól egy 500 kN-os prést alkalmaznak,
amely átlagosan ötszörös térfogatcsökkenést eredményez. A
szilárd hulladék tárolása 200 literes, egyedi azonosítóval
ellátott fémhordóban történik. A visszanyerhetőség érdekében, 4 hordónként hordkereteket alkalmazva helyezik el a

Az átmeneti tárolóban tárolt folyékony hulladékok
mennyiségének további csökkentése érdekében 1994-ben
nemzetközi tendereztetés során választották ki a Folyékony
Hulladékvíz Feldolgozó Technológiát (FHFT), amelynek
engedélyeztetése, kivitelezése megtörtént, üzembe helyezése
lépcsőzetesen valósul meg. Az FHF technológia elsősorban a
sűrítmények térfogatának csökkentésére szolgál, s két
alapvető funkciója van. Az első a bepárlási maradékok
jelentős részét kitevő borátok kivonása, a második az aktív
izotópok elválasztása, elkülönítése. A technológia több
alrendszerből áll: kobaltkivonó-komplex bontó rendszer,
bórsav kristályosító és eltávolító rendszer, cézium-szelektív
szűrő, valamint a mikron és szubmikron méretű szennyezők
eltávolítását végző ultraszűrő rendszer. Az FHFT rendszer
sematikus felépítését a 3. ábra mutatja be.

Bepárlási
maradék
tartályok
Bórax
"TW30"
tartályok

Kristályosítás

Előszűrés

Présszűrés (LAROX)
Átmeneti tárolás

Kobalt eltávolítókomplexbontó

Anyalúg
Ellenőrző tartályok

Hígítással
kibocsátható

Cs-szelektív szűrés
01TW30B004

"TM50" tartályok
Ultraszűrés

Szűrlet
Tisztított
folyadék
Koncentrátum

"TW03"
tartály

Nem kibocsátható
"TM04" tartályok

Ismételt bepárlás

3. ábra:
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Az FHFT rendszer felépítése
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Az ábrán is jól látható a technológia alkalmazásának célja,
hogy a feldolgozást követően olyan hulladékvizet kapjunk,
amely megfelel az erőmű kibocsátási rendjében előírtaknak,
és az egyéb mérlegen felüli vizek mellett kibocsátható a
Dunába. A leválasztott bórsav aktivitáskoncentrációja a
„felszabadítási korlátokat” nem haladja meg, amelyet mérési
eredmények, független laboratóriumi minősítések igazolnak,
így hagyományos veszélyes hulladéknak minősül majd.
Évente egy 550 m3–es tartály tartalmának feldolgozása
engedélyezett.
A technológia alkalmazása során képződő másodlagos
szilárd hulladékok (előszűrők, cézium szűrők patronja,
ultraszűrő membránok, stb.) kezelése megoldott. A képződő
másodlagos folyékony hulladékok (mosóvizek, ultraszűrő
koncentrátum)
az
erőmű
beépített
hulladékkezelő
rendszerébe kerülnek visszavezetésre.
A technológia modul rendszerű, ezt kihasználva különböző
csőkapcsolásokkal a jövőben lehetővé válik az evaporátor
savazó oldatok, dekontamináló oldatok feldolgozása is.
A végleges tároló csak szilárd hulladékokat fogad be, ezért az
erőműnek meg kell oldania a különböző forrásokból
származó folyékony hulladékok (iszapok, ioncserélő gyanták,
stb.) szilárdítását. Ez a folyékony hulladékok cementmátrixba
történő ágyazásával valósítható meg. A cementezési
technológia alkalmazásához minden hulladék-összetételre
más-más receptúra szükséges, amelyek kidolgozása
folyamatban van.
Az erőmű már az 1990-es évek elején vásárolt egy mobil
cementező berendezést, de üzemszerű alkalmazására a
végleges tároló hiányában, – s ebből adódóan az erőmű
területén rendelkezésre álló átmeneti tároló kapacitások
szűkössége miatt, – nem került sor. Az erőmű
hulladékkezelésében, a végleges tároló létesítésében történt
előrehaladás, az átvételi követelmények kidolgozása és
hatósági jóváhagyása vezetett ahhoz a döntéshez, hogy új,
modern, üzemi kapacitású cementező berendezés beszerzése
szükséges. A beszerzés előkészítése jelenleg is folyamatban
van.

Hulladékcsomagok, kiszállítás a
végleges tárolóba
Az erőmű hulladékkezelési folyamatának elsődleges célja
olyan hulladékcsomagok létrehozása, amelyek megfelelnek a
hatóság által jóváhagyott hulladékátvételi követelményeknek,
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tehát kielégítik a végleges tárolóban történő elhelyezés
követelményeit.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a radioaktív hulladék
végleges elhelyezéséről a kormány által kijelölt szerv, az RHK
Kft. gondoskodik. A Bátaapátiban lévő Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) a végső befogadója az
erőmű rövid élettartamú, kis és közepes aktivitású
hulladékainak, amelyet az RHK Kft. üzemeltet.
A végleges tároló felszíni létesítményét 2008. október 6-án
adták át, s ezt követően megkezdődött a kis és közepes
aktivitású hordós hulladékok kiszállítása az erőműből, a
végső tárolásra történő előkészítés céljából. A kiszállítás
előkészítése, adminisztrációja, a kiszállításhoz kapcsolódó
engedélyek beszerzése időigényes folyamat volt. Az elmúlt
közel két év kiszállítási tapasztalatai azt mutatják, hogy a
jogszabályi követelményeknek, hatósági előírásoknak,
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő a folyamat. A
kiszállításra kerülő hulladékok minősítését az erőmű végzi, a
hulladékok átvételi követelményeknek való megfelelését az
RHK Kft. ellenőrzi. Minden hordó az egyedi számazonosítón
túlmenően a kiszállításkor külön vonalkódos jelölést kap, s a
minősítési értékek, a keletkezés dátumára, helyére vonatkozó
információk mindkét félnél egy adatbázisba kerülnek. Ez az
alapja a hatóságok részére történő adatszolgáltatásnak,
nyilvántartás-ellenőrzésnek.

Összegzés
A cikkben bemutatásra kerültek az eddigi üzemeltetés során
keletkezett radioaktív hulladékok mennyiségi adatai, az
átmeneti tárolókapacitások és a hulladékkiszállítások.
Továbbra is kiemelt prioritással kell kezelni a beruházási
fázisba
jutott,
a
folyékony
hulladékok
jelentős
térfogatcsökkentését
biztosító
térfogat-redukciós
technológiák üzembe vételét, illetve üzemeltetését.
A nemzetközi vonatkozásban elfogadható mértékű éves
folyékony hulladék keletkezés mellett az eltelt 95 reaktorév
alatt keletkezett hulladékok átmeneti tárolása megoldott, és
az a tartálypark-bővítés üzembe helyezésével továbbra is
biztosított.
A kis és közepes aktivitású hulladékok tekintetében a
Bátaapátiban létesülő végleges tároló üzembe lépése azt
jelenti, hogy az erőmű telephelyén további átmeneti
tárolókapacitások létesítésére nincs szükség. A hulladékok
végleges elhelyezésre történő átadása a 2008. év végén
megkezdődött.
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A tudásprofil elemei a nukleáris energetikában
Dr. Móga István
ETV-ERŐTERV ZRt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3., Tel: +36 1 455 3600/3459

A nukleáris biztonsággal összefüggő építmények és szerkezetek tervezése mind a technológus-folyamattervező, mind az építési
tervező számára nagy felelősségű tevékenység. Az eredményes szakmai párbeszéd feltételezi egymás szakterületei bizonyos
szintű ismeretét, az egyéni tudás területei vizsgálatát ennek felmérése érdekében folytatjuk le. Az elemzésnél a technológus
javasolt építési ismeretei körére fokuszálunk, kitérünk a projektvezetői tudás irányultságára és terjedelmére.
A tudás alkalmazásával kapcsolatban foglalkozunk a tudásintegrációs mechanizmusokkal, bemutatjuk az alkalmazás néhány
gyakorlati példáját.

Bevezetés
A nukleáris terület megítélése és potenciális feladatai
napjainkra pozitív irányban változtak. A jelenlegi helyzet úgy
is értékelhető, hogy új szakasz kezdődik a szakma életében,
melynek kihívásaira fel kell készülnünk, számba kell
vennünk az elmúlt évek eredményeit és tapasztalatait.
A dolgozat az egyéni tudás típusaival, jellemzőivel,
alkalmazásaival foglalkozik, kitüntetett szempontként
kezelve a technológiai tervező-építési tervezés kapcsolatát.
Kitérünk a projektmenedzser tudásterületei összetételére
vonatkozó igényekre. A tárgyalás során a műszaki
tervezésben szerzett tapasztalatokra támaszkodunk, célunk
az, hogy bemutassuk a szakmák közötti kommunikáció
sajátosságait, a kommunikáció javításával összefüggésben az
építési ismeretek fontosságát.

A vizsgálandó, mintegy 10 csoportba sorolt épületszerkezet
[7] az építőmérnök szakmai területéhez tartozó teherhordó
szerkezeteket, az építészhez tartozó szakipari munkák
szerkezeteit, továbbá az épületgépészet szerkezeteit egyaránt
tartalmazza. Az épületszerkezetre vonatkozó követelmények
[6] meghatározása a tervezési folyamat egyik legfontosabb
eleme, ebből származtatjuk az építmény és szerkezetei
szakmai követelményeit. (1. ábra).
A közbenső eredményhez egy többlépcsős eljárás után
jutunk, melyben a technológus tervezőnek is jelentős szerepe
van. Az ismeretek a vasbeton, az acélszerkezet, a földművek,
a víz elleni szigetelések, a nyílászárók, a bevonatok és az
épületgépészeti berendezések tulajdonságai bizonyos szintű
ismeretét feltételezi.

A létesítmény műszaki biztonsága
A nukleáris terület problémái tárgyalásának alapja a
nukleáris biztonság szavatolása.

