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Atomerőművek földrengés utáni állapot-értékelésére szolgáló 
kár-indikátorok összehasonlító vizsgálata 

Katona Tamás János 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
7031 Paks, Pf. 71, Tel.: 20-9422225 

 

Földrengés után egy atomerőműben tudni kell, hogy az alapvető biztonsági funkciók megvalósításához szükséges rendszerek 
milyen állapotban lehetnek, ez szabja meg az üzemzavar elhárítás, illetve a földrengést követően a visszaindítás feltételeit.  
A pusztító hatást jellemezheti a maximális vízszintes talajgyorsulás, a válaszspektrum és a különböző műszeresen mérhető 
intenzitás-értékek. Ezek általában szelektívek egy-egy károsodási típusra, egyesek jól korreláltathatók úgy a rengés méretével, 
távolságával, mint a szerkezet-típusok viselkedésével. A cikkben megvizsgáljuk a földrengés jellemzők és a károsodási 
mechanizmusok közötti összefüggést, s elemezzük a földrengés jellemzők kár-indikátorként való alkalmazását a földrengés utáni 
visszaindíthatóság kritériumaként, illetve az állapot-értékelésre való alkalmasság és a felülvizsgálatok tervezése szempontjából. 

 

Bevezetés 
Földrengés után két fontos kérdésre kell megnyugtató választ 
találni egy atomerőműben: Egy nagy rengés után tudni kell, 
hogy az alapvető biztonsági funkciók megvalósításához 
szükséges rendszerek milyen állapotban lehetnek, míg egy 
kis földrengést követően a visszaindítás feltételeit, vagy ha az 
erőmű a földrengés hatása ellenére üzemben maradt, a 
leállítás feltételeit kell ismerni. Az első kérdéskörre a 
fukushimai tragédia irányítja rá a figyelmünket, míg a 
második problémakör vizsgálata a Kashiwazaki-Kariwa 
atomerőművet ért földrengés óta intenzíven folyik.  
A földrengésre történő tervezés alapja a szabadfelszíni 
maximális vízszintes gyorsulás (PGA) és a válaszspektrum.  
A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek nem, vagy csak egyes 
károsodási módok esetén jellemzik a földrengés tényleges 
pusztító hatását. Ezt demonstrálva láthattuk az Onagawa 
Atomerőmű esetében 2005-ben, a Shika Atomerőmű és a 
Kashiwazaki-Kariwa Atomerőmű esetében 2007-ben, a 
Hamaoka Atomerőmű esetében 2009-ben, illetve a North 
Anna Atomerőmű esetében 2011-ben, ahol, és amikor az 
aktuális földrengés meghaladta a tervezési alapot, de a 
nukleáris szabványok szerint tervezett, biztonsági osztályba 
sorolt rendszerek, rendszerelemek nem sérültek. Ez int arra, 
hogy a terv leginkább a biztonságot minősíti, de nem a 
sérülést. A North Anna erőmű példáját tekintve az is 
bebizonyosodott, hogy az elemzéssel meghatározott 
földrengés-tartalék valóságos minősítését adja az erőmű 
robosztusságának.  
A földrengés pusztító hatását jellemezheti a PGA és 
válaszspektrum mellett valamely műszeresen mérhető 
intenzitás-érték, mint a Japán Meteorológiai Társaság 
instrumentális intenzitása, az Arias-intenzitás, vagy a rengés 
más, mérésből származtatható paramétere, mint a gyorsulás, 
a sebesség és az elmozdulás négyzetének átlagából vont 
négyzetgyök-érték, a kumulatív abszolút sebesség (CAV) 
vagy elmozdulás. A mérés, mégpedig a telephelyen végzett 

mérés fontossága itt nyilvánvaló, hisz egyfelől bármely 
indikátort vagy intenzitást veszünk, annak pontossága a 
mérés környezetében a legjobb, másfelől pedig nem 
alapozható az erőműben sem döntés, sem intézkedés olyan 
jellemzőre, amely utólagos kárfelmérésre épül, mint például 
az MSK-64 intenzitás. A földrengés jellemzők általában 
szelektívek egy-egy károsodási típusra. Egyes jellemzők 
(PGA, CAV és műszeres intenzitások) jól korreláltathatók 
úgy a rengés jellemzőivel (magnitúdó, epicentrális távolság, 
telephelyi jellemzők), mint a szerkezet-típusok 
viselkedésével.  

A földrengés jellemzők kár-indikátorként való alkalmazása 
körültekintést és előzetes vizsgálatokat igényel.  
Az előadásban megvizsgáljuk a földrengés jellemzők és a 
károsodási mechanizmusok közötti összefüggést, és 
összehasonlító elemzést végzünk a földrengés jellemzők kár-
indikátorként való alkalmazására abból a célból, hogy azok 
alapján dönteni lehessen az üzemelés folytatásának 
biztonságáról, a rengés utáni állapotról, s objektív alapokon 
tervezhetők legyenek a rengést követő inspekciók. 

Kár-indikátorként alkalmazható 
földrengés jellemzők 
A maximális vízszintes gyorsulás és a válasz-
spektrum 
A tervezés alapja a maximális vízszintes gyorsulás-érték, a 
válaszspektrum, illetve az ennek megfelelően kiválasztott, 
vagy előállított gyorsulás időfüggvény. A sérülés, 
funkcióvesztés gyakorlatilag kizárható, ha a rengés jellemzői 
a tervezési alapban szereplő jellemzőket (PGA, 
válaszspektrum) nem haladják meg, de ez nem jelenti a terv 
szerint állapot megmaradását, hiszen az olyan extrém 
hatások esetén, mint a földrengés, a szerkezet bizonyos 
mértékben alakváltozást szenvedhet. (Lásd a 10CFR50 
Appendix S to Part 50 —Earthquake Engineering Criteria for 
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Nuclear Power Plants szövegét a megengedett 
feszültségekről és alakváltozásokról).  
A terv szerinti állapot megmaradását tekintve segít az alábbi 
kiegészítő tétel: A szerkezet, illetve a nyomástartó kontúr 
tervezett állapottól való eltérése a földrengés hatására nem 
következhet be, ha az aktuális földrengés PGA-ja nem több 
mint egyharmada a tervezési alapját képező biztonsági 
földrengés PGA-nak (az alábbiakban a biztonsági földrengést 
a tervezés alapját képező földrengésnek vagy angol 
betűszóval DBE-nek is nevezzük). Abból a feltételezésből kell 
kiindulni, hogy az aktuális hatásra nem jöhet létre csak 
rugalmas alakváltozás, illetve ha volna képlékeny 
alakváltozás, az a geometriai diszkontinuitások környezetére 
korlátozódik. 
Indoklásul vegyük egy ASME BPVC Section III Class 1 
komponens példáját. Hasonlítsuk össze az általános 
membrán, illetve az általános membrán, lokális membrán és a 
hajlításból eredő feszültségekre, a Service level D-re (ilyen 
eset a földrengés) a megengedett feszültség-intenzitás 
értékeket a méretezésnél (Design) megengedett feszültség 
értékekkel. A méretezés megengedett feszültség-intenzitás 
értékei Sm, illetve 1,5Sm, míg a Service level D-re a 
min(3Sm,2Sy) a megengedett. Itt az m index az adott anyag 
tervezési hőmérsékleten megengedett maximum, az y pedig a 
folyáshatárhoz tartozó feszültség-intenzitásokat jelöli [1]. 
Belátható, hogy a nyomástartó szerkezet biztosan a lineáris 
tartományban működik a földrengés hatására, ha a PGA-ra 
megfogalmazott egyharmados feltétel teljesül. Erre a 
következtetésre lehet jutni a Service level D és A megengedett 
feszültségeinek összevetéséből is.  
Ilyen megfontolások adják az alapját annak, hogy a német 
biztonsági előírások, a KTA 2201.6 [2] szerint a földrengést 
követően az atomerőművet inspekcióra leállítani akkor kell, 
ha PGAShutdown=0,4×f×PGADesignBase. Itt az f=1,5, ami 1,75-re 
növelhető indokolt esetben. Ennek a leállítási, illetve 
inspekciós kritériumnak megalapozása hasonló, mint fenn az 
ASME BPVC Section III esetében. A teljesülés feltételei 
levezethetők a KTA 2201.6 és a KTA 2201.4 [3] és 3201.2 [4] 
alapján.  
Az orosz PNAE szabvány [5] alapján tervezett nyomástartó 
komponensekre (Class 1) hasonló kitételt lehet 
megfogalmazni, hisz a méretezésre, illetve a földrengésre 
megengedett feszültségek viszonya itt is megengedi azt a 
következtetést, hogy a szerkezet teljesen a lineáris 
tartományban működik, ha az aktuális rengés PGA-ja kisebb, 
mint a tervezési alapban szereplő. A PNAE esetében a 
méretezésre megengedett feszültség [σ], illetve 1,3[σ], míg a 
földrengésre 1,4[σ], illetve 1,8[σ], a (σ)1 (membrán) és (σ)2 
(membrán+hajlításból eredő) feszültség kategóriákra. A PGA-
k arányára itt ugyan nem pontosan az ASME alapján 
megfogalmazható 1/3 arány az érvényes, de ennek nincs elvi 
jelentősége.  

A hatályos Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 3. kötetében [6] 
szerepel egy követelmény (3.3.1.0300. bekezdés), amely 
kimondja, hogy a biztonsági osztályba sorolt rendszereket és 
rendszerelemeket méretezni kell a természeti eredetű külső 
hatásokra legalább a 10–4/év ismétlődési gyakoriságnak 
megfelelően, amennyiben a rendszerelemnek az adott 
helyzetben biztonsági funkciója lehet. Ez a követelmény 
gyakorlatilag az összes biztonsági rendszerre vonatkozik, 
hisz a rengés a kezdeti események szinte bármelyikét képes 
generálni, sőt egy időben többet is. Egy földrengés utáni 

visszaindulásnak az a feltétele, hogy minden biztonsági 
rendszer tervszerűen működőképes legyen, s nem azt kell 
mérlegelni, hogy van-e funkciója az adott rendszernek 
földrengés esetén, vagy sem. Így, ha a követelményt 
kiterjesztjük minden biztonsági rendszerre, akkor ez 
biztosítja, hogy ha a földrengés PGA-ja nem haladja meg a 
biztonsági földrengés PGA-jának egyharmadát, akkor a 
biztonsági rendszer működőképességéhez és a 
továbbüzemelés biztonságához nem férhet kétség.  
A terv biztosítja az alapvető biztonsági funkciók 
megmaradását, ha a rengés PGA-ja, illetve válaszspektruma 
meghaladja az üzemi rengés szintjét. Ebben az esetben a 
reaktor nagy bizonyossággal stabil, ellenőrzött, lehűtött 
állapotba kerül. A további intézkedések az erőmű állapotától 
függenek, amely a komponensekre gyakorolt hatás, és a 
szerkezetekbe beépített szilárdsági tartalékok 
véletlenszerűsége miatt végeredményben egy véletlen 
esemény. Az állapot felmérése szisztematikus, előre 
megtervezett és begyakorolt tesztek, bejárások útján és 
elemzések alapján történik. Erre ad eljárást a NAÜ Safety 
Report 66 [7], amely a fokozatosság elve alapján négy sérülési 
szintet, s ehhez illeszkedő vizsgálatokat, intézkedéseket ír elő, 
s ad bizonyos kritériumokat is a sérülés minősítésére, mint 
például a vasbeton repedés-tágasságra. A rengést követő 
vizsgálatok tervezéséhez azonban a tapasztalt PGA és 
válaszspektrum, illetve a tervezés alapját képező PGA és 
válaszspektrum összehasonlítása nem nyújt elegendő 
információt, s különösen nem, ha a rengés jellemzői a 
tervezési alapot meghaladják. Könnyen belátható, hogy az 
erőmű, mint komplex rendszer rengés utáni állapotának 
felülvizsgálatát a sérülés rendszer szintű modellezésre kell 
alapozni. A földrengés PSA és a földrengés hatásával 
szembeni tartalék elemzése (SMA – Seismic Margin 
Assessment) a rendszer biztonságos voltáról nyújt komplex 
értékelést. 

Rendszer modellek alkalmazása az állapot 
minősítésére és a felülvizsgálat tervezésére 
A földrengés PSA három lényeges elemet tartalmaz [8]: (1) a 
veszély jellemzését veszélyeztetettségi görbe formájában, 
amely egy adott PGA érték meghaladási valószínűségét adja 
meg; (2) az erőmű modelljének kidolgozását esemény és 
hibafa formájában; (3) a sérülés feltételes valószínűségét a 
PGA függvényében megadó sérülési görbének 
meghatározását. A valószínűségi módszerrel meghatározott 
szeizmikus tartalék az említett három elemből a másodikat és 
a harmadikat tartalmazza, ezért a végeredménye nem a 
földrengés által okozott zónaolvadás gyakorisága, hanem 
csak a zónaolvadás feltételes valószínűsége a PGA 
függvényében [9], [10]. 
Az elemzés alapja a rendszerelem-sérülés feltételes 
valószínűségének, Pf meghatározása, amely (általában) log-
normális eloszlást követ: 
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ahol a Cm a medián kapacitás, a 2
R

2
Uc   a 

véletlenszerűségből adódó βR és az episztemikus βU 
bizonytalanságot kifejező standard szórás. Itt a βU 
episztemikus bizonytalanság elhanyagolható, hisz az a 
sérülékenység tekintetében nem jelentős. A medián kapacitás 
kiszámítható a HCLPF (High Confidence of Low Probability 
of Failure) alapján, mint 

Cm=HCLPFe2,326 βC                                     (2) 
A HCLPF definíció szerint a következő:  

RLE
EE

NE aF
CD

DCHCLPF 


               (3) 

ahol C a teljes teherviselő képesség, DE a földrengés által 
okozott igénybevétel és a vele egy időben ható, üzemi 
terhekből származó DNE igénybevétel, az Fμ duktilitási 
tényező, a ΔCNE a külső hatás által okozott egyidejű 
igénybevételekre fordított kapacitás, ha ilyen van (például a 
vasbeton merevítő falban nyírással egyidejű húzás), az aRLE 
pedig a referencia PGA. A C meghatározása szabvány szerint 
történik, például a gépészeti (nyomástartó) rendszerelemekre 
ASME BPVC Section III Service Level D szerint, vagy az ezzel 
azonosnak tekinthető francia RCC-M szabvány szerint 
történhet. Hasonlóképp szabvány szerint történik az 
igénybevételek meghatározása is. A szabványtól való 
árnyalatnyi eltéréseket az SMA eljárás definiálja.  
A fentieket alkalmazva megbecsülhetjük azt a valószínűséget, 
amelyet az előző fejezetben a PGA-ra megfogalmazott 
sérülésmentességi kritérium garantál. A számítás 
egyszerűsége érdekében az (1) egyenletben az integrandust 
az 0 ≤x≤ aRLE tartományban közelíthetjük egy egyenessel, ahol 
az aRLE a HCLPF kiszámításánál felvett referenciai PGA.  
A rendszerelem HCLPF-jéhez asszociált sérülési való-
színűsége kisebb, mint 5%, mégpedig ≥95% konfidenciával. A 
PGA-ra megfogalmazott kármentességi kritérium ennél 
minimum ötször kisebb sérülési valószínűséget garantál, ha 
teljesül, mint ahogy annak teljesülnie kell, hogy a tervezési 
alap PGA-ja kisebb, mint az aRLE.  

Építve a földrengés PSA második és harmadik elemére, ami 
lényegében a valószínűségi tartalék-elemzés, és a konkrét 
földrengés PGA-ja ismeretében a hibafák felhasználásával 
megadható a rendszerek, rendszerelemek sérülésének, illetve 
rendelkezésre állásának valószínűsége. A rendszer hibafa a 
nem kívánt eseményből, deduktív módszerrel épül fel, s 
határozza meg a nem kívánt esemény feltételeit rendszerelem 
szinten. Ezt fejezi ki a rendszer meghibásodásának Boole-
reprezentációja (minimum cut-set). A post-event analízisben 
a rendszer működőképességének a megállapítása a kérdés, s 
a hibafa helyett a komplementer, a siker-fa megépítésére 
volna szükség. Ez a megközelítés jellemző az űrutazások 
biztonsági elemzésére, ahol a kérdés az, hogy vajon sikerül-e 
a legénységet visszajuttatni [11]. A hiba Pf, illetve a siker Ps 
valószínűségére igaz, hogy Ps + Pf = 1, ha az eseményhalmaz 
teljes. A determinisztikus SMA analízis [12] eleve a siker-ág 
HCLPF-jét határozza meg Min-Max módszerrel. Itt van egy 
lényeges támpont a post-event analízishez. A HCLPF 
determinisztikus meghatározásához egy PGA-val és 
válaszspektrummal jellemzett referencia földrengést (Review 
Level Earthquake – RLE) kell felvenni, amely meghatározza a 
fenti, (3) egyenletben a földrengés által okozott DE 
igénybevételt. Az SMA módszertan (eltekintve a magas 
szeizmicitású telephelyektől) aRLE = 0,3g PGA-hoz kötött és a 

telephely viszonyainak megfelelő, NUREG/CR-0098 szerinti 
válaszspektrumot javasol a számításhoz. A DE szeizmikus 
igénybevétel az  aRLE -t, a referencia rengés PGA-ját skálázó 
tört nevezőjének meghatározó eleme. Az SMA elemzésben a 
rendszer és erőmű szintű integrálást az úgynevezett Min-Max 
eljárással végezzük. A Min-Max eljárás a gyenge (Min) 
láncszemet keresi, ha az elemek, mint a lánc szemei sorba 
kapcsoltak (U, illetve +), s a legerősebb láncot (Max) 
azonosítja, ha a láncok egymással párhuzamosan kötöttek 

(∩, illetve ).  
Legyen például az A, B, C és D elemből álló E rendszer Boole-
algebrai reprezentációja 

E = A×(B + C)×D,            (4) 
ami azt jelenti, hogy a rendszer működik, ha a három ág – A, 
D és B+C – valamelyike működik. A rendszerelemek HCLPF 
kapacitásából a szabály szerint kapjuk a rendszer HCLPF 
kapacitását, mint 
 

HCLPFE=Max{HCLPFA;Min{HCLPFB;HCLPFC}; HCLPFD}. (5) 

A módszer részletes kifejtését megtaláljuk a földrengéssel 
szembeni tartalék minősítésének példáján a NUREG/CR-
4482-ben [10].  
A tartalék elégséges voltáról, s egyben a várható 
működőképességről ítéletet mondhatunk, ha az aktuális és az 
RLE rengés PGA-ját és válaszspektrumát összehasonlítjuk.  
A post-event vizsgálatok és elemzések tervezését pedig az 
SMA jelentős mértékben segíti, hisz a rendszerek gyenge 
pontjainak ismeretében irányított inspekciókat, teszteket 
végezhetünk. Gyakorlati példaként tekintsük a Dominion 
North Anna Atomerőmű (USA) esetét. Az erőművet 2011. 
augusztus 23-án megrázta egy 11 mérföldre kipattant, sekély 
fészkű, 5,8 magnitúdójú földrengés. A két blokk leállt, 
nukleáris biztonságot veszélyeztető kár nem történt. Az 
erőmű tervezési alapját képező rengés PGA-ja 0,12 g, illetve 
0,18 g (az épületek alatti talajtól függően), ezzel szemben a 
rengés PGA-ja 0,26 g volt. A több mint két hónapig tartó 
felülvizsgálat több mint százezer szakember óra munkát és 21 
millió USD ráfordítást igényeltek (ne feledjük, ez a 
fukushimai tragédia évében történt!) [13]. A blokkokat 2011. 
november 11-én visszaindították.  
Az 1. ábrán látható a tervezés alapját képező biztonsági (DBE) 
és üzemeltetési (OBE) rengések konténment alaplemezére 
vonatkoztatott horizontális gyorsulás-komponenseinek 
válaszspektruma, és a tapasztalt rengés e gyorsulás-
komponenseinek válaszspektruma. Ahogy az 1. ábra mutatja, 
a rengés válaszspektrumát tekintve a horizontális 
komponensek spektrális amplitúdói átlagosan 12 %-kal, a 
vertikális gyorsulás válaszspektrum amplitúdói pedig 
átlagosan 21 %-kal meghaladták a tervezési válaszspektrum 
spektrális amplitúdó értékeit [14]. Látható továbbá, s ez a 
szempontunkból a lényeges, a determinisztikus SMA 
referencia földrengés alaplemezre vonatkozó 
válaszspektruma is. A tervezési alap meghaladás egyértelmű. 
Megállapítható ugyanakkor, hogy az SMA számításban a 0,3 
g PGA-hoz rendelt NUREG/CR-0098 válaszspektrum 
burkolja a tapasztalt rengés válaszspektrumát. Az SMA 
számításoknál mindössze néhány komponens esetében 
kaptak 0,3 g értéknél kisebb HCLPF értéket, de e 
komponensek esetében sem tapasztaltak sérülést. Ez az első 
eset, amikor az SMA gyakorlati, empirikus ellenőrzése 
megtörténhetett és teljesen sikeresnek minősíthető.  
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1. ábra: A North Anna Atomerőműben a 2011. augusztus 23-án tapasztalt földrengés az alaplemezen mért vízszintes gyorsulás 

komponenseinek (NS-ÉD és EW-KNy) 5 % csillapítás mellett számolt válaszspektrumai (lila és piros színnel jelölve), a biztonsági (DBE) és 
az üzemi (OBE), valamint az SMA referencia rengés (IPEEE) vízszintes komponense válaszspektrumaihoz viszonyítva (kék, zöld és 

világoskék színnel jelölve) [14] 
 

Kumulált abszolút sebesség, mint kár-indikátor 

A CAV, mint a kármentesség indikátora 
A North Anna Atomerőmű 2011. augusztus 23-i esete nem 
csak a determinisztikus módon meghatározott SMA adekvát 
voltát igazolta, hanem a kumulált abszolút sebesség,  


T

0

dt)t(aCAV                     (6) 

mint kár-indikátor és kármentességi kritérium megfelelő 
voltát is. Itt az a(t) a szabadfelszíni gyorsulás komponensét, a 
T pedig a rengés időtartamát jelöli. A szabványosított CAV 
kiszámításánál a ±0.025 g amplitúdójú zajt kiszűrik [15].  
A sérülés-mentesség, illetve az OBE-szint túllépésének 
kritériuma a CAV ≥ 0,16 gsec bármelyik szabadfelszíni 
gyorsulás komponensre. Önmagában ez nem elégséges 
kritérium, mert vizsgálni kell az 5 % csillapítás esetén 
kiszámított gyorsulás válaszspektrum amplitúdóját 2 és 10 
Hz között, s annak kisebbnek kell lenni, mint 0,2 g [16].  
A gyakorlatban a sebesség kritériumot figyelmen kívül 
hagyják (a sebesség spektrális amplitúdója az 1 és 2 Hz között 
legyen ≥0,15 m/s). A CAV ≥ 0,16 gsec kritérium a 
földrengésre nem tervezett szerkezetek sérülésmentességéhez 
tartozó feltétel, nagy biztonsági tartalékkal véve [14]. 

Érdemes felvázolni a Paksi Atomerőműben alkalmazott 
eljárás alapjait. Az eredendően földrengésre nem tervezett 
atomerőműben a sérülésmentesség kritériumául a CAV és a 
válaszspektrum kritériumot lehet használni. Szükség van 
ugyanakkor arra is, hogy ehhez egy gyorsulás küszöbértéket 
rendeljünk. Ez deriválható volt a válaszspektrum 
kritériumból és a telephelyi szabadfelszíni gyorsulás  

 

válaszspektrumának 2 és 10 Hz közötti átlagos nagyításából, 
amely hozzávetőlegesen 2,2÷2,5-szeres. A kármentesség 
válaszspektrum kritériumát jelentő ≥0,2 m/s2 amplitúdó 
értéket (ami a spektrum amplifikált tartományához tartozik) 
a nagyítással visszaosztva kaphatunk egy PGA=0,08 g értéket 
az üzemeltetési rengésre, amelyet egy, egynél nagyobb 
biztonsági tényezővel osztva kaptuk meg a földrengés esetére 
a riasztási és egyes izoláló szerelvények működtetési értékét. 
Az üzemeltetési földrengés ilyen meghatározása a 
sérülésmentességen túl azt is biztosítja, hogy az OBE PGA-ja 
kevesebb, mint egyharmada a DBE PGA-nak (0,08 g ≤ 0,25 g). 
Ez azt is jelenti, hogy a folyamatos üzem kritériumaként 
használt CAV ≥ 0,16 gsec és válaszspektrum kritérium 
teljesülése esetén a szerkezetek biztosan a rugalmas 
tartományban terhelődnek, s nem kell aggódni az integritás 
elvesztése miatt, ha a kritérium teljesül. 
A kumulatív abszolút sebesség, mint kármentesség-kritérium 
adekvát voltát úgyszintén demonstrálta a North Anna 
Atomerőmű esete. A 2. ábrán láthatók a mért gyorsulásjel 
komponenseire számolt CAV értékek, amelyeket 
összehasonlíthatunk a tervezés alapját képező rengés, 
valamint az SMA referencia rengés CAV értékeivel. Ebből 
látható, hogy – bár a 2011. augusztus 23-i rengés PGA-ja 
meghaladta az DBE PGA-t – a CAV-kritérium alapján károkat 
nem kellett tapasztalni. Nyilvánvaló, hogy az igen rövid, 25 
másodperces rengés, amely során az intenzív szakasz 
mindössze 3,1 másodpercig tartott, nem bírt jelentős 
energiával, amelyet a CAV érték igen jól mutat. Az ábrából 
látható, hogy a rengés CAV értéke messze alatta van a DBE-
hez rendelt CAV értéknek, miközben a PGA és a 
válaszspektrum  meghaladja azt. Ezek után nem csoda, hogy 
mindezt majorálja az SMA referenciarengéshez rendelhető 
CAV.   
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2. ábra: A North Anna Atomerőműben a 2011. augusztus 23-án tapasztalt földrengés CAV értéke kék színnel jelölve, illetve a biztonsági 

(DBE) és az SMA referencia rengés CAV értéke sárga, illetve zöld színnel, továbbá a 0,16 gs kritérium fekete vonallal jelölve [13] 
 