Építmény
biztonsági
funkciói

1. ábra:

2. ábra:

Építmény
építészeti
funkciói

Építmény
építészeti
követelményei

Épületszerkezetek
követelményei

Az épületszerkezetek követelményeinek levezetése (Aggteleky 0, 20.14b ábra alapján)

A projektmenedzser elvárt képességei a projekt függvényében (Verzuk [9], 2.1. ábra alapján)
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Az egyén tudás területeinek száma és mélysége

A tudásterületek kapcsolatai
Az egyéni tudásprofilok típusai
A képességek, a tudás irányultságait, a szükséges
tudásterületek arányait láthatjuk a különböző területen
dolgozó projektmenedzserek esetében a 2. ábrán.
Az üzleti menedzsment területe jelen esetben a tárgyalással,
finaszírozással, vevők megszerzésével, szervezeti fejlesztéssel
és motivációval kapcsolatos képességeket jelöli.
A jelölt képességek mindegyikével még az egyszemélyes
projekt vezetőjének is rendelkeznie kell, a szükséges
készségek kívánt arányát a projekt körülményei határozzák
meg. Lényeges a projekt feladatai szakmai összetettsége, a
projektteam létszáma és általában a projekt külső környezete.
A tudásterületek száma és mélysége szerint két alapvető
tudásprofilt különböztethető meg ezeket a jelen dolgozatban
szakértői, illetve tervezői tudástípusoknak nevezzük (3. ábra).
A specialista, a szakértői tudásprofilnak megfelelően, a
kiemelt területen rendelkezik elmélyült tudással, a tervezést
irányító személy, a projektmenedzser esetében szélesebb
szakmai terület lefedése kívánatos.

Az építési és technológiai tudás kapcsolata
A projekt jellege és a projektvezetői tudásterületek
összefüggését vizsgálja a gyártervezéssel kapcsolatos
könyvében Aggteleky [1].
Az építmények tervezése, a tervezés irányítása általában függ
a funkciótól, közelebbről a technológiától, a berendezésektől.
A kapcsolat mértéke különböző minőségű és mértékű lehet,
ennek alapján különíthető el a projektek három típusa.

projektvezető ebben az esetben célszerűen a technológiai,
esetleg a gazdasági tervezés területéről kerül ki. Az ipari
építéstervezés területének megfelelő építmények köztes
állapotot képviselnek, a projektvezető az építési területről
választható.
A nukleáris építmények öt csoportja [7] építéstervezési
szempontból eltérő megközelítést igényel. A biztonsági
funkciót ellátó, de különösen a funkció ellátáshoz közvetlenül
szükséges
építmények
tervezése
a
legszorosabb
együttműködést igényel a folyamat/technológia tervezőjével.
A technológiával magas, esetleg közepes a kapcsolat azon
építményeknél, melyek a biztonsági osztályba tartozó
rendszereket tartalmazzák, illetve ezen rendszerekre
közvetlen hatást gyakorolni képesek. Az építéstervezés és
technológiai tervezés közötti kapcsolat általában alacsony a
létesítmény fizikai védelmében szerepet játszó és a balesetelhárítási tevékenységeket közvetlenül kiszolgáló építmények
esetében.

Az építési tervezés főbb jellemzői
Az építész és mérnöki tervezés
A tervezési feladatok szakmai megosztása szakmatörténeti
okokkal magyarázható.
A nagyszilárdságú építőanyagok megjelenése alapvető
változást hozott a múlt században, a tervezési szakterületek
elkülönülésében. Az acél, a beton és a vasbeton megjelenése
szükségessé tette a teherviselő elemek részletes erőtani
vizsgálatát, az erre szakosodott szakemberré az építőmérnök
vált [3]. A tartós emberi tartózkodás számára teret szervező
építész mellett létrejött a szerkezeteket méretező, a természeti
környezetet alakító, a vízrendezés és a közlekedés feladatait
megoldó, az építési folyamatokat elemző-szervező és
mérnöki feladatkör. Az élettelen természettel kapcsolatos
mérnöki feladatok tovább osztódtak.
A mérnöki tervezésben a műszaki tudomány kap
meghatározó szerepet. Az építészet a kulturális célokkal
szervesen összefüggő feladatokat old meg,
az épület
egyidejűleg használati tárgy és művészi produktum is lehet.
Hasonló szakmai differenciálódást más technikai ágakban is
találunk. Az autótervezésben elkülöníthető, de egyszersmind
tökéletes egységbe forr a járműtervező gépészmérnök és az
ipari formatervező feladata.

Anyag, szerkezet, funkció, forma
4. ábra:
Projekttervezés az építmény és a
technológia kapcsolatának függvényében
(Aggteleky [1], 20.14b ábra alapján)
Az építéstervezés körébe tartozó létesítmények a kiviteli
tervezés fázisában elkülönült projektként kezelhetők, a
projektvezető az építési szakterületről választandó. Az ábrán
gyártervezésként jelölt terület építményei közvetlen és erős
összefüggésben vannak a technológiai berendezésekkel, a
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Az anyagban rejlő formalehetőségekre szinte a természet is
megtanítja az embert (Pogány [8]), a szerkezet azonban már
magasabb szellemi munka eredményeként jön létre.
Anyagszerűség
fogalmán
az
anyagban
rejlő
formalehetőségek megfelelő kihasználását értjük. Olyan
formálást, amely nem kerül szembe az anyag természetével.
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5. ábra:
A szerkezetszerű megoldás azt jelenti, hogy a kialakított
szerkezetek erőjátéka olyan, amely a felhasznált anyag
szilárdságának megfelelő, és ennek folytán nem lépnek fel az
anyagban olyan feszültségek, melyre nézve az nem tipikusan
ellenálló.
Az anyagszerűség elvét legkönnyebben
bemutatásán keresztül érzékeltethetjük.

a

szobrok

A kő alakítása zárt hatású, tömbszerű tömegformálást
igényel. A hajlítófeszültségek korlátozása szükségszerüen
vezet nagyobb kinyúlású részek elhagyására, felületi
kidolgozása viszont változatos megjelenítést biztosít (5. ábra).
A fémek formálása a kőben rejlő formalehetőségekkel
szemben az ellentétes végletet jelenti. A bronzszobor sokkal
áttörtebb, szeszélyesebb, a tagozatok, vékony kiálló formák
húzófeszültségeknek is ellent tudnak állni.
Az anyagok kapcsolásával különleges esztétikai hatás érhető
el, a helyes kapcsolásra az építészeti alkotásokban is sor
kerülhet. A gazdaságosság gyakorlati szempontja ezen a
ponton találkozik az esztétikai szemponttal.
A természeti képződmények esetében az anyag és forma
közvetlen kapcsolatban van, a konkrét cél érdekében létesülő
emberi alkotás esetében az anyag és forma közvetlen
kapcsolata kialakításának folyamatába beékelődik a funkció.
Az ember alkotta műben fellelhető tényezők láncolata ennek
megfelelően anyag, funkció, forma sorrendben írható fel. Az
építészeti és mérnöki alkotások megvalósításának technikai
oldala, az anyag mellett, a szerkezet. A forma ennek
közvetítésével, az alkalmazás körülményei hatására alakul ki.
Az építészeti alkotást meghatározó tényezők végső sorozata
tehát: anyag, szerkezet, funkció, forma.
A létesítmények fentebb kifejtett művészi-műszaki tervezési,
értékelési szempontjai az öregedéskezelés, a létesítmények

6. ábra:
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Gránit, bronz és bronz-kő szobor
teljesítőképességei értékelésénél szintén meghatározzák a
vizsgálandó területeket. A kidolgozott öregedéskezelési
programok az anyag-szerkezet, illetve a létesítmény szintjén a
műszaki jellegű paraméterek vizsgálatát tartalmazzák. A
funkcionális értékelés az élettartam gazdálkodás keretén
belül jelentkezik újabb szempontként.
A szerkezetszerűséget a különböző anyagú hidak példáin
keresztül szemlélhetjük. A kőhidak szerkesztésében
felismerhetők a szobrok elemzésénél jelzett tulajdonságok, a
tömbszerű kialakítás, a viszonylag egyszerű formára való
törekvés (6. ábra).
Az acélanyagú hidak formai megjelenése erősen eltér a
kőhidak általános kialakításától. Az építőanyag egyben más
szerkezeti, nagyságrendi lehetőségeket rejt magában, melyet
hidak esetében egy mérőszámmal, az áthidalt fesztáv
nagyságával egyszerűen demonstrálhatunk.

A tudás hasznosítása
Mérföldkő a nukleáris energetikában
Több fórumon hallható, hogy a nukleáris terület reneszánszát
éljük, a folyamat ígérete az újabb, embert és szakmát próbáló
feladat megoldásának igénye. Lezárult egy korszak, az újabb
feladatok újabb megközelítést, új eljárásokat és technológiát
kívánnak.
A meglévő létesítmény üzemidejének hosszabbítása
korábban nem ismert tudásterületek elsajátítását igényelte.
Az öregedéskezelés általános eljárása, nyelvezete a konkrét
feladatra való alkalmasságon túl a szakmák közös nyelvét
kínálja, melyre alapozva a bonyolult rendszerek tervezői
egymás közötti megértése javítható, ismereteinket összeköti a
nemzetközi gyakorlattal.

Kő és acélhíd szerkezete
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Erőmű tájba illesztése

A jelenlegi és várható feladatok megoldása egybeesik az
elindult generációváltással.

irányítással folyik, az építész
meghatározása ennek részét képezi.

A szakmai társadalom fenti három eseményének egybeesése
újabb feladatot generál. A jelenlegi tudás megőrzése, újabb
területek integrálása megkívánja a tudás összegzését,
hasznosításának hagyományos és korszerű eszközökkel való
elősegítését.

Az esztétikai szempontok általában lényegesek a tervezési
igények megfogalmazásánál [4], az energetikai létesítmények
engedélyezése során ezek újabb jelentőséget kapnak. A
megvalósíthatóság egyik feltétele lehet a nem szakmai
közönség ítélete alapjául szolgáló esztétikai megjelenés.

A tudásintegrálás mechanizmusának néhány
típusa
A hatékonyság kulcsa az eredményes tudásintegráció,
miközben az egymástól való tanulással megvalósuló
tudástranszfert minimalizáljuk [2]. Nem szükséges és nem
gazdaságos tanulás útján megszerezni a kapcsolódó
szakterületek tudását, a koordináció azonban megkövetel
bizonyos szintű ismereteket ezekről.
A termelési folyamatok tudásintenzitása általában növekszik,
a tudásintegráció eszközei számos vállfaját a vállalat szintjén
alkalmazzák.
A
vállalaton
belüli
koordináció
megvalósításának főbb eszközei a szabályok és irányelvek
megalkotása és alkalmazása, a vállalati rutinok működése, a
csoportos
problémamegoldás
és
döntéshozatal.
A
hagyományos eszközökön kívül a tudásmenedzsment több
szervezési eljárást dolgozott ki (pl. tudásteremtő közösség),
alkalmazza a korszerű informatikai megoldásokat (pl.
tudásportál).
A tudásmenedzsment rendszere keretet adhat a vállalati rész
folyamatok szervezési megoldásának kidolgozására [5], egyes
eszközeinek alkalmazása iparági szintre kiterjeszthetők. Az
oktatásnak ebben is kiemelt szerepe lehet, a tudományos és
műszaki kiadványok fontossága vitathatatlan.
Az energetika területén az öregedéskezelés rendszere
eszközként és a közös nyelvként, a megértés elősegítése révén
fontos szerepet tölthet be.