Mindebből arra kell következtetnünk, hogy a PGA és a 
válaszspektrum igen konzervatív módon jelzi a 
kármentességet, illetve a kárt. Ez könnyen belátható, ha 
vesszük a 2. ábrán a CAV értékek arányait: a DBE CAV 
háromszorosa a tapasztalt rengés CAV értékének, míg az 
SMA RLE csaknem kilenc-tízszerese a tapasztalt rengés CAV 
értékének. Eközben az 1. ábrából az látszik, hogy a 
válaszspektrum a 2 és 10 Hz tartományban alig másfélszeres 
a tartalék az RLE spektrumhoz képest, a mért PGA pedig 
csaknem eléri az RLE PGA-t és másfélszer meghaladja a 
tervezési alap PGA-t. Ez a tapasztalat mindenképp mutatja a 
PGA-ra és a válaszspektrumra épülő elemzések túlzó 
konzervativizmusát. A kármentesség indikációjának kérdését 
még érintjük később a CAV és a Japán Meteorológiai 
Ügynökség műszeres intenzitásának összehasonlításánál.  
A korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a CAV, mint az 
energia-bevitel jellemzője igen jól korreláltatható a fáradás-
típusú sérülési móddal, lásd [17], [18] és [19]. Elméletileg is 
demonstrálható, hogy a fáradásos tönkremenetel kritériuma 
kifejezhető a CAV, mint független változó segítségével. 
Tegyük fel, hogy a földrengés okozta talajmozgás sávkorlátos 
véletlen folyamat, amelynek teljesítmény-sűrűség függvénye 
Saa(ω) közelíthető egy S0 konstanssal az [1;2] 
intervallumban és 0 máshol. Ekkor [17] alapján a CAV-ra 
vonatkozó (6) egyenlet felírható, mint: 

        


 02 S1TCAV                      (7) 

ahol a Δω = ω2 – ω1 sávszélesség. Bevezetve a közép-

frekvenciát 
2

12
c


  és az N ciklusszámot az erős 

rengések T időtartama alatt, Tωc = 2πN, a CAV felírható, 
mint: 

                     


 0
c

SN2CAV .                      (8) 

Vegyük az egyszerűség kedvéért, hogy a rengés energiáját 

egyetlen  0c S2A  szinusz viszi az ωc középfrek-
vencián, akkor kapjuk, hogy  

      c
c

c NA12TA






1CAV .  (9) 

Szempontunkból igen fontos, lévén a CAV a fáradás típusú 
tönkremenetel indikátora, hogy a valós rengések CAV 
értékei, illetve az erős rengés által okozott terhelési 
ciklusszámok hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve a 
rengés egyéb paramétereihez. A kérdés fontossága belátható 
a (8) és (9) egyenletek alapján. Erről többek között a [20] és 
[21] tanulmányok szólnak.  
A kumulált abszolút sebesség értelmezhető, mint a 
makroszeizmikus intenzitás mértéke, s mint ilyen két 
szempontból is vizsgálat tárgyát képezi: Egyfelől lehet a 
szabványosított CAV, avagy a kármentesség kritériumát 
jelentő feltételek és a rengés jellemzőinek, mint a momentum 
magnitúdó, a vető síkjától mért legrövidebb távolság 
korrelációját, a CAV és a telephelyi viszonyok (kőzet vagy 
talaj) összefüggését vizsgálni. Másfelől a CAV felhasználható 
arra, hogy a telephely szeizmicitásában csekély szerepet 
játszó, s kárt nem okozó távoli nagy és közeli kis 
magnitúdójú és igen rövid időtartamú rengéseket (ez 
utóbbiak PGA-ja akár igen nagy is lehet) a valószínűségi 
földrengésveszély-elemzésből kiszűrjük. E vizsgálatok 
részleteit itt nincs mód bemutatni, ezekről szólnak például a 
[20]-tól a [27] sorszámot viselő hivatkozások. Ezekben a 
munkákban a szabványos CAV mellett alkalmazzák még a 
CAV horizontális geometriai átlagát, CAVGM, illetve a 
kármentesség kritériumaként, a [16] szerint meghatározott 
CAVDP-t, ami a CAV és a válaszspektrum kritérium együttes 
teljesülését fejezi ki. 
A fáradásos típusú tönkremenetel indikálásán túl a CAV más 
alkalmazását vizsgálták. A talajfolyósodás is egy sajátos, a 
ciklikus terhelés által okozott jelenség. A [28] és [29] 
munkákban a CAV 0,05 ms2 amplitúdójú zajtól szűrt 
változatát (jelölése CAV5) sikerrel alkalmazták a 
talajfolyósodás indikátoraként.  
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Egyéb kár-indikátorok 
Számos tanulmány készült a megfelelő kár-indikátorok, 
kritériumok meghatározására. Ezek kiterjedtek a PGA és 
válaszspektrum mellett a különböző műszeresen mérhető 
intenzitás-értékek, mint a Japán Meteorológiai Társaság 
instrumentális intenzitása, az Arias-intenzitás, a gyorsulás 
négyzetének átlaga, vagy a gyorsulás, a sebesség és az 
elmozdulás négyzetének átlagából vont négyzetgyök-érték, 
az RMS, stb., mint kár-indikátor vizsgálatára. A szerkezetbe 
bevitt energia alkalmas arra, hogy jellemezze a kumulálódó 
degradációt, például a csővezetékek fáradásos törésénél [30]. 
Ez a mérték hasonló, mint a CAV, ha azt vesszük, hogy a 
sérülés kritériumának tartalmaznia kell a terhelési ciklus-
számot. A vasbeton tartók szilárdsága leépülésének és 
tönkremenetelének jellemzésére alkalmas például a 
hiszterézises energia disszipáció mértéke [31]. Hátránya az 
ilyen károsodás kritériumoknak, hogy csak a szerkezetre 
jellemző, de nem a rengésre, eltekintve itt is attól, hogy a 
degradáció ciklusszám függő. 

Szempontunkból kitüntetettek a műszeres intenzitás skálák, 
amelyeket eleve kár-indikátorként alkottak meg. Ezek egy 
aktuális elemzését a [32] munka adja meg. Az intenzitás 
skálák előnye, hogy azokat nagyszámú esetre a lokális 
talajmozgás jellemzőivel, mint gyorsulás, sebesség, illetve a 
rengés magnitúdójával, a vető távolságával, irányultságával, 
a lokális viszonyokkal is korreláltatták, korreláltatják (a 
rendkívül nagyszámú tanulmány közül példaként lásd [33]), 
sőt egyes építési szabványok tartalmazzák is az intenzitás-
gyorsulás vagy sebesség korrelációt.  

Műszeres intenzitás-skálák - IJMA versus CAV 
A használhatóság tekintetében külön figyelmet érdemelnek a 
műszeres intenzitás-skálák, mert egyfelől ezek mérésen és 
nem csak szubjektív észlelési és kárbecslési adatokon 
nyugszanak, másfelől ezeket használják általában a 
földrengés pusztító hatásának jellemzésére és emiatt igen 
nagy adatbázisokra támaszkodnak. A műszeres makro-
szeizmikus intenzitás-adatok szempontunkból azért is 
fontosak, mert számos tanulmány és adatbázis létezik ezek és 
a földrengések tektonikai, szeizmológiai jellemzői közötti 
kapcsolat vizsgálatára, másfelől az egyes szerkezet típusok 
károsodásának globális jellemzése révén a szerkezethez és a 
károsodási mechanizmushoz is korreláltathatók.  
A rendelkezésre álló adathalmaz tekintélyes nagysága okán 
elsődlegesen a Japán Meteorológiai Ügynökség műszeres 
intenzitás skáláját, IJMA, kell említenünk. A CAV és az IJMA 
összehasonlító elemzését tartalmazza a már említett [20], 
illetve a [34] tanulmány.  
A [34] tanulmány a fentiekben már említett japán 
atomerőművek esteit dolgozza fel és megállapítja, hogy az 
IJMA a tapasztalatok szerint jól jellemzi a nagy inercia erők 
által okozott összeomlást (first excursion damage), míg a 
CAV az energia akkumulációval jellemezhető fáradásos és a 
képlékeny hiszterézises degradációval arányos 
tönkremeneteli mechanizmusokat jellemzi. A tanulmány 
lényegében már előre vetítette azt a várakozást, amelyet a 
fentiekben taglalt North Anna Atomerőmű esete fényesen 
igazolt. Azaz a kármentesség CAV kritériuma (CAV≤ 0,16 gs) 
rendkívül konzervatív. Az IJMA kár-küszöb az általános ipari 
szabványok szerint tervezett szerkezetek és komponensek 
esetében IJMA≈4, míg a nukleáris szabvány szerint tervezettek 
esetében IJMA≈5÷6. A CAV-ra vonatkozó sérülési küszöb a 

nukleáris szerkezetek és komponensek esetében feltehetően 
2-2,5 gs felett lehet. Az IJMA a tapasztalatok szerint lényegében 
telítésbe megy, míg a CAV nem. Azt is megállapították, hogy 
az IJMA-eljárásban közbenső adatként meghatározott a0 kvázi 
gyorsulás-érték, amely mintegy rendelkezik a gyorsulás és a 
sebesség tulajdonságaival, jól korrelál az atomerőművek 
károsodásával. A vizsgált esetekben a nukleáris szabványok 
szerint tervezett szerkezetek és komponensek jelentéktelen 
mértékben károsodtak, így az adott tanulmány – bár úttörő 
értékű – is csak olyan tapasztalatokkal szolgált, amely a 
kármentességet, mintsem a kárt minősítette volna.  
Kár kritériumként használható a tíz fokozatú (I÷X) MMI 
műszeres intenzitás, amelyet az US Geological Survey 
ShakeMap is alkalmaz [35]. Az MMI műszeres intenzitás az V 
intenzitás értéknél kisebb értékeket a PGA alapján, az V-VII 
intenzitásokat a PGA és a maximális szabadfelszíni sebesség 
(PGV) alapján, míg a VII-nél nagyobb intenzitásokat a PGV 
alapján értékeli. A North Anna erőmű környezetére az 
intenzitás VI-VII közötti, enyhe-moderált károkat jelez [36]. A 
2007. évi Niigata Chuetsu-oki, IJMA hatos+ intenzitású 
földrengés a Kashiwazaki-Kariwa atomerőmű telephelyén 
jelentős hatást váltott ki a nem nukleáris szerkezetekben, az 
instrumentális MMI szerint VI, maximum VII fokozatúnak 
minősült [37]. Mint ilyen, az intenzitás értékelése a PGV 
szerint történik, ami nem érzékeny a vízszintes gyorsulásban 
tapasztalt jelentős (0,69 g a telephelyen) gyorsulás-csúcsra. 
Tényként rögzíthető, hogy a nukleáris biztonság 
szempontjából fontos rendszerelemek itt sem sérültek. 
Következésképp az MMI VII a nukleáris szabványok szerint 
tervezett és minősített rendszerelemek esetében még nem 
indikál károkat. A 2011. évi Nagy Tohoku rengés 
talajmozgásból származó hatásainak szisztematikus elemzése 
a szökőártól nem érintett Fukushima Dai-ini és Onagawa 
atomerőművekben majd jelentős tanulságokkal járhat. Ezek 
az erőművek a talajmozgás hatásait biztonságosan elviselték, 
az üzemeltető társaság és a japán hatóság közleményeiből az 
szűrhető le, hogy itt sem voltak a nukleáris szabványok 
szerint tervezett rendszerek és szerkezetek esetében 
funkcióvesztéshez vezető jelentős sérülések. Az említett 
telephelyeken az MMI intenzitás minimum VIII volt [38]. 
A néhány példa puszta áttekintéséből, amely persze a North 
Anna és a Kashiwazaki-Kariwa erőművek igen alapos 
felülvizsgálatára támaszkodik, arra következtethetünk, hogy 
a műszeres intenzitások jól alkalmazható kár-indikátorok a 
lakóépületek és (szokványos) ipari létesítmények esetében, de 
ahhoz még több vizsgálat szükséges, hogy atomerőművek 
állapot-értékelésének és a rengés utáni intézkedéseknek 
alapja legyenek. Ezek a vizsgálatok – szerencsére – kisszámú 
káreseményre támaszkodhatnak, ezért az intenzitás-skála 
fizikai alapját képező jellemzőket kell a sérülés kritériumaival 
összevetni, ahogy azt például a CAV esetében a [17], [18] és 
[19] munkákban láthatjuk, s az alábbiakban még az Arias 
intenzitást tekintve demonstráljuk.    

Input energia és az Arias intenzitás 
A CAV-hoz hasonló, a talajmozgás által a szerkezettel közölt 
energia, vagy ezzel arányos mértékek is jól használhatók a 
kár jellemzésére és az állapot becslésére. Ilyen például az 
Arias intenzitás 
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ahol Td adott szint felett véve a rekord hossza, amely a rengés 
pusztító hatásával jól korrelál, lásd például [39] és [40].  
Az Arias intenzitás és a CAV rokon értelmű mértékek, amely 
könnyen belátható, hisz alkalmazva az integrálás középérték 
tételét a (6) és a (10) egyenletekben, kapjuk 

  )0(R2T)t(aET


CAV        (11) 

)0(RT
g2

I dA


                      (12) 

ahol R(0) az a(t) gyorsulás-időfüggvény autókorrelációs 
függvényének értéke a τ = 0 helyen. Feltéve, ahogy a (7) 
egyenlet levezetésénél is tettük, hogy a gyorsulás-
időfüggvény autospektruma sávkorlátos, a (12) egyenletből 
kapjuk  
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Ahogy a (7) egyenletből látható, hogy annak dimenziója ms-1, 
ugyanúgy a (13) egyenlet is sebesség dimenziójúként 
határozza meg az Arias-intenzitást, amely a CAV-ra 
vonatkozó gondolatmenetet tovább víve a terhelési 
ciklusszámmal is arányosítható. Triviális, hogy a 
szerkezetnek átadott mozgási energia a sebesség négyzetével 
arányos. A CAV és az Arias-intenzitás egy-egy olyan 
sebesség érték, amely a random talajmozgás által a 
szerkezetnek átadott teljes energiát jellemzi. 

Következtetések 
A földrengés kár-indikátorok vizsgálatának irodalma a fenti 
korántsem teljes szemle alapján is jelentősnek mondható. 
Ezek a vizsgálatok leginkább egy-egy kár-indikátor, vagy 
makroszeizmikus index egy sérülési módhoz, vagy a 
földrengés főbb jellemzőihez való kapcsolatának feltárására 
irányulnak. Jelen munkában kísérletet tettünk a problémakör 
nukleáris biztonsági igények szerinti áttekintésére. Ebből 
megállapíthattuk, hogy a földrengést követően a 
hibamentesség konzervatív megítélésére alkalmas a tervezési 
információ, nevezetesen ha a tervezés alapját képező rengés 
maximális vízszintes szabadfelszíni gyorsulása, illetve 
válaszspektrum a tapasztalt rengés maximális vízszintes 
gyorsulását és válaszspektrumát burkolja, a szerkezet és 
komponens nagy bizonyossággal megőrzi funkcióját.  
A visszaindítás, illetve a folyamatos üzem feltételét a 
tervezési szabványokból levezethetjük, kikötve a szerkezet 
lineárisan rugalmas viselkedését.  
A rendszerek és az erőmű rengés utáni állapotát adekvát 
módon csak a rendszermodellekre épülő elemzések, mint 
amilyen a földrengés PSA és földrengés tartalék-elemzés, 
birtokában lehet megítélni. Ezek az elemzések adják meg az 
objektív alapját a földrengést követő inspekció 
megtervezéséhez. 

A North Anna Atomerőmű esete alapján egyértelműen 
hatékony módszernek nevezhető úgy a kumulált abszolút 
sebesség, mint a determinisztikus módon történő HCLPF 
meghatározás referencia földrengés válaszspektrumához való 
viszonyítás. A CAV, mint kárkritérium a Japán Meteorológia 
Ügynökség műszeres intenzitás skálájával együtt további 
szisztematikus vizsgálatok után egyértelmű alapja lehet az 
atomerőmű földrengés utáni állapota értékelésének. 
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Szivattyúk szívócsonkjai felett kialakuló örvénytölcsérek 
numerikus vizsgálata 

Pandazis Péter, Frank Blömeling, Andreas Schaffrath  

TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG,  
D-22525 Hamburg, Große Bahnstr. 31, Tel.: (+49)40-8557-2400 

 

Elégtelen vízszint esetén örvény alakulhat ki a víz felszínén a szivattyú szívócsonkjai felett. Az örvényképződés megnövelheti a 
beáramlás perdületét, ill. levegő beszívását is eredményezheti, ami veszélyezteti a szivattyúk biztonságos üzemét. Könnyűvizes 
reaktorokban, különösen a kisnyomású zóna üzemzavari hűtővízrendszer szivattyúinál, amelyek primer hűtőközegvesztéses 
baleset esetén a reaktor hosszú távú hűtéséről gondoskodnak, releváns ez a probléma. Egy ANSYS CFX szimuláción és a 
Burgers és Rott által levezetett [2] örvénymodellen alapuló számítási eljárást dolgoztunk ki az örvénytölcsér paramétereinek, 
ill. a kritikus feltöltési magasság (örvénytölcsér keletkezésének megakadályozásához szükséges minimális vízszint) 
meghatározására. Az alábbi cikkben a kapcsolt módszer validálását mutatjuk be Moriya [3] mérési eredményei alapján. A 
kapcsolt módszer segítségével eredményesen határoztuk meg az örvénytölcsér paramétereit a vizsgált áramlási tartományban. 

 

Bevezetés 
Könnyűvizes reaktorokban fellépő hűtőközegvesztéses 
baleset esetén a kisnyomású zóna üzemzavari 
hűtővízrendszerek (ZÜHR) gondoskodnak a fűtőelemek 
hosszú távú hűtéséről. A rendszer szivattyúi ilyenkor a 
ZÜHR-tartályokban rendelkezésre álló, ill. a konténment 
gyűjtőzsompjaiban összegyűlő hűtőközeget szállítják a 
fővízkörbe. A folyamatos, zavarmentes betáplálás 
fenntartásához elegendő hűtőközegre és a szivattyúk 
megbízható működésére van szükség. 
A szivattyúk megbízható üzemének előfeltétele a homogén, 
perdületmentes hozzáfolyás biztosítása a szívócsonkokhoz 
[1]. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az többek 
között az üzemi zajszint megnövekedését, a szállítási 
jelleggörbe ingadozását, vibrációkat, megnövekedett 
járókerék terhelést, valamint akár a szivattyú meghibásodását 
is okozhatja. Az áramlástani zavarok egyik leggyakoribb oka 
a felszíni örvényképződés a szivattyúk szívócsonkjai felett. 

Az örvényképződést általában a szivattyúk szívása miatti 
nyomáscsökkenés és az áramlási térben lévő aszimmetria 
okozza [1]. Felszíni örvények a tartályban lévő víz szabad 
felszíne és a szivattyú szívócsonkja között alakulhatnak ki. 
Ha a feltöltési magasság egy kritikus szint alá csökken, a víz 
felszínén először csak egy kis horpadás figyelhető meg. A 
vízszint további csökkenésével egy örvénytölcsér alakul ki, 
ami akár a szívócsonkot is elérheti. Ennek következtében a 
felszíni örvények perdület mellett levegőt is szállíthatnak a 
szivattyúkba, ami akár a folyadékszállítás teljes 
megszakadását is okozhatja. 
A szívócsonkok feletti minimális vízszintet, amelynél a 
vízfelszín már deformálódni kezd, kritikus feltöltési 
magasságnak nevezzük. Az utóbbi évtizedekben számos 
vizsgálatot végeztek, amelyekből különböző egyszerű 
összefüggéseket vezettek le a kritikus feltöltési magasság 

meghatározására. Ezek a gyakran konzervatív összefüggések 
többnyire csak korlátozott paraméter-tartományban 
érvényesek. Amennyiben a vizsgált áramlás jellemzői kívül 
esnek ezen az érvényességi tartományon vagy a kritikus 
feltöltési magasság pontos értékét kell meghatározni, 
modellkísérlet elvégzésére van szükség. Emellett egy kevésbé 
költséges alternatívát jelenthet még az utóbbi időben 
jelentősen fejlődő numerikus áramlástani módszerek 
alkalmazása. 

A TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG analitikus és 
numerikus kapcsolt módszer segítségével vizsgálta a felszíni 
örvényképződést egy, a német Gazdasági és Technológiai 
Minisztérium („Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie BMWi”) által támogatott kutatási projekt 
(„Kritikus feltöltési magasság numerikus vizsgálata a 
szivattyú hozzáfolyásánál”, Reactor Safety Research, Project 
No.: 1504110) keretében. A projekt további célja a kifejlesztett 
kapcsolt eljárás értékelése, ill. felhasználási lehetőségeinek 
vizsgálata az atomenergia biztonságos felhasználását 
felügyelő szervek eljárásai számára. 

Kapcsolt eljárás a felszíni örvények 
számításához 
Előzetes számítások megmutatták, hogy míg a kétfázisú (itt: 
levegő és víz) ANSYS CFX szimulációk egy tartályürítés 
modellezése során az áramlási teret az erősen forgó 
örvénymag közelében csak közelítőleg, addig az 
örvénymagtól távolabb pontosan írják le (lásd 4. ábra).  
Az örvénymag közeli áramlási tér pontosabb modellezése 
azonban a számítási kapacitás rendkívüli megnövekedéséhez 
vezet. A felszíni örvények áramlási terének és a felszín 
deformációjának pontos és effektív kiszámításához ezért a 
Burgers és Rott által kidolgozott analitikus örvénymodellt [2] 
kapcsoltuk össze a CFX eredményekkel. 
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1. ábra: A Burgers és Rott modell. 

Az örvények áramlási tere magas sebesség-gradiensekkel 
jellemezhető és számos paramétertől függ (pl. geometria, 
cirkuláció, viszkozitás, stb.). Burgers és Rott egy közelítő 
analitikus modellt vezetett le ennek a komplex áramlástani 
jelenségnek a leírásához. 

Burgers és Rott a stacionárius, összenyomhatatlan Navier-
Stokes egyenletekből vezette le modelljét 
tengelyszimmetrikus felszíni örvényekre [2]. Bevezetve az ún. 
szívási-jellemzőt (~ vertikális sebesség gradiens), az összes 
sebességkomponensre egy egzakt megoldás vezethető le, 
amelyek közül azonban csak a tangenciális sebességeloszlás 
leírása realisztikus (lásd az (1) egyenletet). Az axiális 
sebességkomponens megoldása független a sugártól, a 
radiális sebességkomponens pedig végtelenhez tartó sugárnál 
végtelen nagy értéket vesz fel [2]. A szívási-jellemző (a) a 
kinematikai viszkozitás (υ) és az örvénymag-sugár (r0) 
négyzetének a viszonyát fejezi ki.  
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Az (1) egyenletben ut a tangenciális sebesség, r a radiális 
koordináta és Γ∞ az örvénymagon kívüli cirkuláció. Az 1. ábra 
a Burgers és Rott modellje szerinti tipikus tangenciális 
sebességeloszlást mutatja. Ito és társai a Navier-Stokes-
egyenletekben lévő konvektív tagok elhanyagolásával 
továbbfejlesztették a modellt, és levezették a (2)-es 
összefüggést a felszín deformációjának a leírására [3]: 
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A (2) egyenletben g a gravitációs együtthatót, h pedig a 
feltöltési magasságot jellemzi. Integrálva a (2) egyenletet egy, 
az örvénytölcsér hosszának (Lg) a számítására alkalmas 
összefüggést kapunk: 
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A (3) egyenlet használatához ismerni kell az áramlási mező 
két fontos jellemzőjét, a Γ∞ (örvénymagtól távoli) cirkulációt 
és az a szívási-jellemzőt. Ezek a jellemzők azonban nehezen 
becsülhetők vagy mérhetők meg, ezért mi az ANSYS CFX 
segítségével határoztuk meg őket. 

A szívási-jellemző a közepes vertikális sebesség-gradiens egy 
mértéke, amelynek lokális értékei közvetlenül a CFD 

számításokból elérhetőek. A számításához a vertikális 
sebesség-gradienseket átlagoltuk egy, a szabad felszín 
közelében felvett horizontális síkon, az örvénymag kerülete 
mentén. Az örvénymag kerületét a Q-kritérium alapján 
határoztuk meg [2].  
Az örvénymagtól távolabbi áramlási térben a cirkuláció közel 
konstans. Az értékét fokozatosan távolodva az örvénymagtól 
a CFX által számolt tangenciális sebességekből határoztuk 
meg. 
Az így kapott cirkulációt és szívási-jellemzőt az (1) és a (3) 
egyenletbe behelyettesítve meghatároztuk a tangenciális 
sebességeloszlást és az örvénytölcsér hosszát. A szívási 
jellemző és a cirkuláció függ az adott térfogatáramtól, ezért a 
CFD szimulációkat az összes vizsgált térfogatárammal 
elvégeztük. 

A kapcsolt eljárás validálása 
A kapcsolt számítási eljárást a Moriya által végzett mérések 
eredményei [3] alapján validáltuk. A továbbiakban 
vázlatosan bemutatjuk a mérést, a mérés CFD modelljét és a 
validációs számítások legfontosabb eredményeit. 

Moriya mérései 
Moriya stacionárius felszíni örvények kialakulását vizsgálta a 
mérései során. A mérőberendezés fő eleme egy hengeres 
tartály, a tartály alján középen kialakított szívócsonkkal [3]. A 
kiszivattyúzott vizet a tartály oldalán tangenciálisan, egy 40 
mm széles vertikális csatornán keresztül vezetik vissza.  
Ez a kialakítás lehetővé teszi a stacionárius méréseket állandó 
vízszint mellett. A 2. ábrán a mérőberendezés vázlata látható. 

A méréseket több különböző tömegáram mellett végezték, 
amellyel a cirkulációt, ill. a belépési tangenciális sebességet is 
változtatták. A belépési tangenciális sebesség növelésével 
párhuzamosan mélyült a keletkezett örvénytölcsér.  
A tömegáramot addig növelték a mérések során, amíg az 
örvénytölcsér a szívócsonkot el nem érte. A mérések során 
stacioner, de nem tengelyszimmetrikus örvények alakultak 
ki, ezért a CFD számítások során a teljes mérőtartályt 
modelleztük. 

 
2. ábra: A Moriya mérés felépítése 

CFD modell 
Az ANSYS CFX egy, a véges térfogatok módszerén alapuló 
numerikus áramlástani szoftver [4]. A szoftver numerikus 
módszerrel oldja meg a specifikus transzportegyenletekkel 
(pl. a turbulencia modellezéséhez) kiegészített tranziens 
Navier-Stokes egyenleteket. A numerikus megoldáshoz 



Nukleon 2013. május VI. évf. (2013) 135 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013  3 

szükséges az egyenletrendszer diszkretizálása térben és 
időben. A térbeli diszkretizálás a számítási háló celláin 
történik. A háló minősége és felbontása jelentősen 
befolyásolja a számítási időt, a megoldás konvergenciáját és 
az eredmények pontosságát. Ezért az optimális 
hálófelbontáshoz mindig szükséges egy hálóvizsgálat 
végrehajtása. 