A tudás alkalmazása
A tervezési munka során a különböző szakterületek
képviselői alakítják ki a technológiai létesítmény jellemző
tulajdonságait. A folyamat, maga a gondolkodás, a
megközelítés, rendkívül komplex, intuitív és racionális
elemeket egyaránt tartalmaz. Mi magunk sem tudjuk, akarjuk
ezeket elválasztani, de egy bizonyos, mindkét terület
eredményessége a tudás bővítésével javítható.
A tudás alkalmazása a hétköznapi gyakorlat részét képezi.
Az építési szerkezetek biztonsági funkciói vázolt
megállapítását az öregedéskezelés, az építmények ellenőrző
számítása
elkészítésénél
alkalmaztuk.
A
nukleáris
technológiai
létesítmények
tervezése
technológusi
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szakterület

feladat

A 7. ábrán egy biomassza tüzelésű erőmű engedélyeztetése
során készült számítógépes megjelenítéseket láthatunk.
Az első kép, egy fényképbe illesztett számítógépes ábrázolás,
itt láthatjuk azt, hogy a kétszámjegyű főút felőli oldalon és az
erőmű két oldalán védőtöltés készül. A kizárólag esztétikai
indokok alapján előírt földmű takarási funkcióját, illetve
magát a földművet a második képen látható növényzettel
egészítettük ki.

Az építési ismeretek tartalma
A technológus-, folyamattervező- tervezésirányító számára
javasolt építési ismeretek körét a komplex tervezési
tevékenységet folytató mérnökirodai tapasztalatunk alapján
foglaljuk össze.
Az oktatásnak megfelelő tagolásban elsőként említendő az
építőanyagok tulajdonságainak megismerése. Különlegesnek
tekinthetők az ismeretek abból a szempontból, hogy
ellentétben a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott acél és
műanyagféleségektől, az építőmérnöki terület természetes
anyagot (talaj) és nem homogén, nem feltétlenül izotróp, az
üzemi állapottól függően nem mindig tisztán rugalmasképlékeny viselkedésű anyagot (vasbeton) is alkalmaz.
A konstrukciós elvek a beton anyagú szerkezeteknél,
különösen a feszítettbeton szerkezeteknél jelentenek
különlegességet. A korszerű konténmentek jellemzően ezen
szerkezeti típus, építéstechnológia alkalmazásával készülnek,
ezért célszerű egy bizonyos szintű építéstechnológiai ismeret
megszerzése.
Az építész és építőmérnöki tervezési folyamat, tervezési
technológia ismerete segíti a projekt szervezésének
megértését, a technológiával való kapcsolat szintje szerint az
egyes építmények tervezése eltérő módon szervezhető.
Az építmények típusainak megismerésével tudatosítható az
építéstervezés területén belüli szakági munkamegosztás
ténye, a szakterületek képviselőinek tevékenységi köre.
Az esztétikai szempont megismerése a létesítmény tervezési
folyamatának,
engedélyezésének
szempontjából
igen
fontosnak tekinthető.
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Reflux-condenser-üzem után kialakuló bórkeveredés
számítása numerikus áramlástani szoftverrel (CFD)
Pandazis Péter, Dr. Frank Blömeling, Dr. Andreas Schaffrath
TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG
Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg, Tel.: +49 40 8557 2400

Egy feltételezett hűtőközeg vesztéssel járó primerköri törés és a zóna üzemzavari hűtőrendszer (ZÜHR) részleges kiesése
esetén, a fő keringető szivattyúk leállása után a természetes áramlás megszakad és ún. Reflux-Condenser-üzem alakul ki.
Reflux-Condenser-üzem alatt fennáll a lehetősége annak, hogy alacsony bórtartalmú hűtőközeg gyűljön össze a hidegágban. A
természetes áramlás helyreállása után ez az alacsony bórtartalmú hűtőközeg, mintegy dugót képezve, egyszerre áramlik az
aktív zóna felé, miközben magas bórtartalmú vízzel keveredik. A bórkeveredés vizsgálatához az ANSYS CFX 12 numerikus
áramlástani szoftvert (CFD, Computational Fluid Dynamics) alkalmaztuk. A számítások célja megmutatni, hogy az aktív zóna
belépésénél nem alakul ki a hűtőközegben olyan bórkoncentráció, amelynél a reaktor kritikus üzemállapotba kerülhetne. A CFD
modellek validációja az UPTF tesztberendezés segítségével történt, ahol a bórkeveredés hőmérsékletkülönbség segítségével lett
modellezve. A mérési és a CFD eredmények jó egyezést mutatnak. A továbbiakban még egy általános reaktor számítását
végeztük el, ahol a bórsav és a víz többkomponensű keverékként került modellezésre.

Bevezetés
A hamburgi székhelyű TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG
egy szakértői szervezet, ami felügyeleti és engedélyezési
eljárásokat végez a német atomenergetikai hatóságok
számára. A szervezet termohidraulikai csoportja többek
között a forraló-, és nyomottvizes reaktorokban lejátszódó
dinamikus hő- és áramlástani folyamatokat vizsgálja,
egydimenziós rendszerkódokkal és az ANSYS CFX 12
többdimenziós CFD-programmal. Mostanáig az alábbi
témákhoz végeztünk CFD számításokat: PTS (Pressurized
Thermal Shocks), bór-keveredés, Reflux-Condenser-üzem és
a szükséges minimális vízszint meghatározása a szivattyú
szívócsonkjai felett. Ebben a munkában a Reflux-Condenserüzem után kialakuló bórkeveredés vizsgálatát szeretnénk
bemutatni.
Reflux-Condenser-üzem
következtében
a
hűtőkör
hidegágaiban alacsony bórsav tartalmú hűtőfolyadék gyűlhet
össze. Az újra helyreálló természetes áramlás ezt az alacsony
bórtartalmú hűtőközeget egyszerre, mintegy dugót képezve,
a reaktortartály felé szállítja, miközben magas bórtartalmú
hűtőközeggel keveredik. Az aktív zóna elérésekor ez az
együtt áramló alacsony bórtartalmú közeg, a keveredés
ellenére, erősen lecsökkenti az aktív zóna belépésénél a
bórkoncentrációt, ami az aktív zónában nem lépheti át azt a
határértéket, aminél a reaktor kritikus állapotba kerülhet.
A keveredési folyamatok vizsgálatához készített CFD
modellek validációjához mérési eredményeket használtunk
fel. Két mérés lett kiválasztva az UPTF-TRAM (Upper
Plenum Test Facility, Transient and Accident Management)
C3-as méréssorozatából. A C3-as méréssorozat célja többek
között a hidegágban kialakuló bórkeveredési folyamatok
vizsgálata volt. A mérések során a bórkoncentrációt
hőmérsékletkülönbségen keresztül modelleztük.

Kontakt: ppandazis@tuev-nord.de
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

A CFX kódban lehetőség van a bórsavat külön, hozzáadott
komponensként is modellezni azáltal, hogy az áramlástechnikai alapegyenleteket egy bórsav-víz keverékre oldjuk
meg. Az így elvégzett számításoknál már szét lehet választani
a hőmérsékletet és a bórkon-centrációt. Ezzel az eljárással egy
további számítást végeztünk egy általános nyomottvizes
reaktor primerkörének a vizsgálatához.
A CFD számítások célja a Reflux-Condenser-üzem után a
reaktortartályban kialakuló bórkeveredés vizsgálata és a
minimális bórkoncentráció meghatározása az aktív zóna
belépésénél.

Reflux-Condenser-üzem
Egy kisméretű hűtőköri törés és a zóna üzemzavari
hűtőrendszer részleges kiesése esetén Reflux-Condenserüzem alakulhat ki a primerkörben (1. ábra) [1,2,5]. Ennek
előfeltétele, hogy a hűtőközegvesztés következtében a
vízszint a reaktortartályban annyira lecsökkenjen, hogy a
fővízköri szivattyúk kikapcsolása után kialakuló természetes
áramlás megszakadjon.
Az aktív zónában képződő gőz a gőzfejlesztő csőterébe
áramlik ahol kondenzálódik. A gőzfejlesztő melegágában
kondenzálódott
hűtőközeg,
víz-gőz
ellenáramban
visszafolyik a reaktortartályba. A gőz egy része azonban átjut
a gőzfejlesztő csőterének a hidegágába, ahol kondenzálódva a
szivattyúhoz vezető hidegágban gyűlik össze, meglehetősen
alacsony bórsav tartalommal. Ez azokban a hidegágakban
fordulhat elő, ahol a kiesés következtében nincs üzemzavari
hűtőközeg betáplálás.
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eloszlást turbulens áramlás esetén konvektív folyamatok,
sűrűségkülönbségből fakadó keveredési folyamatok és a
turbulens diffúzió határozza meg. Ezek a fizikai folyamatok
lényegében a hőmérséklet és a koncentráció eloszlás esetén
hasonlóak, ennélfogva érvényes az (1) összefüggés a két
jellemző között [1].

c − cÜH
c kondenzátum − cÜH

=

T − TÜH
Tkondenzátum − TÜH

(1)

Az (1) összefüggés alapján minden hőmérséklet értékhez
hozzá lehet rendelni egy koncentráció értéket.

alacsony
bórtartalmú
hűtőközeg
1. ábra:

áramlási irányok Reflux-Condenser-üzemben [2]

Az üzemzavari szivattyúk és a nyomástartó által a törésnél
távozó tömegáram végül kiegyenlítődik, és a primerkör újra
feltöltődik annyira, hogy a természetes áramlás újra helyre
tud állni. A természetes áramlás az alacsony bórtartalmú
kondenzátumot az aktív zóna felé szállítja, miközben magas
bórtartalmú hűtőközeggel keveredik a hidegágban, a
gyűrűkamrában és az alsó keverőtérben. Az aktív zóna
belépésénél már egy olyan bór-koncentrációt kell biztosítani,
aminél a reaktor nem kerülhet kritikus állapotba.