 
3. ábra: A számítási háló (balra) és a CFD modell (jobbra), illetve 

a peremfeltételek 
A Moriya méréshez készített CFD modellhez strukturált, 
hexaéder elemekből álló hálót generáltunk. A hálóvizsgálat 
megmutatta, hogy a horizontális felbontásnak lényegesen 
nagyobb hatása van a számított felszíni deformációra, mint a 
vertikális felbontásnak. Továbbá a tangenciális sebesség-
eloszlás és az örvénykeletkezés helye alapján megvizsgáltuk 
a számítási háló befolyását a kapott eredményekre.  
Az örvényképződés helyét és a tangenciális sebesség-
eloszlásokat az örvénymagon kívül hálófüggetlenül 
számították a CFD analízisek. 
A validáláshoz elkészített háló 4,15 millió elemből áll, 1,2 
mm-es horizontális felbontással az örvényképződés várható 
helyének a közelében.  

A CFX szoftverben számos fizikai modell és modellezési 
eljárás elérhető. A fizikai modell optimális összeállításához, a 
megfelelő turbulencia és fázismodell kiválasztásához további 
vizsgálatokat végeztünk. 

Háromféle turbulencia-modellt vizsgáltunk meg, a standard 
SST örvényviszkozitás turbulencia-modellt, annak az erősen 
görbült áramlások számításához az ún. curvature correction 
faktorral kiegészített változatát (SST-cc). ill. egy Reynolds-
feszültség modellt (SSG) [4]. A különböző modellekkel 
végzett számítások eredményeit összehasonlítottuk a mérési 
eredményekkel. A legjobb egyezést az SST-cc turbulencia-
modellel értük el, ezért a számításokhoz ezt a modellt 
választottuk. 
A kétfázisú számításokat vízzel és levegővel végeztük.  
A fázisok modellezéséhez az inhomogén fázismodellt 
használtuk [4]. Az inhomogén fázismodellezés során külön 
egyenletrendszerrel számítjuk a fázisok sebességtereit.  
A fázishatáron az impulzusátadást egy állandó ellenállás-
tényezővel modelleztük, amelynek értéke az ANSYS ajánlása 
alapján 0,44 volt [4]. A levegő fázist egy 50 mm magas 
oszlopban modelleztük a vízszint felett, elegendő távolságot 
biztosítva ezzel a vizsgált fázishatárnak az a feletti Opening 
peremfeltételtől. A 3. ábra az elkészített hálót és a CFD 
modellt ábrázolja a főbb peremfeltételekkel a vizsgált 
paraméter tartományon. 

Validációs számítások 
A számításokat három térfogatáram mellett végeztük el (25, 
50 és 100 l/min), miközben a vízszintet 500 mm-es állandó 
értéken modelleztük. Az eredményül kapott tangenciális 
sebességeloszlásokat és örvénytölcsér-mélységeket 
hasonlítottuk össze a mérési eredményekkel. 
A sebességeloszlások kiértékelését, a méréshez hasonlóan, 
egy horizontális síkon végeztük 0,15 m távolságra a tartály 
aljától. A 4. ábrán a mért, a tisztán CFX szimulációval és a 
kapcsolt eljárással számított tangenciális sebességeloszlások 
láthatóak, 50 l/min térfogatáram mellett. Az örvénymagon 
kívüli áramlási térben hűen adják vissza a CFD számítás 
eredményei a mért sebességeloszlást. Az örvénymag 
közelében lévő tangenciális sebességeket, és ez által az 
örvénytölcsér mélységét azonban a nem elégséges 
hálófelbontás miatt alábecsülik a CFD számítások (lásd 4. és 
5. ábra). Ezzel szemben a kapcsolt eljárással számított értékek 
jól visszaadják a mérési eredményeket a teljes áramlási 
térben. 

4. ábra: Tangenciális sebességeloszlás 50 l/min térfogatáramnál 
 

A mért örvénytölcsér-mélységeket az 5. ábrán ábrázoltuk a CFX szimulációval és a kapcsolt eljárással számított mélységekkel 
együtt. 
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5. ábra: Mért és számított örvénytölcsér-mélységek 

 
A CFX szimulációk és a mérési eredmények 
összehasonlításából látható, hogy annak ellenére, hogy 
megnövekedett térfogatáramnál alapvetően mélyebb 
örvénytölcséreket számol, a CFX jelentősen alábecsüli ezek 
mélységét, ami a korábbi tapasztalatainkkal megegyezik. 
Ennek az oka szintén az örvénymagot nem megfelelő 
finomságú elemekre bontó számítási háló. A kapcsolt eljárás 
eredményei ugyanakkor jól tükrözik a mérési eredményeket. 
A legnagyobb eltérés az eredményekben (kb. 18 %) a 
legnagyobb térfogatáramnál (100 l/min) lép fel. Ennél az 
eredménynél figyelembe kell venni, hogy a modell 50 l/min 
térfogatáram mellett lett optimalizálva, mivel a vizsgálatok 
célja elsősorban a kritikus feltöltési magasság meghatározása, 
azaz közepes örvénytölcsérek modellezése volt. Így nem 
meglepő, hogy nagyobb térfogatáramoknál a számított és 
mért eredmények közötti eltérés is nagyobb. Nagyobb 
térfogatáramoknál az örvénymagon kívüli háló további 
finomítása szükséges. 50 l/min térfogatáramnál ugyanakkor 
ez az eltérés kevesebb, mint 7%. 

Konklúzió 
A TÜV NORD SysTec GmbH & Co. KG kifejlesztett egy új 
kapcsolt eljárást a kritikus feltöltési magasság 
meghatározásához szabad felszíni örvények esetén.  

A módszer kétfázisú numerikus szimulációk eredményeinek 
a Burgers és Rott analitikus örvénymodellel való kapcsolásán 
alapszik. A szimulációkhoz az ANSYS CFX CFD szoftvert 
használtuk fel. A kapcsolt eljárás validálását Moriya mérési 
eredményei alapján végeztük. 
Az eredmények megmutatták, hogy az ANSYS CFX 
segítségével viszonylag egyszerű és effektív módon 
számítható a felszíni örvénytölcsérek örvénymagon kívüli 
áramlási tere. Az örvénymagon belüli tangenciális 
sebességeloszlást, ill. az örvénytölcsérek mélységét a kapcsolt 
eljárással számítottuk. A mért és számított eredmények jó 
egyezést mutattak. 
A továbbiakban a kifejlesztett eljárás segítségével az egyes 
áramlási paramétereknek az örvényképződésre gyakorolt 
hatását szeretnénk vizsgálni, egy részletes paramétervizsgálat 
keretén belül. Ezzel lehetővé válna az atomenergetikában 
hagyományosan használt tervezési ajánlások és modellezési 
koncepciók továbbfejlesztése. 
Továbbá tervezzük az ANSYS CFX kapcsolását összetettebb, 
bonyolultabb analitikus modellekkel. Ezáltal pl. a 
tangenciális mellett a radiális és az axiális sebességeloszlás is 
pontosan számítható lenne a teljes áramlási térben. 
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Az 1990-es évek közepén számos nyomottvizes reaktorral szerelt atomerőmű üzemeltetője számolt be a szabályozó rúdnyalábok 
elakadásáról azok fűtőelem-kötegbe történő beejtése során. Akkor a vizsgálatok kiderítették, hogy a jelenség fő oka a fűtőelem-
kötegek jelentős deformációja (oldalirányú elhajlása), amely miatt a szabályozó rudak és azok vezető csövei között a súrlódás 
jelentősen megnövekszik, ezzel lassítva, vagy megakadályozva azok mozgását. 
Jelen áttekintés célja az, hogy a problémát, mint a biztonságos működést befolyásoló jelenséget általánosságban bemutassa, 
illetve az ahhoz kapcsolódó – a nyílt szakirodalomban publikált – tanulmányokat és azok eredményeit összefoglalja.  
A deformációt befolyásoló paraméterek és folyamatok feltárására, illetve megértésére irányuló kutatási irányok és módszerek is 
bemutatásra kerülnek. 

 

Bevezetés 
Az atomreaktorokban a reaktivitás kompenzálására, illetve 
szabályzására neutron abszorbens anyagokat alkalmaznak, 
amelyek feladata a reaktivitástartalék kompenzálása és/vagy 
a sokszorozási tényező, illetve a reaktivitás kívánt irányú 
változtatása [1]. A kiégő abszorbensek és a hűtővízben 
feloldott anyagok mellett az aktív zónához képest 
mozgatható szabályozó elemek – amelyek lehetnek rudak 
vagy kötegek (kazetta) – alkalmasak erre a célra.  
A szabályozó rudak gyors negatív reaktivitást biztosítanak, 
amelynek tranziens vagy baleseti helyzetben van jelentősége, 
ezért a mindenkori működőképességük biztosítása elsődleges 
fontosságú.  
A nyugati nyomottvizes (PWR) és a VVER-1000-es 
reaktorokban a reaktivitás szabályozására, illetve a reaktor 
leállítására olyan szabályozó rudakat használnak, amelyek a 
fűtőelem kötegeken belül, egyes fűtőelemek helyén 
kialakított ún. vezető csövekben mozognak. Egy kötegen 
belül – típustól függően – 5-24 darab ilyen cső található, 
azonban nem minden köteghez csatlakozik szabályozó rúd. 
Általában néhány szabályozó rudat (4–24) nyalábba fognak 
össze azok felső végénél egy csatlakozó elemmel (spider), így 
azok együtt mozognak a köteg(ek)ben. Az 1/a és az 1/b. 
ábrán négyzet-, illetve hatszögrács (TVS-2 típus) elrendezésű 
fűtőelem kötegek robbantott ábrája látható. 
A fűtőelem-kötegek, illetve vezető csövek deformációja 
(elhajlás) hatással van a szabályozó rúdnyalábok mozgására: 
azok lassabban esnek le a végállásukba, illetve szélsőséges 
esetben el is akadhatnak úgy, hogy nem képesek a 
láncreakció leállításához szükséges negatív reaktivitást 

biztosítani. Emellett a fűtőelem-kötegek elhajlása miatt azok 
között olyan vízrések alakulhatnak ki, amelyek lokálisan és 
globálisan is befolyásolhatják a reaktor teljesítményszintjét 
illetve -eloszlását. Következésképpen a biztonsági korlátok 
betartásának igazolásához a fűtőelem-kötegek deformációját 
is figyelembe kell venni. További probléma, hogy a kötegek 
átrakása során az elhajolt, deformálódott kötegek kezelése 
nehezebb, több időt vesz igénybe, illetve a sérülés kockázata 
nagyobb. 

a)

Szabályozó
rúdnyaláb

Alsó
vonólemez

Távtartó rács
Vezető cső

Fűtőelemek

Felső
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 b)   
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Vezető cső

Fűtőelem

Köteg fej
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1. ábra: a) Négyzetrács elrendezésű fűtőelem-köteg szabályozó   
                   rúdnyalábbal nyugati nyomottvizes reaktorhoz [23]  

                 b) Hatszögrács elrendezésű fűtőelem-köteg VVER-1000   
                     reaktorhoz (TVSz-2 típus) [2] 
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Történeti áttekintés 
Az 1990-es évek közepén a világon számos nyomott vizes 
reaktorral szerelt atomerőmű üzemeltetője és a fűtőelem-
kötegek szállítója számolt be szabályozó rúdnyalábok 
elakadásáról vagy határértéknél hosszabb esési idejükről a 
blokk leállítása, vagy a szabályozó rúdnyaláb tesztelése 
alkalmával. 
Az első eset Svédországban, a Ringhals atomerőmű 4-es 
blokkjában történt 1994. augusztus 24-én, amikor is egy 
szabályozó rúdnyaláb elakadt a reaktor leállítása során [3], 
[4], [5]. Az azt követő teszt során további három rúdnyaláb 
akadt el a végállás előtt. A hiba okának feltárására intenzív 
vizsgálatokat folytattak le. Kiderítették, hogy a szabályozó 
rúdnyalábok elakadását a fűtőelem-kötegek jelentős ’S’ alakú 
deformációja (≈20 mm-es amplitúdó) okozta, mivel a 
súrlódásból származó erő a szabályozó rúd és a vezető csöve 
között megnövekedett a deformáció miatt. Továbbá az is 
kiderült, hogy a reaktor összes fűtőelem-kötege elhajolt 
valamennyire, és nem csak a 4-es, hanem a 3-as blokkban is. 
A 2-es blokkban 2000-ben figyelték meg először a fűtőelem-
kötegek elhajlását [3]. A 2-es és 3-as blokkokban a fűtőelem-
kötegek többnyire ’C’ (2/a ábra), a 4-es blokkban pedig ’S’ 
alakban (2/b ábra) deformálódtak. Azonos amplitúdó esetén 
az ’S’ alakú elhajlás nagyobb kockázatot jelent a szabályozó 
rudak elakadása szempontjából, mert kisebb hajlítási sugár 
alakul ki. 
1995. december 18-án a South Texas (USA) atomerőmű 1-es 
blokkjában, 1996. január 30-án a Wolf-Creek (USA) 
atomerőműben akadt el néhány szabályozó rúdnyaláb a 
blokkok leállítása során [4], [6]. A későbbiekben hasonló 
esemény következett be Spanyolországban (Almaraz), 
Belgiumban (Doel és Tihange) és Franciaországban (Nogent, 
Paluel és számos más atomerőmű) [6], [7], [8]. 

 
a) ’C’ alakú elhajlás a Ringhals-3 blokkból 

 
b) ’S’ alakú elhajlás a Ringhals-4 blokkból 

 

2. ábra: Példák fűtőelem-köteg elhajlására [3] 

A VVER-1000-es blokkok esetében is a 90-es évek közepétől 
kezdődően merültek fel problémák a szabályozó rudakkal, 
elsősorban a 3 éves üzemanyag ciklusidőre átállt 
erőművekben [6][9][10]. A rudak esési ideje több esetben 
túllépte a 4 másodperces határértéket, illetve néhány el is 
akadt a kötegek alsó részében. A Balakovo (Oroszország) 
atomerőmű 2-es blokkjában lefolytatott első vizsgálatok a 
túlságosan nagy súrlódó erőt jelölték meg a hibák okaként 
[10], amelyet a Zaporozhie (Ukrajna) atomerőmű 1-es 
blokkjából származó két hibás fűtőelem-kötegen lefolytatott 
vizsgálatok (Hot Laboratory of RIAR) meg is erősítettek: a 
fűtőelemek-kötegek 18–20 mm-es amplitúdóval elhajoltak [6] 
a nyugati PWR-ekben megfigyeltekhez hasonló módon. 

Ellentétben az orosz, ukrán1 és bulgár VVER-1000-es 
blokkokkal, amelyekbe az orosz TVEL cég szállította a 
fűtőelem-kötegeket, a cseh Temelín-i atomerőmű indulásakor 
mindkét blokkot a Westinghouse látta el VVantage-6 típusú 
fűtőelem-kötegekkel. Az első kampány során nem volt gond 
a szabályozó rudakkal, azonban a kötegek besugárzás miatti 
növekedése a felső határértékhez közel volt [6]. A második 
kampány (2004) során a 2-es blokkban már 10 esetben fordult 
elő a határértéknél hosszabb esési idő, amelyek száma tovább 
nőtt a 3. és 4. kampányok során, mindkét blokkban. 2006 
júniusában a 4. kampányt meg kellett szakítani az 1-es 
blokkban, mert egy teszt során két szabályozó rúdnyaláb is 
elakadt a kötegekben a minimum szint (hidraulikus ütközés 
csillapító (dashpot)) felett [6][11]. 

A fűtőelem-kötegek elhajlásának 
mechanizmusa 
A fűtőelem-kötegek elhajlásának mechanizmusa nagyon 
összetett, és a mai napig nem teljesen ismert folyamat, 
amelynek megértéséhez anyagszerkezeti (besugárzási 
tartósfolyás, duzzadás), neutronfizikai (üzemanyag mana-
gement), mechanikai és hidraulikai (reaktor és fűtőelem-
köteg konstrukció) szempontokat is figyelembe kell venni. A 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a besugárzási tartósfolyás 
jelentős mértékben hozzájárul a deformációhoz, amelyet 
számos dolog befolyásol [6]: 

 a fűtőelem-köteget leszorító, axiális irányú erő; 

 vezető csövek és fűtőelemek besugárzási duzzadása 
(hossznövekedés); 

 kezdeti deformáció; 

 kiégési szint; 

 fűtőelem-köteg mechanikai merevsége; 

 szerkezeti anyagok besugárzási tartósfolyási tulajdonságai; 

 a fűtőelem-kötegre ható hidraulikai erők; 

 a szomszédos kötegekkel, illetve a zónapalásttal történő 
kölcsönhatás. 

 

                                                   
1 A Dél-ukrán atomerőmű (Yuzhnoukrainsk) 3-as blokkjába 2005-ben 
6 db fűtőelem köteget szállított a Westinghouse teszt üzemre, 
amelyeket 2010 és 2011 márciusában 42-42 db követett. A 2-es 
blokkba először 2011 augusztusában került 42 db Westinghouse 
köteg [24]. 2012 májusában a 2-es és 3-as blokk összes fűtőelem 
kötege kirakásra került a Westinghouse által szállított fűtőelem 
kötegek eddig tisztázatlan hibája miatt [25]. 
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Ezen tényezők ráadásul általában nem külön-külön 
jelentkeznek, hanem összetett formában, és egymásra is 
hatással vannak (pl. szélsőséges hossznövekedés növeli a 
leszorító erő nagyságát). Egyes esetekben a fűtőelem köteget 
leszorító erő túl nagy mivolta (Ringhals-2, -3, -4) [2], [3], [5] , 
más esetben a szélsőséges hossznövekedés (Wolf-Creek) [6] 
okozta a problémát.  
Az erőművekben végzett mérések és megfigyelések alapján 
kiderült, hogy a fűtőelem-kötegek nem véletlenszerűen, 
„össze-vissza” hajlanak el, hanem az adott reaktorra jellemző 
módon, vagyis egy un. elhajlási minta (core bow pattern) alakul 
ki (3. ábra), amely kampányról kampányra nagyjából állandó 
[3], [6], [12]. Következésképpen egy fűtőelem köteg 
elhajlásának iránya és nagysága erőteljesen függ annak 
reaktoron belüli pozíciójától, és a kiégési szint/ 
hőmérséklet/teljesítmény eloszlás csak gyengén befolyásolja 
azt [4], [6], [12]. Továbbá a fűtőelem köteg típusa (más 
mechanikai és hidraulikai jellemzők) is befolyásolhatja az 
elhajlási mintát [12]. Mindezek azt bizonyítják, hogy a 
hidraulikai erőknek, amelyek nagysága és eloszlása 
különböző az egyes reaktorokban (típusokban), jelentős 
hatása van a kötegek elhajlására. 

Mivel egy fűtőelem-köteg nem ugyanabban az irányban 
hajlik egész életciklusa során, hanem a fent leírtak szerint a 
reaktoron belüli pozíciója nagymértékben befolyásolja azt, 
ezért bizonyos szisztematikus üzemanyag átrakási sémákkal 
befolyásolni lehet a reaktor elhajlási mintáját [6], [12]. 

 
3. ábra: Példák reaktorok elhajlási mintáira [3] 

Korrekciós lépések, új fűtőelem-köteg 
típusok 
Nyugati PWR-ek 
A fűtőelem-kötegek jelentős elhajlásának csökkentése, illetve 
a biztonságos üzemvitel érdekében számos intézkedést 
hoztak. Az elsők közé tartozott a már besugárzott fűtőelem-
kötegek leszorító rugóinak plasztikus deformálása, hogy a 
rugóerőt csökkentsék [6], illetve olyan köteg pozícióba, ahol 
szabályozó rúdnyaláb van, csak meghatározott szintig kiégett 
fűtőelem köteget (pl.: a Ringhals-3, -4 esetében 
<30 MWd/kgU [5]) raktak. Bizonyos fűtőelem-köteg típusok 
esetén találtak korrelációt a kiégési szint és a deformáció 
nagysága (súrlódásból származó járulékos ellenállás erő, 
illetve esési idő) között, más kötegek esetén pedig nem [4], 
[5], [17]. A szabályozó rúdnyalábok megfelelő működésének 
ellenőrzésére minden esetben kampány közbeni teszteket 
írtak elő. Ezek általában az esési sebességet, illetve időt 
vizsgálják a szabályozó rúd fűtőelem-kötegen belüli 
pozíciójának függvényében. Normál esetben (4/a ábra) a 
szabályozó rúd sebessége gyorsan nő egészen addig, amíg a 
hidraulikus erők ki nem egyenlítik a gravitációból származó 
erőt. Innentől kezdve a sebesség már csak lassan növekszik 
tovább a hidraulikus ütközéscsillapító elérésig, ami hirtelen 
lefékezi a rudat. Ezzel szemben elhajolt (főleg „S” alakban) 
fűtőelem köteg esetén (4/b ábra) a kezdeti nagy sebesség 
elérése után a szabályozó rúd nem gyorsul tovább, hanem a 
sebessége csökkenni kezd. Ez a lassulás – amely 
nyilvánvalóan megnöveli a hidraulikus ütközéscsillapító 
eléréshez szükséges időt – mutatja, hogy a rúdra a 
mozgásával ellentétes irányú járulékos erő hat, amely fékezi 
azt. 
Az „S” alakú deformáció esetén kimért ellenállás-erő 
karakterisztikán (4/c ábra) a kezdeti csekély mértékű erő 
hirtelen ugrást mutat, amely a hidraulikus csillapító eléréséig 
nagyjából állandó marad. A hirtelen növekmény helye 
egybeesik az „S” alakú elhajlás felső felén lévő maximális 
amplitúdó pozíciójával. 

     
   a) normális esési sebesség karakterisztika b) elhajolt fűtőelem-kötegre jellemző esési   

     sebesség karakterisztika 
c) ellenállás erő karakterisztika „S” alakú  
    elhajlás esetén 

 

4. ábra: Szabályozó rúdnyaláb esési sebesség (a), (b), illetve ellenállás erő (c) karakterisztikája [5]
 

A fűtőelem-kötegek konstrukcióját is fejlesztették, hogy 
ellenállóbbak legyenek az elhajlással szemben. Az új 
leszorító rugók erejét optimalizálták (csökkentették), illetve 
a mechanikai merevség növelése is előtérbe került, amihez 
a beszállítók új vezető cső konstrukciókat is kidolgoztak.  
 

 

Ezek általában megnövelt keresztmetszetű vezető csövek 
megerősített ütközéscsillapító résszel (pl. MonoblocTM 
konstrukció az AREVA-tól [13], vagy az RFA a 
Westinghouse-tól [14]). A vezető csövek és a távtartó 
rácsok kapcsolatát is megerősítették (ponthegesztés), hogy 
a fűtőelem köteg oldalirányú terheléssel (pl. hidraulikai 
erők) szembeni merevsége tovább nőjön. 
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A szerkezeti anyagok terén a Zircaloy-4-nél még 
kedvezőbb tulajdonságú (kisebb mértékű besugárzási 
duzzadás, tartósfolyással szembeni nagyobb ellenálló 
képesség) anyagokat fejlesztettek ki (M5TM, ZIRLOTM), 
amelyeket a vezetőcsövek, fűtőelem burkolatok és távtartó 
rácsok gyártásához is felhasználnak [13], [14]. A távtartó 
rácsok esetén a kis besugárzási duzzadási tulajdonsággal 
rendelkező anyagok használata lehetővé tette, hogy azok 
méretét (szélességét) megnöveljék, mert így a szomszédos 
fűtőelem kötegek között a távolság csökken, kevesebb 
helyet hagyva ezzel a fűtőelem kötegek elhajlásának. 
Továbbá a különböző szerkezeti elemek anyagának 
egyformára cserélésével a hőtágulásból származó 
feszültséget is csökkenteni tudták. 
Az új fűtőelem köteg konstrukciók és az elhajlás 
szempontjából is optimalizált üzemanyag átrakási sémák 
alkalmazásával a szabályozó rúdnyalábokkal kapcsolatos 
problémák (elakadás, határértéknél hosszabb esési idő) 
száma fokozatosan csökken, azonban ez egy lassú, számos 
kampányon át tartó folyamat [6], [13]. 

VVER-1000 
Mivel a VVER-1000-es blokkokban a szabályozó 
rúdnyalábok elakadása, illetve hosszabb esési ideje 
ugyanazokra az okokra volt visszavezethető, mint a 
nyugati PWR-ek esetében, ezért azt hasonló módon 
kívánták megoldani. 
A fűtőelem-kötegeket leszorító erő csökkentése érdekében 
a kötegek fej részét áttervezték (minden vezető csőnek saját 
leszorító rugó, új anyagból és megnövelt rugóúttal), a 
védőcsövek pozícióját beszabályozták [2]. Az acél helyett 
cirkónium ötvözeteket (E-110, E-635) kezdtek el használni a 
vezető csövekhez és távtartó rácsokhoz. Továbbá a 
szabályozó rúdnyalábokat nehezebbre, illetve a házukat 
kisebb hidrodinamikai ellenállásúra tervezték át [2].  
A szabályozó rúdnyalábok esési idejét rendszeresen 
tesztelték/monitorozták, a fűtőelem-kötegek alakját 
átrakáskor megmérték, és az átrakási sémákat 
optimalizálták [6]. 
Ezen intézkedésekkel sikerült jelentősen csökkenteni a 
fűtőelem-kötegek elhajlásának mértékét a 90-es évek 
végére [10]. Azonban a még hosszabb üzemanyag ciklusok 
(4-6 év) bevezetéséhez már olyan, teljesen új 
konstrukciókra volt szükség, amelyek még nagyobb 
mechanikai merevséget biztosítottak. Ezen új konstrukciók 
a TVSA és a TVS-2 (2. ábra) fűtőelem kötegek, amelyekkel 
eddig nagyon kedvező („S” helyett többnyire „C” alakú 
elhajlás jelentősen kisebb amplitúdóval) tapasztalatok 
vannak [2], [15]. 
A Temelín-i atomerőműben a fűtőelem-köteg 
áttervezésével (megerősített hidraulikus ütközéscsillapító, 
Zircaloy-4 helyett ZIRLOTM, megerősített kapcsolat a 
távtartó rácsok és a vezető csövek között) sikerült 
mérsékelni a kötegek elhajlását, és 2007 óta nem akadt el 
szabályozó rúdnyaláb fűtőelem kötegben [11]. 2010. 
augusztustól az 1-es blokkban, illetve 2011. májustól a 2-es 
blokkban is áttértek az orosz TVEL beszállító által gyártott 
TVSzA-T fűtőelem kötegre [11]. 