Validáció az UPTF-TRAM mérésekkel
UPTF-TRAM C3 mérések
Az UPTF mérőberendezés egy nyomottvizes reaktor
primerkörének az 1:1 méretarányú modellje, amelyet a
Siemens KWU megbízásából Mannheimben építettek fel. A
berendezés többek között üzemzavarok termohidraulikai
vizsgálataihoz
épült.
Az
UPTF-TRAM
C3-as
méréssorozatnál, amelyet 1992-ben végeztek, többek között
az alacsony bórtartalmú víz keveredését vizsgálták magas
bórtartalmú vízzel [1]. Az alacsony bórtartalmú víz a RefluxCondenser-üzem következtében gyűlik össze és a természetes
áramlással jut a hidegágon keresztül az aktív zónába (lásd 2.
fejezet). A vizsgálatok magukba foglalták a kondenzátum
keveredését az üzemzavari hűtőközeggel (ÜH) a hidegágban,
a csóvaképződést a gyűrűkamrában és a minimális
bórkoncentráció meghatározását az aktív zóna belépésénél.
A méréseket kizárólag vízzel, bórsav nélkül végezték. A bór
eloszlást különböző hőmérsékletű vízzel állították elő. Ez
ebben az esetben különösebb korlátozásokat nem jelent,
mivel első közelítésben a hőmérséklet és a koncentráció
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A C3-as méréssorozatból két mérést – a 10b és a 12b-t választottuk ki a validációhoz. Ezeknél a méréseknél egy
kisméretű melegági törést modelleztek. A feltételezett
üzemzavar során a négy üzemzavari szivattyúból csak kettő
áll rendelkezésre, amelyek közül az egyik szivattyú hatása a
törésen keresztül elveszik, így csak a kettes hűtőkörvezetékbe
tápláltak üzemzavari hűtőközeget (alacsony hőmérséklet,
magas koncentráció). A alacsony bórtartalmú kondenzátumot
emellett a négyből három vezetékben (1,2,3) magas
hőmérsékletű víz betáplálásával modellezték [1].
A mérés során beállított peremfeltételek a 10b mérésnél
rendszeranalízisekből származtak, ezáltal valóságközeliek,
ugyanakkor a 12b mérésnél konzervatív peremfeltételek
lettek választva.

3.2 CFD modell
Geometriai modell és a számítási háló
A geometriai modell és a számítási háló a DesignModeler és
az ANSYS ICEM programokkal készült. A komplexitása
miatt a modell három részre lett felosztva. Ezek:
1.) a fővízkör-vezetékek, gyűrűkamra, alsó keverőtér,
2.) az áramláshomogenizáló keverőrács, valamint
3.) az alsó rácslemez, áramláskeverő lemez és az aktív zóna.
A három részhez a számítási háló blokk-struktúráltan, hexaelemekkel lett elkészítve. A teljes modell 1.2 millió elemből
áll. A modellezett folyadéktér a hidegági csövek belépésétől
az áramláshomogenizáló keverőrácson az alsó rácslemezen és
az áramláskeverő lemezen keresztül a zónakilépésig tart,
ezen belül a vizsgált keverőtér a hidegági csövek belépésétől
az alsó rácslemezig terjedő térfogat, ezért ezen a térfogaton
belül az áramlás szempontjából fontos helyeken (pl.:
belépőcsonkok, fal mellett) a hálót finomítottuk. Mivel az
áramlás-homogenizáló keverőrács az alsó keverőtérben a
keveredési folyamatokban fontos szerepet tölt be, ezért azt
részletesen modelleztük.
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3. rész
2. rész
1. rész

2. ábra:

a reaktormodell geometriája és a számítási háló

Fizikai beállítások
Az alsó rácslemez, az áramláskeverő lemez és az aktív zóna
porózus anyagmodellel lett modellezve. Az egyes
komponensekhez ellenállás tényezőket és porozitást
rendeltünk hozzá, ami a szabad áramlási teret írja le és a
geometriából adódik.
A számítás során a kontinuitás és a Navier-Stokes egyenlet
mellett a termikus energia-egyenlet lett megoldva. A
mechanikai energia elsősorban összenyomható áramlásoknál
játszik fontos szerepet, ezért itt elhanyagoltuk. A turbulencia
modellezéshez az SST turbulencia-modellt alkalmaztuk, ami
a k-ε és a k-ω modell előnyeit egyesíti [3]. A hűtőközeg

anyag-jellemzőinek hőmérséklet-függőségét a CFX-kódba
épített IAPWS-IF97 víz-gőz adatbázis segítségével adtuk meg.
A három melegvíz-, és az üzemzavari hűtőközeg belépésre
tömegáram és hőmérséklet peremfeltételeket írtunk elő (3.
ábra). A kilépést az aktív zóna felső részén definiáltuk és 15
bar nyomást írtunk elő. A hűtőközeg egy része a gyűrűkamra
felső részén távozik, itt egy ún. bypass tömegáramot adtunk
meg. A peremfeltételek a 3. ábrán láthatóak.
Az egyes tranziens szimulációk kezdeti feltételei stacionárius
számításokkal lettek meghatározva, peremfeltételként a
kezdeti konstans tömegáram és a hőmérséklet adatokat
felhasználva. A tranziensek számítási ideje 350 s (10b) és 300 s
(12b) volt.

bypass

melegvízbetáplálás

(kilépés)

kondenzátum

zóna kilépés

ÜH- betáplálás
37 C°
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a szimuláció peremfeltételei

Eredmények
A szimulációk során a hőmérsékleteloszlást az aktív zóna
belépésénél, az üzemzavari hűtőközeg keveredését a
hidegágban,
valamint
a
gyűrűkamrában
kialakuló
csóvaképződést vizsgáltuk. Példaként a 4-es ábrán látható a
12b számítás 300s-hoz tartozó hőmérséklet-eloszlása a
reaktortartály falán és az aktív zóna belépésénél. Az ábrán jól
látszik, hogy a kondenzátum (melegvíz) a gyűrűkamra felső

részében gyűlik össze. A 2-es ágba belépő kondenzátum jól
elkeveredik az üzemzavari hűtőközeggel, majd az
elkeveredett, de még mindig hideg üzemzavari hűtőközeg a
gyűrűkamra felső részén összegyűlt kondenzátumon
keresztüláramolva,
részben
magával
ragadva
azt,
csóvaszerűen jut le az alsó keverőtérbe. Ez a csóvaszerű
áramlás jelentős inhomogenitást okoz a gyűrűkamrában,
aminek következtében kevésbé elkeveredett kondenzátum is
elérheti a zónabelépést.

Csóvaképződés

Üzemzavari hűtőközeg
keveredés

Inhomogén eloszlás az
aktív zóna belépésénél

4. ábra:
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Hőmérséklet eloszlás a reaktortartályban (12b számítás)
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Hőmérséklet eloszlás a gyűrűkamra kerülete mentén (12b)

Az 5-ös ábrán láthatóak az utolsó 50s átlagában a
hőmérsékletprofilok a gyűrűkamra kerületén, 1500, 3000 és
4500 mm távolságra a belépőcsonkok középvonalától.
Összehasonlításul a diagrammban szaggatott vonallal az
UPTF-TRAM mérések eredményei is fel vannak tüntetve,
amelyek jó egyezést mutatnak a CFX-vel meghatározott
profilokkal.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a CFX analízisek a
fellépő fizikai jelenségeket - mint például a hőmérséklet
rétegződése és a csóvaképződés - mind minőségileg, mind
számszerűen jól visszaadják.

Többkomponensű CFD analízis
Egy további CFD analízis során a primerkörben áramló
folyadékot többkomponensű modellel, bórsav és víz
keverékeként modelleztük, a bórsavat külön, hozzáadott
komponensként kezelve. A többkomponensű számításoknál a
CFX által számolt egyenlet-rendszer (kontinuitás, NavierStokes, energia, turbulencia-egyenletek) egy további
tömegrész-arány egyenlettel egészül ki [4]. Mivel a
tömegrészarányok összege 1 kell, hogy legyen, ezért a
második komponenshez nincs szükség további kiegészítő
egyenletre. Ezzel a módszerrel nem csak a hőmérséklet,

hanem a bórkoncentráció is közvetlenül eredménye a
számításoknak, ezért nincs szükség az (1)-es egyenlettel
meghatározott feltételekre. A hőmérséklet és a koncentráció
szétválasztásával lehetőség van további hőforrások, mint pl. a
falban tárolt hő modellezésére is.
A CFD analízishez a 3. fejezetben leírt geometriai modellt és
hálót használtuk fel. A fizikai modell felépítésén, eltekintve a
hozzáadott komponenstől, szintén nem változtattunk. A
beállított peremfeltételek különböző Reflux-Condenserüzemhez végzett kísérleti eredmény-eken alapulnak vagy
konzervatív értékek. A modellezett tranziens folyamat
hasonló a 3. fejezetben leírtakhoz, de - ellentétben az UPTFTRAM mérésekkel - itt csak egy hűtőkörben (ahol hiányzik az
üzemzavari hűtőközeg betáplálás) gyűlik össze a
kondenzátum, ami az üzemzavar lefolyása során a reaktorba
jut.
Az elvégzett számítások megmutatták, hogy az aktív zóna
belépésénél a kondenzátum keresztüláramlása során a
bórkoncentráció időben és térben nem egyenletesen oszlik el
(6. ábra), ugyanakkor a koncentráció sehol nem éri el azt az
értéket, aminél a reaktor kritikus állapotba kerülhet.

aktív zóna belépés

6. ábra:
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Bórkoncentráció eloszlás
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Összefoglalás és kitekintés
Az elvégzett számítások megmutatták, hogy az ANSYS CFX
kód alkalmas a Reflux-Condenser-üzem után kialakuló
bórkoncentráció térbeli és időbeli eloszlásának a számítására,
amennyiben a pontos peremfeltételek (pl. a természetes
áramlás tömegárama és az összegyűlt kondenzátum
mennyisége) ismertek.
A számítások során felhasznált fizikai modellek validációja az
UPTF mérések segítségével lett elvégezve, a számítási és a
mérési eredmények jó egyezést mutattak. A bórkoncentráció
és a hőmérséklet szétválasztásának az érdekében egy további
számítást végeztünk, ahol a bórsav külön komponensként lett

III. évf. (2010) 75

modellezve. Ez a számítás megmutatta, hogy bár az eloszlás
nem egyenletes, a minimális koncentráció sehol nem csökken
le annyira, hogy a reaktor újra kritikus állapotba kerüljön.
Ezt a munkát további számításokkal tervezzük kiegészíteni,
ahol többek között a turbulencia modell (további Reynolds
feszültség modellek [4]) hatását a keveredési folyamatokra
szeretnénk megvizsgálni. A távlati tervekben szerepel még a
Reflux-Condenser-üzem során lejátszódó két-fázisú fizikai
folyamatok CFD vizsgálata is, mint például a gőz-víz
ellenáramlás a melegágban, vagy a kondenzációs folyamat
vizsgálata a gőzfejlesztőben.

Irodalomjegyzék
[1]

Weiss, P. et al.: UPTF-Fachtagung IV Versuchsergebnisse, Analysen, Mannheim, 1993.

[2]

Siemens AG (KWU): 2D/3D Program UPTF Summary Report, Erlangen, 1999.

[3]

F. Menter: Two-equation eddy.-viscosity turbulence models for engineering applications, AIAA-Journal Vol. 32, 1994.

[4]

Ansys CFX 12.0: ANSYS User Guide, 2009.