Kutatási módszerek 
A fűtőelem-kötegek elhajlását befolyásoló folyamatok és 
tényezők feltárására a kutatók analitikus/numerikus 

számításokat és zárt áramlási csatornákban végzett 
kísérleteket is alkalmaznak. Az előbbiek célja a 
kezdetekben főleg az okok feltárása és paramétervizsgálat 
volt. Manapság már inkább a reaktorban történő elhajlási 
minták előrejelzése, valamint optimális átrakási sémák 
meghatározása a cél. A probléma megjelenését követően a 
90-es években főleg a kötegek mechanikai viselkedését 
leíró, kísérletekkel validált, nem lineáris végeselem-
modelleket fejlesztettek, amelyekkel számos, a deformációt 
befolyásoló tényezőt vizsgáltak (leszorító erő, távtartó rács 
és vezető csövek, illetve fűtőelemek kapcsolata, szerkezeti 
anyagok besugárzási tartósfolyási és duzzadási 
tulajdonságai, hőtágulás, stb.) [16], [17], [18]. A fűtőelem-
kötegek kölcsönhatásának, illetve az azok között kialakuló 
– a nominálistól eltérő – vízrések vizsgálatához 
egyszerűsített fűtőelem-köteg sor modelleket építettek fel 
[18]. 
A számítástechnika fejlődésének köszönhetően a 2000-es 
évek elejétől kezdve egyre összetettebb kódokat, 
modelleket fejlesztettek ki (pl. SAVAN3D) [12], [19], 
amelyek már lehetővé teszik több kampányon át tartó 
szimulációk futtatását is. Az AREVA által fejlesztett un. 
Háló-modell (Network modell) már figyelembe veszi a 
szerkezet és áramlás egymásra hatását (Fluid-structure 
interaction) is, amely jelentős mértékben hozzájárul az 
elhajlási minták alakulásához [12]. A szabályozó rúd és 
vezető cső közötti súrlódás, illetve a szabályozó rúd esési 
karakterisztikájának vizsgálatára is fejlesztettek végeselem-
modelleket [19], [20]. 
A kísérleteket főleg a hidraulikai terhelések és 
kölcsönhatások meghatározására használják, illetve az 
egyre inkább terjedő numerikus áramlástani szimulációk 
validálásához szolgáltatnak mérési eredményeket [12], [21], 
[22]. Nélkülözhetetlenek, mert összetett jelenségek 
vizsgálatára alkalmasak, azonban legtöbbször a reaktorban 
uralkodó körülményektől eltérő környezetben (kisebb 
nyomás, alacsonyabb hőmérséklet). Továbbá az áramlási 
csatornák jellemző mérete alapján azok csak 1-2 db teljes 
méretű fűtőelem-köteg vizsgálatára alkalmasak, ezért csak 
közvetve szolgáltatnak információt a teljes reaktor 
viselkedésére az elhajlás szempontjából. 

Összefoglalás 
A nyugati nyomottvizes és VVER-1000-es reaktorokban az 
1990-es évek közepétől kezdődően a fűtőelem-kötegek 
nagymértékű elhajlása miatt számos szabályozó rúdnyaláb 
a határértéknél lassabban esett a helyére, vagy elakadt a 
kötegben a reaktor leállítása során. A vizsgálatok 
rámutattak, hogy a besugárzási tartósfolyás, amely 
mértékét számos dolog befolyásolja, jelentős mértékben 
hozzájárul a probléma kialakulásához. Továbbá feltárták, 
hogy a fűtőelem-kötegek nem véletlenszerűen, hanem az 
adott reaktorra jellemző hidraulikai erők miatt 
meghatározott irányban hajlanak el. Új, az elhajlással 
szemben ellenállóbb fűtőelem-köteg konstrukciókkal, 
valamint az átrakási sémák optimalizálásával sikerült mind 
a nyugati PWR, mind a VVER-1000 blokkokban jelentősen 
csökkenteni az elhajlások mértékét, azonban a normál 
állapot elérése fokozatos, számos kampányon át tartó, 
hosszú folyamat. 
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A gadolíniumos fűtőelemre és az ötéves ciklusra történő átállás tervezése során felmerült, hogy a paksi Teljesléptékű 
Szimulátornak alkalmasnak kell lennie a még sok évig fennálló specifikus, kevert zónák térbeli viselkedésének oktatására.  
A meglévő, még eredeti finn modellen alapuló egydimenziós neutronkinetikát és a vele csatolt kétfázisú, szintén finn eredetű 
SMABRE programot lecseréltük tehát a KIKO3D neutronkinetikával csatolt RETINA kétfázisú termohidraulikával: mindkettő 
az MTA EK jogelődjében, a KFKI AEKI-ben kifejlesztett kód. Az oktatáshoz elégséges tesztelésen túl a reaktivitás effektusok 
hatásainak tanulmányozására megvizsgáltunk különböző rúdleesési, beszorulási stb. eseteket, a zóna felbillenését és egyes 
részeinek jelentős túlterhelését, turbinakiesést és beállt egyturbinás üzemet, ATWS eseteket. A cél jelen vizsgálatnál kevésbé a 
blokkok, inkább az új modellek viselkedésének tanulmányozása volt. 

 

Bevezetés 
Mind a KIKO3D neutronkinetikai kód [2, 3], mind a RETINA 
kétfázisú termohidraulikai kód [1, 2] fejlesztése és tesztelése 
intézetünkben hosszú múltra tekinthet vissza. A sikerek 
ellenére az egymáshoz csatolt kódok szimulátorba illesztése 
sok évig tartó, rendkívül nehéz feladat [4, 5, 6]. 

Az első, aránylag könnyebben uralható feladat a 
szimulátorban futó programokra vonatkozó szabályoknak 
történő megfelelés volt. A teljesléptékű oktató szimulátorba 
telepített programoknak egy sor olyan funkciót kell 
megvalósítaniuk, egy sor olyan követelménynek kell 
megfelelniük, amelyek normál off-line kódok számára nem 
szokásosak: kezdeti állapotok, pillanatfelvételek készítése, az 
ezekhez való visszatérés, és újbóli futás másfajta operátori 
beavatkozásokkal, vagy pedig az előző kezelések és hatásaik 
megismétlése: a visszajátszás. Rengeteg, időben előre 
programozott vagy más feltételektől függő meghibásodás 
szinte tetszőleges kombinációban történő szimulálása. 
Minden valós időben történik, a modellek időbeli 
lépésközének „leaprózására” nincs mód akkor sem, amikor 
az ábrázolt folyamatok igen gyorsakká és esetleg instabilakká 
válnak. A szimulátorban a megoldásokat 0,2 mp-enként 
állítjuk elő, ez a szimulátor rögzített lépésköze. 

Még ennél is nehezebb a modelleket felkészíteni azokra a 
kezelésekre és állapotokra, amelyekre normál elemzésekkor 
sosem kerül sor. A neutronkinetikai modellnek képesnek kell 
lennie az átrakott reaktor indítása során szokásos 
neutonfizikai mérések hibátlan reprodukálására, tetszőleges 
üzemzavarok és rúdmozgások következményeinek hiteles 
ábrázolására. Nagyon nehéz feladat a termohidraulikai 
modell számára az ún. „felkeményedés”, amikor az ábrázolt 
térfogatokban sem gáz, sem gőz nincs; ilyen állapotban a 
nyomás rendkívül erősen reagál a legkisebb tömeg-balansz 
hibára is. Ez akkor fordulhat elő, amikor a hurkokat a fő 
tolózárak segítségével kiszakaszolják – ilyenkor még a 

szervezett szivárgások és a kapcsolt víztisztító segíthet kissé a 
nyomás meghatározásában – de még nehezebb a teljesen 
feltelt primerkör nyomáspróbája, amikor a biztonsági 
szelepeket közvetlenül a nyomáspróba céljaira szánt 
szivattyú működése nyitogatja. 
Régi tapasztalat, hogy ha komoly beavatkozás történik a 
leglényegesebb modellek működésébe – a lecserélés persze 
hogy ilyen – akkor jó esetben is legalább három hónapba telik 
a szimulátor verifikálása és validálása. Ez rendszerint két 
teljes körű tesztelést jelent, a második az első által részletesen 
feltárt hiányosságok orvoslása után kezdődik. A teljes körű 
tesztelés egyrészt egy teljes üzemeltetési körből áll – leállás, 
lehűtés, természetes cirkuláció, felmelegítés, reaktorindítás, 
teljesítményemelés, turbinaindítások, névleges üzem újra – 
másrészt valamennyi ismert és oktatott lényeges üzemzavar 
lefolyásának vizsgálatából – a teljes hűtőközeg vesztés, a 
sziget üzemre állás, stb. próbáival együtt. 

A modellekben alkalmazott 
közelítések 
Ezek a hivatkozott irodalomban [1, 2, 3, 4] részletesen le 
vannak írva, itt csak minimális ismertetésre van lehetőség. 

KIKO3D – neutronkinetikai modell 
Az egy processzorban futó valós idejű megoldás azáltal lett 
lehetséges, hogy a megoldást két függvény szorzataként 
állítjuk elő. Az egyik az amplitúdó függvény, a másik a 
normált térbeli eloszlást adja meg a neutronfluxusokra és a 
teljesítményre. A szimulátorban alkalmazandó KIKO3D kód 
neutronfizikai modelljét az alábbi pontokban foglaljuk össze:  
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 két energiacsoport alkalmazása, 

 nodális módszer, a nódusok az axiálisan felosztott 
üzemanyag kazetták, 

 a nódusok határfelületein a neutronok repülési iránya 
szerinti lineáris anizotrópia feltételezése, 

 az egyenletek megoldásából kiszámítandó ismeretlenek a 
nódus határoló lapokon vett skalár-fluxus felületi 
integrálok, 

 a homogenizált nódusokon belül a kétcsoport diffúziós 
egyenlet analitikus megoldásának alkalmazása, 

 a megoldandó egyenletek a nódus-határok két oldalán 
számított nettó áramok egyenlőségéből adódnak,  

 az időfüggő problémára és az időfüggő nodális 
egyenleteknek megfelelő általánosított reszponz- mátrixok 
alkalmazása, 

 az általánosított reszponz-mátrixok származtatása két-
csoport hatáskeresztmetszetekből és diffúziós állandókból, 
az általánosított reszponz mátrixok paraméterezése a 
fűtőelem hőmérséklete, a hőhordozó termohidraulikai 
jellemzői, a kiégés és a legfontosabb izotópkoncentrációk 
szerint, 

 az időfüggő nodális egyenletek faktorizálása; 
alakfüggvény-egyenlet és a „pont-kinetikai egyenletek” 
származtatása, a pont-kinetikai egyenletekben a 
visszacsatolás figyelembevétele, 

 az abszorbens és a reflektor nódusok előre számított albedó 
határfeltételek formájában való figyelembevétele. 

A 349 kazettát (1. ábra) 10 axiális részre bontva 3490 nódus 
adódik, a reaktor körül lévő „reflektor” modellezését 
figyelembe véve a nódusok száma ötezer feletti. 

RETINA – a kétfázisú termohidraulikai modell 
A kétfázisú termohidraulika modellezése igen számítás 
igényes, és csak nagyon ügyesen kiválasztott 
kompromisszumok árán sikerült elérni, hogy a 
termohidraulikai modell programja is valós időben fusson a 
számítógép egy másik processzorában úgy, hogy azért a 
számítás a legrosszabb esetekben is elegendően pontos 
maradjon. Ahhoz, hogy a megoldás stabil, aperiodikus és ne 
lengő beállású legyen, nem alkalmazhatunk túl kis 
nódusokat. Kellemetlen eredményekhez jutunk, ha a nódus 
olyan kicsi, hogy a rajta áthaladó forgalom lépésközönként 
nagyobb tömeget visz ki vagy hoz be, mint ami a nódus 
térfogatában elfér. Ilyenkor a lépésköz csökkentése és több 
iteráció kellene, de a szimulátorban a valós időben történő 
megoldás és a korlátozott számítástechnikai teljesítmény 
miatt erről le kell mondanunk. Nódusaink tehát eléggé 
nagyok. Ugyanezen okok miatt a forgalmak sem lehetnek 
akármilyen nagyok: a csőtörések során kialakuló kétfázisú, 
hangsebességű kiáramlások modelljei által szolgáltatott 
forgalmakat néha limitálnunk kellett, de ez nem olyan durva 
beavatkozás, mint gondolnánk, mert aminek nem sikerült az 
első lépésköz során kiáramlani, majd kiáramlik a további 
lépésközök során, ez a megoldásban még néhány 
másodpercnyi késést sem okoz, és a vezénylőtermi műszerek 
által mutatott értékekben nem okoz pontatlanságot. 

 
1. ábra: A neutronfizikai és termohidraulikai nodalizáció 

bemutatása 

A termohidraulikai nodalizáció az 1. ábrán látható. A zóna 
egy központi (piros, 13 kazetta), hat belső (zöld, 
6 x 16 kazetta) és hat külső (különböző színű, 6 x 40 kazetta) 
radiális nódusra van osztva, ez összesen hét nódus. 
Függőlegesen az „emeletek” száma itt nem tíz, mint a 
neutronkinetika esetén, hanem csak öt. A reaktor nódusainak 
száma tehát mindössze 13 x 5, azaz 65. Könnyen felismerhető 
a logika: a hat külső nódus jól reagálhat a különböző 
hűtőhurok állapotaira, míg a belső hét tartalmazza az 5. és 6. 
szabályozó csoport valamennyi rúdját, egyesével. Ezek a 
nódusok képesek ábrázolni a normál üzemben működő 
rudak különállásából, megszorulásából, leeséséből, 
kilökődéséből származó aszimmetriákat. Mivel a neutron-
kinetikához jól illeszkedni fontosabb volt, mint a tartály 
csonkjainak geometriájához, megtartottuk a 60°-os 
szimmetriát. 