[5]

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH: Analyse der Vermischung unterschiedlich borierter Wasserströme, 1996.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

6

Nukleon

2010. december

III. évf. (2010) 76

Nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája I.
az MTA IKI 50 éves évfordulója alkalmából

Stenger Vilmos
NAÜ szakértő (1974-1996), ny. műszaki igazgató
E két részes cikksorozatban röviden áttekintjük az elmúlt 40 évben a nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája kapcsán
az MTA Izotóp Kutatóintézetben elért legjelentősebb eredményeket. Úgy gondoljuk, hogy vizsgálataink eredményei
sugárvédelmi szempontból is fontosak, elsősorban az üzemeltető szervezetek, operátorok, hatósági személyek kiképzése,
továbbképzése; a potenciális sugárveszély felmérése, értékelése miatt. Közleményünkben felidézzük a módszereink bemutatása,
alkalmazása kapcsán tapasztalt hazai és külföldi elismerő észrevételeket, reakciókat.
Kutatásaink során gamma sugárterek félvezetős méréstechnikáját, besugárzási dózisteljesítmény, dózis rádiófrekvenciásklórbenzolos mérését, sugárterek dózisteljesítmény eloszlásának és besugárzók sugárkezelési folyamatának számítógépes
modellezését fejlesztettük ki. Nagy intenzitású gamma sugárterek és besugárzók komplex dozimetriáját hoztuk létre.
Módszereinket számos országban ma is használják. A NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) IDAS (International Dose
Assistance Service) programjában tíz ország dozimetria módszerének összehasonlító mérése során a rádiófrekvenciásklórbenzolos módszerünkkel a második helyezést értük el, és egy NAÜ közlés szerint e módszerünk a világban használt
technológiai doziméterek közül a harmadik legelterjedtebb eszköz.

Egy kis kronológia

1969-ben
a
KÉKI
(Központi
Élelmiszer-tudományi
Kutatóintézet) létesítette Kőbányán Európa talán ma is
legnagyobb élelmiszer besugárzó üzemét [3].

Az 1960-1989-es időszakban jöttek létre azok a gamma
besugárzó készülékek és berendezések, amelyeket a
megnövekedett új kutatás, új ipari alkalmazás igényelt
világszerte [1]. Magyarország élenjárt az élelmiszerek,
mezőgazdasági termékek és műanyagok sugárkezelése, a
magfizika és a sugárkémia kutatása terén is. Mintegy 25-30
hazai intézetben használtak főleg magyar gyártmányú
önárnyékolt Gammacell, panoráma, vizes-aknás típusú
kísérleti besugárzót, sugárkertet. Három nagyaktivitású
külföldi gyártmányú Gammacell és két darab mobil
besugárzó is érkezett az országba. A fentieken túl kezdetben
nagyaktivitású szállító konténer, hat darab magyar
gyártmányú kobalt ágyú, számos terápiás célú röntgengép, és
a kísérleti reaktor forrófülkéi szolgálták a kutatásokat.

Mindezen létesítmények működtetése szükségessé tette a
nagyintenzitású
gamma
sugárterek,
besugárzók
dozimetriájának létrehozását intézetünkben. A GBL
létrehozása után mi végeztük a hazai és külföldi besugárzó
berendezések
forrásainak
rendszeres
cseréjét,
rekonstrukcióját, dozimetriai bemérését és több esetben
üzembe helyezésüket.

1967-ben helyeztük üzembe intézetünkben Európa egyik
legnagyobb kísérleti Gamma Besugárzó Laboratóriumát
(GBL), a nagyaktivitású források hazai átszerelését biztosító
vizesaknával [2].

A gamma besugárzó laboratórium
létesítése

1. ábra:

A gamma besugárzó laboratóriumot magában foglaló
épület

Kontakt: stenger@sunserv.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

1976-ban a MEDICOR Művek debreceni orvosi műszerek
gyárában helyeztük üzembe UNDP, NAÜ támogatással az
ország legnagyobb sugársterilező üzemét [4].
1989 óta gyártunk exportra kísérleti és ipari besugárzó
berendezéseket, nagyaktivitású Co-60 ipari forrásokat [5].

Ahogy már említettük, 1967-ben helyeztük üzembe
intézetünkben Európa egyik legnagyobb kísérleti gamma
besugárzó laboratóriumát. A létesítmény létrehozásának
kezdeményezői
Dr.
professzor
Földiák
Gábor
igazgatóhelyettes és Dr. Hirling József kandidátus, intézeti
főmérnök voltak. Földiák Gábor a sugárhatáskémiai kutatás,
technológia, míg Hirling József az izotóp és sugártechnika,
technológiai gépészet hazai szakértőjeként volt ismert.
Mindkét szakterület világszerte felfutóban volt. A hazai
igények szinte követelték a központi állami támogatást, e
területek tudományos és műszaki hátterének biztosítását. Az
építkezés tehát hamarosan megindult. Intézetünk az
Országos Atomenergia Bizottság szakintézeteként az MTA

Beérkezett:
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Központi Fizikai Kutató Intézetével közös területen
működött. Az új, háromszintes, 23 helyiséget magában
foglaló épület a terület 22-es számú építménye lett. Az
épületkomplexum teljes vertikumú tervezését az Iparterv
végezte, a technológiai terveket intézetünk készítette. Az
épület kivitelezését a 32-es számú Állami Építőipari Vállalat
végezte el 1,5 év alatt. A létesítmény sikeres inaktív műszaki
átvételére 1967 decemberében került sor. Az 1. ábrán a 22-es
számú épület, a 2. ábrán pedig a besugárzó helyiség és a
forrásgeometria látható az emelőszerkezettel. A 3. ábrán
látható a besugárzó vezérlőpultja.
A besugárzó sugártechnikai gépészeti terveit a Szovjetuniótól
vásároltuk, a berendezés elektromos, sugárbiztonsági tervei
és sugárbiztonsági retesz rendszere hazai tervek voltak. A
kivitelezés előtt és alatt is számos konzultációra került sor a
Moszkvai Karpov Intézetben, ahol a K-120 típusjelzésű
készülékeket fejlesztették ki, üzemeltették. Példaként a
besugárzó kezelési utasítását említhetnénk, melyet innen
kaptunk és fordítás után az AGROSTER és a MEDICOR ipari
besugárzó berendezések kezelési utasításaiba is beépítettünk.
A gamma besugárzó laboratóriumot magában foglaló épület
lefelé további két szinttel folytatódik. Az átszerelő vizesakna
és a besugárzó helyiség sugárvédelmét részben a domboldal
földárnyékolása biztosította.

A gamma besugárzó laboratórium
aktív üzembe helyezése
A sikeres inaktív üzembevétel után betöltöttük a 80db 46,25
TBq-es (1250 Ci), GIK-VII-es szovjet forrást. A forrásokat
olyan csoportosításban szereltük a kazettákba, hogy a 20
kazetta aktivitása 1% eltérésen belül maradt. Ezt az általunk
kifejlesztett szilícium félvezető detektorral a vizesaknában
ellenőriztük. Ezen túl a források kazettába töltésénél a
betöltés irányát és a források darabszámát is ellenőriznünk
kellett. Előfordult, hogy egy forrás mellément, és nem a
kazettába. Ezt is félvezetős méréstechnikával észleltük (ld. 4.
ábra).

3. ábra:

A gamma besugárzó laboratórium vezénylőpultja

A forráskoszorúkon túli tér használhatóságát rontotta a nagy
rozsdamentes acélból készült asztal (ld. 5. ábra), ahol a
dózisteljesítmény
eloszlása
látható
egy
káposzta
besugárzásakor. Így csak kisméretű egységdobozos termékek
sugárkezelése kerülhetett sorra, fél-üzemi kísérletek, ipari
sugártechnológiák modellezése gyakorlatilag lehetetlen volt.
További nehézséget okozott a rendkívül deformált sugártér
dozimetriai kimérése is (ld. 5. ábra). A források betöltését
követő 3 hónap elteltével még csak egy forrásgeometriára,
annak is csak az asztal feletti terében volt a sugártér kimérve
az Y=0 cm, X=0-200 cm, Z=0 cm vonal mentén. Ugyanakkor
intézetek álltak sorba, hogy kutatásaikat elindítsák, vállalatok
a termékeiket akarták sugárkezeltetni, kórházak jelentkeztek,
hogy a sugársterilezés előnyeit kipróbálják, vagyis szinte
minden kutatási terület, iparág sürgetően jelentkezett.
Szerencsére a besugárzótér dózisteljesítmény-eloszlásának a
gyors meghatározását számítógépes programokkal szinte
heteken belül meg tudtuk oldani [6]. Ahhoz azonban, hogy a
teljes, kb. 32 m3 térfogatban tudjunk dolgozni, el kellett
bontani a 2. ábrán is látható nagyméretű és tömegű asztalt.

A besugárzó sugárterének a kimérését négy különféle
geometria közepén kezdtük. A I, II, III, IV geometriáknál
rendre 20, 14, 8, 4 Gy/s (kb. 7, 5, 3, 1,5 MR/h) maximális
dózisteljesítményt tapasztaltunk. Ezeket a méréseket
félvezetős dózisteljesítmény- és kémiai dózismérővel
végeztük. A kémiai doziméterek közül a Cérium-szulfátos,
valamint a Fricke féle dozimétert használtuk [1].

4. ábra:

2. ábra:

A gamma besugárzó laboratórium besugárzó helyisége és
a forrásgeometria az emelőszerkezettel

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

A dózisteljesítmény változása négy sugárforráselemet
tartalmazó kazetta mentén (szovjet VII. típus). a) a
sugárforrástok varrata váltakozó irányú elrendezésnél, b) a
sugárforrások varrata vegyes irányú elrendezésnél, c) a
sugárforrástok varrata egyirányú elrendezésnél
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5. ábra: A dózisteljesítmény eloszlása káposzta besugárzásakor (1.
sugárforrás, 2. káposzta, 3. fémasztal, 4. sugárforrás-tároló, 5.
sugárforrás-határoló cső, 6. fadoboz)
Az asztal elbontása után, a sugártér eloszlásának az
ábrázolásával láthatóvá vált a tér hasznosításának lehetősége.
A kezdeti elrendezés esetén kapott függőlegesen koszinuszos
dóziseloszlás profilt a mintatartók megfelelő áthelyezésével
és elforgatásával sikerült egyenletessé tenni, és így három
koncentrikus
gyűrű
mentén
elhelyezett
termék
besugárzásánál 21% hatásfokot és 1,25 dózishányadost elérni.
Ez nagyon közel van az ipari besugárzók technológiai
besugárzási paramétereihez, a 10-39%-os hatásfokhoz és a
1,2-1,3 dózishányadoshoz. Általában egy kiválasztott kör
mentén dolgoztunk a termékre megengedett paraméterek
biztosítása mellett. Nagysűrűségű termékek kezelésénél (8001000 kg/m3), csak 180 fokos forgatást végeztünk a
besugárzási idő felénél, ekkor a dózishányados a
megengedett 2-es értékre adódott. Ezt a forrásoktól
legtávolabbi térrészben tudtuk elérni.
Az így kialakított térrel és besugárzási technológiával sikerült
kereskedelmi méretű egységdobozokban (ld. 6. ábra) a
sugárkezelést megvalósítani, úgy hogy a termék
dóziseloszlása az ipari berendezésekben megvalósítható
homogenitással lett egyenértékű, és így azok közvetlenül
forgalomba kerülhettek. A 7. és 8. ábrák a tér hasznosításának
ékes példáit, vetőmák és burgonyabesugárzást mutatnak.
3000-5000 kg burgonyát, hagymát tudtunk így óránként
besugarazni. Ezek a meggyőző alkalmazott-tudományos
szolgáltatásaink
készítették
elő
a
hazai
ipari
sugártechnológiák
későbbi
bevezetését.
Mindemellett
szolgáltuk a hazai és külföldi alap- és alkalmazott-kutatások
széles körét is.

6. ábra:

Doziméterek elhelyezése az egységdobozokon.
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7. ábra:

Vetőmák besugárzása.

Műszeres kémiai dozimetria
A sugársterilezési dózismérés, ennek bizonylatolása, a mérési
eredmény tartós tárolása, mint igény eredményezte a
rádiófrekvenciás klórbenzolos dózismérési módszerünk
bevezetését. A klórbenzolos doziméter feltalálója Dr. Igor
Dvornik horvát sugárkémikus volt. A zárt, gravírozással
számozott üvegampullákba töltött doziméteroldatból sósav
képződik sugárzás hatására. A sósav mennyisége arányos a
besugárzási dózissal. Ezt a sósav mennyiséget méri a Pungor
féle „oszcilló-titrátor” (ld. 9. ábra). Kezdetben fel kellett
nyitnunk az ampullákat és ampullánként két párhuzamos
sósav titrálási eredmény alapján határoztuk meg a dózist. Ez
a módszer azonban igencsak lassúnak bizonyult, ráadásul a
doziméter felnyitása a dózis tárolást, bizonylatolást is kizárta.
Márpedig a sugársterilezési eljárás a dózis bizonylatolást 5
éves tárolási időig igényelte. Az általunk bevezetett
zártampullás módszer 1-50 kGy (0.1-5 Mrad) dózis
tartományban használható, és a dózis információt
gyakorlatilag örökre tárolja. Ékes bizonyíték erre, hogy ma
már 40 éves dozimétereink vannak tárolva. Talán ez a
módszerünk hozta számunkra a legnagyobb hazai és
nemzetközi elismerést. Egy NAÜ közlemény szerint
módszerünk a harmadik legelterjedtebb módszer a világban
alkalmazott módszerek közül. Három hazai és számtalan
külföldi gamma besugárzónál alkalmazzák már 40 éve [7, 8],
hazai, illetve külföldi eladásra 300.000 db dozimétert
készítettünk az elmúlt 40 év alatt. A kiértékelést könnyítendő
új számítógépes kiértékelő módszert dolgoztunk ki, melyet
Romániában és Kubában is bevezettek, alkalmaznak. A PC-be
helyezhető kártya, a kalibrációt és kiértékelést biztosító
program Halmavánszki János munkatársunk műve.

8. ábra:

Burgonya besugárzása.
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Összefoglalás
E cikksorozat első részében röviden áttekintettük intézetünk
stratégiai szempontból igen fontos beruházását, a gamma
besugárzó laboratórium tervezését, építését és az ott több
mint 40 éve folyó munkát. Kitértünk továbbá a klórbenzolos
dózismérés
hazai
fejlesztési
eredményeinek
rövid
ismertetésére. A cikksorozat második részében a félvezetős
méréstechnika bevezetésére, a számítástechnikai módszerek
meghonosítására
és
alkalmazásaik
bemutatására
fókuszálunk.
9. ábra:

Klórbenzolos doziméter kiértékelés közben
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Modern fizika szakkör a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban
Simon Péter
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Az Országos Szilárd Leó verseny paksi döntőjén, amíg a diákok a feladatok megoldásával vannak elfoglalva, a Szervezők a
kísérőtanárok, a zsűri tagjai, valamint az érdeklődő kollégák számára szakmai előadásokat szerveznek. Így volt ez idén is.
Megtisztelőnek érzem, hogy én is felkérést kaptam arra, hogy elmondjam a kollégáknak, hogyan készítem fel diákjaimat a
versenyre. A következőkben a 2010. április 24-én elhangzott előadás alapján készült írás olvasható.

„A küzdelemből főként azok kerülnek ki győztesen,
akik jobban szeretik a küzdelmet a sikernél.”
Lucian Blaga

A tehetséggondozás mai gondjai
Gyakran hallani pedagógus kollégáktól, hogy valami nagyon
megváltozott. A mai gyerekek már nem olyanok, mint a
régiek. Tíz, húsz, … éve egész mások voltak a diákok. Nekem
mindig az volt az érzésem, hogy ezek a sirámok valószínűleg
minden korban elhangzottak. A gyanúmat támasztja alá az
alábbi középkori festmény.

Persze azért a mai iskolában is vannak gondok. Számomra a
legfájóbb, hogy a természettudományos tehetséggondozás
igen nagy bajban van. Ezt számos dolog jelzi: kevesen
akarnak természettudományos, ill. műszaki pályán
továbbtanulni, folyamatosan csökken a KöMaL-pontversenyben, az Eötvös-versenyen, … indulók száma.
A tehetséggondozásnak látszólag az a célja, hogy a diákokat
sikerrel készítsük fel a tanulmányi versenyeken való
szereplésre. Valójában a versenyek a diákokat a még több
tanulásra motiválják, tehát eszköz ahhoz, hogy a diákok
felkészültebben érkezzenek az egyetemre. Hisz ma már a
legtöbb diáknak nem okoz problémát az egyetemre való
bejutás. Az igazi kihívás a bennmaradás és a sikeres végzés.
A tehetséggondozás alapja a délutáni szakköri, és az otthoni
munka. A délutáni szakkörre ma már viszont nagyon nehéz
visszacsalogatni a diákokat. Ez sajnos egy kihalóban lévő
munkaforma. Nehéz visszacsalogatni az iskolába délután a
gyerekeket, mert egyrészt nem ismerik az ilyen jellegű
foglalkozásokat, nem szoktak hozzá. Másrészt a legtöbb mai
diáknak délutánonként rengeteg más elfoglaltsága van:
nagyon erős az árnyékoktatás, nyelvórák, zeneórák, sport. A
fizika szakkörnél sokkal népszerűbbek a gyors, látványos
sikerrel kecsegtető elfoglaltságok.
Sajnos a legtöbb iskola egyszerűen nem fizeti a szakköri
munkát. Kevés tanár áldoz a szabadidejéből a gyerekekre. A
mai anyagi körülmények között nehéz otthon elmagyarázni a
családnak, hogy délutánonként miért is dolgozom ingyen a
munkahelyemen.

1. ábra:

Középkori egyetemi oktatás (Forrás: Simonyi K.: A fizika
kultúrtörténete)

Amennyiben tüzetesebben megnézzük ezt a festményt, elsőként az tűnik fel, hogy a „teremben” kb. 20 diák van. (Az idén
ballagó osztályomban 40 tanuló érettségizik.) Az első sorban
helyet foglalók még érdeklődve figyelnek az oktatóra. A hátrébbülők között van, aki alszik, késve érkezik, eszik, beszélget… Történik mindez egy középkori egyetemen, amikor
a fiatalok igen csekély része jutott el a felsőoktatásba. A mai
felsőoktatást úgy szokták jellemezni, hogy benne tömegoktatás folyik. A középiskolákba meg gyakorlatilag minden fiatal
eljut. Mi mégis (helyesen) megbotránkozunk, ha a fenti képen
láthatóhoz hasonló dolgokkal találkozunk az iskolában.

Kontakt: sipet@freemail.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

Az utóbbi években jelentek meg ugyan a természettudományos szakköri munka támogatására pályázatok, de olyan
feltételekkel, hogy ezeken a foglalkozásokon a gyerek alkosson meg valamit, kutasson valamilyen témában, és a tanár
ezt a kutatói munkát támogassa. Úgy látszik, a klasszikus
fizika szakkört, amelyen az órai tananyagot mélyítjük
elmélettel, számításos feladatok megoldásával, kísérlettel,
méréssel, a társadalom nem támogatja. Pedig az igazán
alapos tudást ezeken a foglalkozásokon szerzik meg a
tanulók. Ezt nem csak én gondolom így, hanem azok a volt
diákok is, akik annakidején jártak a szakköreimre, ma meg
már sikeres mérnökök, kutatók.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2010. június 7.
2010. július 14.
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Tehát a fizikaverseny egy motivációs eszköz. Ma
Magyarországon nagyon sok fizikaverseny létezik. Szerintem
a legfontosabbak: Öveges, Mikola, KöMaL, megyei
versenyek, Békésy, OKTV, Eötvös. Ezek a megmérettetések
célt adnak a diákoknak az elmélyült tanulásra az általános
iskolától az egyetemig. Viszont van egy komoly hiányossága
ezeknek a versenyeknek. Gyakorlatilag nincs bennük modern
fizikai feladat. A KöMaL-pontversenyben szoktak ugyan
kitűzni ilyen jellegű problémát, de a versenyszabályzat
alapján az ilyen feladat megoldása nélkül is érhető el szép
helyezés, azaz kikerülhetők a KöMaL-ban a modern fizikai
problémák. Ezért szoktam azt mondani, hogy a Szilárd Leó
verseny- amelyik tematikájában modern fizikai verseny, hiánypótló.

Nukleáris tanár-továbbképzés
A modern fizika tananyag –érthető okokból- a gimnáziumi
tananyag végén helyezkedik el. Amikor gimnazista voltam,
éppen csak „belekóstoltunk” ebbe a témakörbe. A tanév
végéig nem sikerült befejezni az előírt tananyagot. (Az a
gyanúm, hogy ez nem egyedi történet, hanem ma is igen
gyakori.)
Olyan szerencsém volt, hogy 1997-1998-ban részt vehettem a
Marx György professzor úr által szervezett 120 órás nukleáris
tanár-továbbképzésen. Az ELTE-n voltak az előadások, a
Műegyetemen a laborgyakorlatok. A képzés során sok
kolléga között született barátság. A program részeként
nagyon sok szakmai kiránduláson vettünk részt. Pakson
láttuk az akkor épülő kiégett kazetták átmenetei tárolóhelyét.
1997 november első napjaiban Pécs mellett utolsó
látogatóként voltunk az uránbányában 1200 méter mélyen. Ez
a látogatás különösen megható élmény volt. Ebben az évben
ünnepeltük először a Magyar Tudomány Napját. Marx
professzor úr akadémikusként minden bizonnyal jobbnál
jobb ünnepségeken vehetett volna részt, ő mégis inkább
minket választott. Hetvenévesen, hőemelkedéssel lejött
velünk az uránbányába. Ezzel is példát mutatott nekünk,
középiskolai tanároknak.
Jártunk Mátraderecskén, ahol Tóth Eszter tanárnő bemutatta
nekünk a falu fizikai nevezetességeit, beszélt az országos
radon-méréseiről, kipróbálhattuk az akkor készülő
mesterséges mofettabarlangot. Voltunk a Vaskapunál, ahol a
vízierőművet és a nehézvízgyárat látogattuk meg. Ezeken a
kirándulásokon felejthetetlen élményekben volt részünk. A
képzést szakdolgozat elkészítése és vizsga zárta.

2. ábra:

„Beöltözve” az uránbánya épületében

© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

3. ábra:

A kővágószőlősi templom előtt Marx professzorral

Az első versenyek
A tanfolyamon a professzor úrtól hallottam, hogy 1998-ban
Szilárd Leó születésének 100 éves évfordulójának alkalmából
országos magfizikai versenyt hirdet. Én abban az évben
kerültem az új iskolámba, és akkor csak 9-10. évfolyamos
diákokat tanítottam. Egy kollégám figyelmembe ajánlott egy
végzős diákot (Kumli Péter), akivel elkezdtem a felkészülést a
versenyre. Lyukasóráimban találkoztam vele hetente egyszerkétszer. A tankönyv - Marx: Atommagközelben című könyve,
- régebbi KöMaL-feladatok, és természetesen a tanfolyamon
szerzett új ismereteim alapján történt a tananyag elsajátítása.
Jött az első forduló. Nagyon kíváncsian vártuk az eredményt.
A megszerezhető 90 pontból 70 kellett a továbbjutáshoz.
Péternek 69 pontja volt.
A következő évben egy tízedikes diákkal (Raffai Péter)
készültem a versenyre, gyakorlatilag hasonlóan, mint az
előző tanévben. Most a közös munkánkat siker koronázta,
Péter bejutott a verseny paksi döntőjébe. A döntőn az elméleti
feladatok megoldásán túl mérési feladat és számítógépes
szimulációs feladat is vár a diákokra. A mérési feladatra
valamicskét tudtunk készülni. Akkoriban szereztünk be egy
új GM-csövet és számlálót, amivel néhány alapmérést el
tudtunk végezni. A számítógépes szimulációs feladatra nem
tudtunk készülni. Péter a kategóriájában (holtversenyben)
első lett, egy évvel később a „nagy kategóriában” hatodik,
majd végzősként ismét első. Péter azóta fizikus lett, most az
ELTE oktatója, kiváló kutató.

A délutáni szakkör
A sikeren felbuzdulva úgy döntöttem, hogy a következő
tanévtől délutáni szakköri keretben folytatom a versenyre
való felkészülést immár több diákkal. Iskolámban minden
osztályban alapóraszámon folyik a fizika tanítása, ami azt
jelenti, hogy 9-10-11. évfolyamon heti 2 órában. A 9-10.
évfolyamon van lehetőség heti még 1 órában fizikát tanulni.
Ezen a foglalkozáson (kis fakultáció) az alapórai tananyagot
mélyítjük nehezebb feladatok megoldásával. A 11-12.
évfolyamon heti 2 órában van fakultációs foglalkozás.
Minden évfolyamon működik általános fizika szakkör. A
modern fizika szakkört azoknak ajánlom elsősorban, akik
járnak kicsi vagy nagy fakultációra, általános szakkörre, és
még ezeken túl szeretnének többet tanulni. Ez egy elit
szakkör, ide a legjobbak járnak. Szeptember második hetében
indul a szakkör, minden kedden 3-tól ½ 5-ig. Fontos, hogy a
gyermek békés időszakában legyen a foglalkozás, ne
nulladik, vagy hetedik órában. A tanítás után menjen el a

2

Nukleon

2010. december

gyerek ebédelni, utána jöjjön vissza, és már gondtalanul
eltöltheti a szakköri időt. A szakkörön a versenyre készülünk,
de gyakran járnak rá olyanok is, akik nem fognak a
versenyen indulni, csupán érdeklődnek. Kicsik, nagyok
együtt vannak jelen a foglakozáson. Ez a nagyok részéről
némi toleranciát igényel, hisz sokszor kényszerülök arra,
hogy a kicsiknek olyan segédanyagot magyarázzak (pl.:
másodfokú
egyenlet
megoldóképlete,
exponenciális
függvény, logaritmus fogalma, mágneses Lorentz-erő), ami a
nagyok számára akár unalmas is lehet.
A szakköri foglalkozás olyan, mint egy tanóra. A gyerekek
egy külön füzetet vezetnek, amelynek borítójának belső
oldalára tasakot ragasztanak. Ebbe a tasakba kerülnek az
elméleti összefoglalók, feladatlapok. Így kisebb esély van
azok elvesztésére. A foglakozás elején kikérdezem a diákokat
a korábban tanult elméletből, majd a házi feladatok
ellenőrzése, megbeszélése következik. Aztán új anyag,
elmélet, esetleg demonstrációs kísérletek, feladatok jönnek.
Vannak úgynevezett „levelezős” szakköri tagok. Nem
sértődöm meg, ha egy felsőbb éves diák, aki már egyszerkétszer végigjárta a felkészítést, a következő tanévben nem
jár a szakkörre. Tudja, mikor vannak a foglalkozások,
bármikor benézhet, és legalább az első forduló előtti 3-4
alkalommal el is jönnek a nagy „öregek”, hogy egy kicsit
formába lendüljenek a megmérettetés előtt.
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Csoda történt!
2009. őszén is elkezdtem a kedd délutáni modern fizika
szakköri foglalkozásokat. Talán a második foglalkozáson a
következő hűlési feladatot oldottuk meg:
Egy izzó wolframszálának keresztmetszete 25 µm sugarú kör, a
wolfram sűrűsége 19,3 × 103 kg/m3, fajhője 0,134 kJ/kg K,
hőmérséklete világítás közben 2700 K. Határozzuk meg közelítőleg,
hogy kikapcsolás után mennyi idő múlva lesz a wolframszál
hőmérséklete a.) 2600 K, b.) 700 K!
A közelítő megoldások után egy kilencedikes diák (Szabó
Attila) csillogó szemekkel megkérdezte, hogy nem lehet-e ezt
a feladatot integrálszámítással is megoldani. Természetesen
nagy örömmel úgy is megoldottuk.

2004-ben atomfizikával bővült a tematika. Ez igen
megnehezítette a felkészülést. Nagyon feszes programmal
legkésőbb január végéig be kell fejezni a tematikus
felkészülést. Ezután már a korábbi évek feladatsorai közül
oldunk meg néhányat.
Az első forduló megírása után néhány alkalommal méréseket
végzünk. GM-csővel és számlálóval mérünk hátteret, radon
bomlástermékeinek felezési idejét, felezési rétegvastagságot,
távolságfüggés.
Planck-állandót
mérünk
LED-del,
fotocellával.
Az egyik ilyen mérés adataiból született a következő feladat,
ami a KöMaL-ban került kitűzésre 2009. novemberében (P.
4202.):
Egy pontszerű, nagyenergiájú -forrástól származó beütéseket 1
perces mérési idővel mérjük GM-csővel. Az alábbi táblázatban a
forrás és a GM-cső ablaka közti távolságot r-el jelöljük, az észlelt (a
háttérrel csökkentett) beütések átlagát N-el. Adjunk becslést,
mekkora percenkénti beütésszámot várunk, ha a forrást a GM-cső
ablakától 12 cm távolságra tesszük?
Útmutatás: Egy GM-cső hossza néhány cm-től akár néhány dm-ig
terjedhet. A cső teljes hosszában történnek ugyan becsapódások,
mégis lehet úgy modellezni a működését, mintha minden
becsapódási esemény az ablakától valamekkora távolságra lévő
érzékelő felületen történne. A forrást az ablakra merőlegesen, a GMcső tengelyében szokás elhelyezni.
1

2

3

4

N (1/min)

487

196

72

41

R (cm)

1

3

6

9
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4. ábra:

Szabó Attila, 9. osztályos tanuló, a 2010. évi Szilárdverseny győztese

(Hasonló élményem volt 4 évvel ezelőtt. Akkor Lovas Lia
Izabella tette fel ugyanezt a kérdést. Izabella 2009. tavaszán
megnyerte a Szilárd-versenyt, nyáron aranyérmet szerzett a
fizikai diákolimpián Mexikóban, ősszel megnyerte az Eötvösversenyt. Attilánál vajon milyen lesz a folytatás?)
Attila okozott még kellemes meglepetést ebben a tanévben.
Még ősszel említette, hogy a szakkörön feldolgozott anyagot
ő otthon összeszerkeszti egy jegyzetté. Teltek a hónapok. Én
már el is felejtettem az ősszel tett ígéretét, amikor is a
tematikus
felkészülést
követően,
február
közepén
elektronikus postán elküldte nekem az általa latex-ben
szerkesztett „kész könyvet”. Nagyon igényes munkának
találtam. Dr. Sükösd Csaba tanár úr (BME) vállalta a
lektorálást, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány a
kiadást. Az idei verseny áprilisvégi döntőjére elkészült. A
Modern Fizika szakköri jegyzet az Alapítvány honlapján
keresztül megrendelhető.
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MNT a versenyképes tudásért – IV. Nukleáris Szaktábor
Mester András
Diósgyőri Gimnázium
3534 Miskolc Kiss tábornok u. 42.

Napjainkban ismételten sokat hallani az atomerőművekről. Így van ez Magyarországon is, ahol egyre több fórumon beszélnek a
paksi atomerőmű bővítéséről. A tájékoztatókon megismerhetjük a korszerű erőművek típusait, teljesítményét, a hazai és
nemzetközi energiahelyzetet. Ugyanakkor még mindig kevés szó esik arról, hogy kik fognak a jövőben dolgozni ezeken a
munkahelyeken, szakmai előadásokat tartani, publikálni.

Változott a világ, kevesebb, de magasabban kvalifikált
szakemberre van szükség. Nem véletlen, hogy egyre több
nagyvállalat vonul be az egyetemekre (Robert Bosch
Mechatronikai Tanszék [7] a Miskolci Egyetemen, Debreceni
Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. által közösen alapított
Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék [8,9]). Amikor
szakemberképzésről beszélünk, legtöbbször csak az
egyetemekre gondolunk, pedig be kell látni, hogy a mai,
egyre magasabb követelményeket támasztó, rohanó
világunkban
a
felsőoktatás
csak
jól
felkészült
középiskolásokkal lehet eredményes.
A nukleáris szakember utánpótlás érdekében tehát már
középiskolában - ahol először találkoznak a diákok az
atomfizikával - meg kell kezdeni a jó képességű a téma után
érdeklődő tanulók tehetséggondozását. Ezt a célt szolgálja a
Magyar Nukleáris Társaság, mint társadalmi szervezet
innovációja, a középiskolások nukleáris szaktábora.
Egyetemekkel, kutatóintézetekkel és a Paksi Atomerőművel
együttműködve 2010 júliusában már a negyedik tábort
rendeztük meg. (A Nukleon 2008. júliusi számában [1]
számoltunk be az első és a második szaktábor munkájáról.)
Az előző évekhez hasonlóan a szervezési munkát és a
program összeállítását dr. Pázmándi Tamás, Szántó Péter és
Mester András végezte. Mind a hárman tagjai az MNT
elnökségének.

A tábor kapcsolódik egy másik nukleáris témájú
tehetséggondozó
programhoz,
a
Szilárd
Leó
Fizikaversenyhez [10], amely kifejezetten atomfizikával
foglalkozik. (Szervezők: Szilárd Leó Tehetséggondozó
Alapítvány, Energetikai Szakközépiskola, Eötvös Loránd
Fizikai Társulat). A verseny első három helyezettje - az adott
évben - kedvezménnyel vehet részt a táborozáson.

IV. Nukleáris Szaktábor
2010. július 4-9.
A tábor célja nem változott. Évek óta probléma, hogy a
divatszakmák megjelenésével, a kedvezőtlen oktatási
döntések hatására a fizika méltatlan helyzetbe került(2) .
Sajnos ezen a téren az első tábor óta a mai napig sem történt
változás. Az utóbbi évek felmérései [6] megerősítették azt a
feltételezést, hogy a továbbtanulók fizika tudása egyre
kevesebb. Ugyanakkor az is igazolást nyert, hogy az
egyetemeken azok a tanulók, akik versenyeken jól
szerepeltek vagy szakmai programokban vettek részt, jobb
eredményeket értek el, mint az érettségin jól szereplők. Mivel
az iskolai tapasztalatok és a tanulmányi versenyek (Pl. a
Szilárd Leó Fizikaverseny) iránti érdeklődés jelzik, hogy
vannak a fizika iránt elkötelezett tehetséges tanulók, továbbra
is fontosnak éreztük a nyári szaktábor megszervezését.
További indíttatást adott az is, hogy a korábbi évek táborozói
közül többen nyertek felvételt fizikus vagy mérnöki szakokra.
Erről a közeljövőben statisztikát is szándékozunk készíteni.
A tendencia folytatódott: 2010-ben két 12. évfolyamot
befejezett tanuló vett részt a táborban, ők a BME fizikus
szakán folytatják tanulmányaikat.
A tábor helyszíne immáron harmadik alkalommal a Gödön
lévő Dunapart Nyaralóházak nevű kemping volt. A tanulók
két-három ágyas, külön fürdőszobás, televízióval, hűtőszekrénnyel ellátott szobákban voltak elhelyezve. A kemping
területén sportpálya és szalonnasütésre alkalmas hely is volt.
Az előadásokhoz rendelkezésre állt egy tágas színházterem.

1. ábra:

Csoportkép az ELFT Északi épülete előtt

Kontakt: xkibandi@uni-miskolc.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2010

Az idei táborban 18 tanuló (ebből három lány) vett részt. Ezt
a korábbi évekhez hasonló létszámot tartani tudtuk a rossz
gazdasági helyzet és az árvíz ellenére is. Egy tanuló volt ott
mind a négy eddigi táborban, rajta kívül még hárman voltak
olyanok, akik befejezték a 11. évfolyamot és tanultak modern

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2010. szeptember 25.
2010. október 27.
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fizikát. A többiek a 9. vagy 10. évet fejezték be és atomfizikával legfeljebb csak szakköri foglalkozáson találkoztak.
Öröm volt látni az érdeklődésüket és tájékozottságukat.
Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny helyezettjei közül
hárman voltak jelen, ők jutalomképpen kedvezményes
táborozási lehetőséget kaptak.

Szakmai programok

3. ábra:

2. ábra:

Előadás a színházteremben

Tekintettel a táborozók fent említett összetételére,
igyekeztünk olyan módon összeállítani a programokat, hogy
mindenki számára elfogadható legyen.
Július 4-én, vasárnap délután kettőig volt az érkezés,
regisztráció és a szobák elfoglalása. Ezt követően már
foglalkozások voltak. Az előadások helyszíne a tábor
színházterme volt.
A hat nap során a következő előadások hangoztak el
(időrendi sorrendben):
Mester András: Magfizikai alapok I. II.
Lévai Péter: Magyarok és a CERN kutatásai
Radnóti Katalin: Az atomfizika nagy egyéniségei
Boros Ildikó:Atomenergetika a világban
Cserháti András: Neutron detektorok és vacsorák
Cserháti András:
Magyarországon

Energiahelyzet,

atomerőmű

bővítés

PET mérés az ELTE-én

Július 6-án, kedden délelőtt Radnóti Katalin szervezésében az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szakmai program volt.
Homonnay Zoltán magkémikus, oktatási dékán-helyettes és
Kürti Jenő a Fizikai Intézet igazgatója köszöntötte a
résztvevőket. 10 órától a CERN-ben dolgozó Kulcsár
Krisztián tartott előadást az ott folyó kutatásokról, Ezután az
egyetem laboratóriumaiban méréseket végeztek. (Érintett
területek:
spektroszkópia, kőzetek
radioaktivitásának
vizsgálata Csorba Ottó vezetésével, pozitron- annihiláció
vizsgálata, mely az orvosi gyakorlatban fontos PET
vizsgálatot modellezte úgy, hogy egy játékmaciban rejtett el a
mérést vezető Pávó Gyula Na-22-es izotópforrást, és azt
kellett megtalálni).
Délután a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetében tettek látogatást a táborozók, tájékoztatót
hallgattak az ott folyó munkákról.
A mérések menetét és az eredményeket másnap délelőtt
ismertettük.
Július 8-án délután a Paksi Atomerőmű Zrt. mérőkocsiját
mutatták be a táborban. A bemutató során lehetőség volt a
műszerek megismerésére, majd a diákok bevonásával
méréseket végeztek. Szó esett a gamma spektroszkópiáról,
személyi dozimetriáról, dózisteljesítmény meghatározásról,
felületi szennyezettség méréséről. Az utolsó nap délelőttjén
Sükösd Csaba irányításával „Részecskegyorsító üzemeltetőt
keresünk” címmel szimulációs programokkal ismerkedhettek
a táborozók.

Vincze Árpád: Nukleáris és radiológiai fegyverek
Horváth Ákos: Kutatóreaktorok ma és holnap
Barna Imre Ferenc: Termohidraulikai kísérletek az AEKI-ben
Andrási Andor: Sugárvédelem
Légrády Dávid :Izotópok orvosi alkalmazásai
Nős Bálint: Radioaktív hulladékok kezelése
Sükösd Csaba: Elemi részek
Sükösd Csaba: Gyorsítók
A korábbi táborokhoz képest növekedett a kísérletek és
mérések száma. Tapasztalt tanár kollégák vezetésével
atomfizikával kapcsolatos kísérleteket végeztek a diákok.
Ennek keretében a második nap délutánján „Kísérletezzünk
együtt! Atomfizikai kísérletek” címmel Sebestyén Zoltán
ködkamrát épített a tanulókkal, Ujvári Sándor irányításával
pedig a Szilárd Leó Fizikaversenyek döntőin feladott mérési
feladatokkal ismerkedtek.
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Ismerkedés a paksi mérőkocsival
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hogy 2010-ben egyetemi hallgatók is segítettek a tábor
rendjének biztosításában, a
szabadidős programok
összeállításában. (Takács Bence, Horváth András és Ratter
Kitti az ELTE végzős MSc-s ill. BSc-s hallgatói). Nagyon sokat
jelentett a jelenlétük, örömünkre ígéretet tettek, hogy a
későbbiekben is számíthatunk hasonló segítségre.

A tapasztalatok összegzése

5. ábra:

Ismerkedés szimulációs programokkal

Vetélkedők, sport
A komoly szakmai programok mellett igyekeztünk a tábor
programjába olyan elfoglaltságokat is beiktatni, amelyek
segítettek a közösség formálásában, oldották a hangulatot.
Ezt a célt szolgálták a vidám vetélkedők, sportprogramok. A
Szántó Péter, Takács Bence, Horváth András, Ratter Kitti és
Surányi Olivér által szervezett és lebonyolított vetélkedők jó
hangulatban zajlottak.

6. ábra:

A legtöbb diákot támogatta az iskolája, néhányan
kedvezménnyel vettek részt. Ha nincs a rossz gazdasági
helyzet, az árvíz, valószínűleg többen vettek volna részt a
táborban. A Paksi Atomerőmű Zrt. támogatta a tábort,
ugyanakkor jó lenne a tanulók terheit csökkenteni, további
támogatókat megnyerni.
A táborozókkal való beszélgetések alapján úgy tűnik, hogy a
diákok elégedettek voltak a táborral, jól érezték magukat,
többen szeretnének jövőre is visszajönni. Úgy tűnik, hogy
sikerült mind a kezdők, mind a haladók számára élvezetes
programot összeállítani. Reméljük, hogy a tábor ebben az
évben is sok tanuló érdeklődését felkeltette az atomfizika
iránt.

Sport program

A táborozás első és utolsó előtti napját tábortűz melletti
beszélgetéssel zártuk. Ezek a beszélgetések lehetőséget adtak
egymás jobb megismerésére. A második, a tábort záró
programon látogatást tett az MNT elnöke, Holló Előd és az
elnökség néhány tagja is.
A táborzárás és a munka értékelése után – a hagyományoknak megfelelően - minden tanuló pólót kapott.

Tanári munka
Az első három tábor munkájába nem sikerült – a szervezőkön
kívül - felügyelő tanárokat bevonni. Éppen ezért örvendetes,

7. ábra:

Tábortűz az utolsó estén

Támogatók, köszönetnyilvánítás
A szervező MNT-n túl a Paksi Atomerőmű Zrt. anyagilag is
és programokkal is támogatta a tábort.
Az ELTE és a BME NTI helyszíni bemutatókkal, mérési
gyakorlatokkal támogatta a tábort.
A
támogatók
mellett
köszönjük
az
előadóknak,
gyakorlatvezetőknek az elhivatott, lelkes munkáját.
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