A szűkös kapacitások és a valós idejű megoldás igénye 
behatárolják az alkalmazott termohidraulikai megközelítést 
is. A RETINA off-line kódként használva alkalmas a 
hategyenletes megoldásra (energia-, tömeg- és momentum 
megmaradási egyenletek mind a gőz, mind a víz fázisra).  
A legtöbb gondot a momentum egyenlet okozza: a megoldás 
igen felgyorsul, ha csak egy közöset írunk fel a gőz-víz 
elegyre (ötegyenletes megoldás). Ebben az esetben azonban a 
víznek és gőznek ugyanaz a sebessége, ez csak emulziós 
áramlások esetén engedhető meg, ami egy szimulátornak 
kevés. A gyakorlat az ún. öt- és félegyenletes megoldás, ahol 
egy közös momentum egyenlet van a vízre meg a gőzre, de 
ezt korrigáljuk az ún. slip korrelációkkal, amelyek az áramlás 
típusa, sebessége és az alkalmazott geometria (függőleges, 
vízszintes) függvényében megadják, hogy a két fázis között 
mennyi az elcsúszás, azaz a sebességek különbsége. 

Az integrálás során használt megjelenítők 
A programok integrálása során a neutronkinetikai modell 
térbeli működésének megfigyelésére a VERONA programot 
használtuk, ennek képeivel mutatjuk most is be az 
eredményeket. A termohidraulikai modellhez ilyen eszköz 
nem állt rendelkezésre, ezt külön ki kellett dolgozni [4].  
A reaktor egy metszete két hurokkal és egy hurok 
nodalizációja a gőzfejlesztővel látható a 2. ábrán. 
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2. ábra: A termohidraulikai modell integrálása során használt szoftver eszköz 

Integrálás, csatolás 
Mint láttuk, a nódusok száma a két modellben nem egyezik 
meg, ezért interpolációs és kiterjesztő algoritmusokat is ki 
kellett dolgozni. A neutronkinetikai modell adja át a zóna 
3490 termikus és gyors neutronfluxusát, hőteljesítményét, 
amely a leállt reaktor esetében a maradványhő. A fluxusokból 
kamraáramokat számítunk, a hőteljesítményeket „kiosztjuk” 
a termohidraulika 65 zóna nódusa között, valamint 
meghajtjuk vele a VERONA zónamonitorozó rendszert is. A 
termohidraulika 65 nódusban számítja ki a víz, az esetleges 
gőz paramétereit, valamint a fűtőelem belső-külső 
hőmérsékleteit. Ezeket a 65 nódusban kiszámított értékeket 
kell – a teljesítmény megkapott térbeli eloszlása és egyéb 
megfontolások alapján – kiterjesztenünk a neutronika 
3490 nódusára, ami nem egyszerű feladat. Át kell adnunk 
természetesen a bórkoncentrációt is, valamint a 37 szabályozó 
rúd pontos, aktuális pozícióját. 
Valamennyi itt vázolt adatforgalom egyesével leállítható, 
konstanssal vagy táblázatolt időfüggő adatokkal 
helyettesíthető. Ezzel tudtuk tesztelni a neutronkinetikai 
modell által kiszámolt reaktivitás együtthatókat is, amelyek 
jól egyeztek a nagyobb programrendszerekkel 
kiszámoltakkal, és mint látni fogjuk, az oktatás számára 
nagyon fontosak lettek. 

Reaktivitás kompenzálás 
A paksi atomerőműben ez eddig csak a vízben oldott 
bórsavval történt, most megjelentek a zónában a kiégő 
neutronmérget, a gadolíniumot tartalmazó fűtőelemek is (a 
szabályozó rudak csak az operatív irányításhoz szükségesek, 
stacioner esetben – megfelelő bóradagolással – gyakorlatilag 
állandó, azonos helyzetben vannak tartva). A kampány 
végén, amikor az aktív zónában már se bór, se gadolínium 
nincsen, a viselkedés nem mutat különbséget. A kampány 
elején viszont alapvető különbség, hogy a bórsav 
koncentráció együtt változik a víz sűrűségével (amelyben 
ugye oldva van), a gadolínium neutron elnyelése viszont nem 
függ semmilyen hőtechnikai paramétertől. A reaktor 
szabályozókörei gondosan össze vannak hangolva a reaktor 
önszabályozó képességével, amely, mint láttuk, a kétféle 
zónára így már más és más. Amíg a különbség kicsi, ez nem 
okoz zavart, de bizonyos tranzienseknél az egyik zónánál 
keletkeznek pl. határértéksértések a gyengébb önszabályozás  
 

 

miatt, míg a másiknál nem. Ezen jelenségek tanulmányozása 
volt a modellek integrálása, verifikálása és validálása során a 
legérdekesebb és legtanulságosabb. 

További tanulmányok 
Mivel e munkák idején ténylegesen még nem volt gadolínium 
a paksi reaktorokban, a némileg megváltozott önszabályozás 
meglepetést keltett. Született tehát ezt a kérdést részleteiben 
is taglaló tanulmány, és készül belőle publikáció is. Felmerült 
bennünk az az igény is, hogy e jelenségeket extrém esetekre is 
tanulmányozzuk, olyanokra, amelyek a gyakorlatban nem 
várhatók. Nem valószínű, hogy tartósan fennálljon olyan 
állapot, amikor a szabályozó csoport hat rúdja teljesen lent 
van, egy pedig teljesen fent. Az sem életszerű, hogy mind a 
hat fő keringtető szivattyú kiesik, de a 37 szabályozó rúdból 
mégis mindegyik fent marad. Ezeket az eseteket vizsgálva 
azonban tanulságos megállapítások tehetők mind a modellek 
mutatott viselkedésére, mind a reaktor így előállt állapotaira 
vonatkozóan. 
Az érdeklődést az is növelte, hogy most először van olyan jól 
és könnyen kezelhető rugalmas eszköz a birtokunkban, 
amellyel csatolt modellek ilyen vizsgálatait el lehet végezni. 
A közismert RELAP termohidraulikai kódban is be lehet 
kapcsolni egy neutronkinetikai modellt, de az csak egy 
pontmodell, térbeli viselkedés ezzel nem tanulmányozható. 
Neutronkinetikai kódokban – mit a KIKO3D-ben is – egészen 
fejlett termohidraulikai modell is van, de a reaktor belépő 
hőmérsékletet – mint konstanst vagy időfüggvényt – meg kell 
adni. Ez gyors tranziensek elejéhez megfelelő, de hurkok 
térbeli billegése így nem áll elő. Ezen kívül a szimulátorban 
majd minden berendezés tetszőleges kombinációban és 
végállapottal meg tud hibásodni, ami rendkívül sok 
lehetőséget kínál. Ezekből választottunk ki néhány 
érdekesebbet. 

Szimulációs eredmények 
A modellek működését, a csatolások hatását az alábbiakban 
mutatjuk be. Az első ilyen rúdejtéses tranziens része a 
modelleket ellenőrző programnak is. Utána „művi” 
operációk következnek: félállásban lévő szabályozó 
kazettákkal nem illik hosszan üzemelni, ez érvényes az 
egyturbinás üzemre is. Az, hogy hat szivattyú kiesése esetén 
a rudak fent maradjanak, nehezen elképzelhető: ha mással 
nem, a tápfeszültségek kikapcsolásával a rúdejtés kiváltható. 
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Rúdleesés tranziens 
Nyilván ez a legelső próba. Az egyik, a zóna szélén 
elhelyezkedő szabályozó kazettát „ejtettük” le. Amíg a 
nevezett kazetta le nem ért, a szabályozó húzta felfelé a 
szabályozásra kijelölt 6. csoportot, hogy a teljesítményesést 
kompenzálja. Mikor az elejtett kazetta leért, ÜV-IV 
biztonságvédelmi jel keletkezett, amely bármelyik szabályozó 
kazetta felfelé húzását blokkolja. A teljesítményre jellemző 
„kazetta ΔT” érték, amit a 3. ábra zónatérképére 

választottunk, jól mutatja a teljesítmény térbeli elbillenését.  
A leesett kazetta fekete színű, mert a neutronelnyelő rész alatt 
lévő követő, amely hőt termelhetne, kiszorult a zónából.  
A teljesítmény beállt 95 %-ra, a szabályozó ezzel már 
tehetetlen az ÜV-IV miatt. 
Itt még erős túlterhelés nem látszik, mert a leesett kazetta 
környékén hiányzó teljesítményt az egész zóna pótolja, a 
teljesítmény igény még eléggé eloszlik. 

 
3. ábra: Zóna elbillenése egy szabályozó kazetta leejtése után 

 

A zóna egyhatodának túlterhelése 
Ehhez elég sok művelet szükséges. Először bórkivonással 
elérjük, hogy valamennyi, a 6. csoporthoz tartozó szabályozó-
rúd középső állásba kerüljön. Ezután érvényesítjük a „rúd 
megszorulás” meghibásodást a 6. csoport 3. rúdjára, ami 
baloldalt van. Ez a rúd most már középen marad. Bórkivonás 
következik, aminek hatására a 6. csoport (a 3. rúd kivételével) 
lefelé haladva kompenzálja a keletkező pozitív reaktivitást. 
Amikor a működő rudak kb. 50 cm-es pozícióba kerülnek, 
megszüntetjük a bórkivonást. (lejjebb érve beindulna az 
5. csoport is, erre most nincs szükség). Nem sok idő múlva 
beáll a 4. ábrán látható állapot. 
Jól látható, hogy a majdnem leért elnyelőket követő kazetták 
már majdnem teljesen kikerültek a zónából (kék hatszögek). 
A jobboldali, axiális eloszlást mutató zöld görbe erős 
túlterhelést mutat a félállásban megszorult szabályozó 
kazettára (12-31-es pozíció), ennek követője alulról csak félig  
 

 
ér bele a zónába, középtől felfele nincs hőfejlődés.  
A legjobban terhelt normál pozíció (16-29) is csúnyán belelóg 
a pirosba, a zónának ezen a részén bizony van forrás.  
A görbék „hasa” szerint a teljesítmény alul koncentrálódik, 
amint az elvárható. Az is megfigyelhető, hogy bár radiálisan 
csak hét termohidraulikai nódusunk van, a 349 
hőteljesítményen is alapuló kiterjesztő algoritmusok 
látványosan jól működnek. 

Külön érdekesség – amire elemzések során gyakran nem 
gondolunk – hogy néha az események nem a vizsgált 
terjedelemben lépnek fel. A zóna baloldala van erősen 
túlterhelve, ennek a hűtéséért az 5. hurok a felelős. A többlet 
teljesítmény elviteléhez a normál tápvíz rendszer teljesen 
nyitott szabályozó szelepek esetén sem tud elegendő tápvizet 
szolgáltatni és a gőzfejlesztő vízszint esésére különböző 
reteszelések és védelmek lépnek be. 
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4. ábra:  A zóna egyhatodának jelentős túlterhelése 

Egyturbinás üzem 

 
5. ábra: Egyturbinás üzem 

 

 

 
Ha az egyik turbina kiesik, három gőzfejlesztő gőze csak 
hosszabb úton juthat el a működő turbinához (5. ábra). Ennek 
az lesz a következménye, hogy e három gőzfejlesztő nyomása 
és e három hurok hidegági hőmérséklete magasabb lesz. Ez a 
hőmérséklet-különbség a reaktor alsó keverő terében nem tud 
kiegyenlítődni, és ez a VERONA ábráján (6. ábra, belépő 
hőmérsékletek) jól látható. Az ábra igen szélsőséges 
színezésű, de ha a függőleges tengelyt megfigyeljük, látható, 
hogy a piros színnek 266 C, a feketének 264 C felel meg, a 
legnagyobb belépő hőmérséklet különbség is csak 2 C, ami 
azért nem olyan vészes. Azt várjuk, hogy a melegebb belépő 
hőmérsékletű szektorok teljesítménye csökken, a 
hidegebbeké pedig nő, tehát a különbség a kazetta kilépő 
hőmérsékletében már alig észlelhető. Valóban, a 7. ábrán már 
csak alig látszik az egyes szektorok kilépő hőmérsékletének 
különbsége (hol is vannak a piros kazetták?), igaz, itt már a 
hőmérséklet tengely két vége 274,3 C és 295,2 C az eltérő 
kazetta kiégések és teljesítmények miatt. 

 
6. ábra: Zóna belépő hőmérsékletek egy turbinás üzem esetén 
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7. ábra:  Kilépő hőmérsékletek: egy turbina maradt, a rudak félállás alatt vannak 

ATWS – minden FKSZ kiesik, a rudak nem esnek le 
Végül nézzünk meg egy ilyen esetet is. Először kihúzzuk 
valamennyi rudat, majd letiltjuk a rúdmozgást és kiütjük 
valamennyi fő keringető szivattyút. Itt a reaktor hűtése 
jelentősen romlik, beindul a forrás és a fűtőelemek, valamint 
a hőhordozó hőmérséklete jelentősen megnő, az utóbbi 
sűrűsége pedig erősen lecsökken. Mindhárom változás 
negatív reaktivitást és ezért erős reaktor teljesítmény 
csökkenést eredményez. A szekunder körbe jutó teljesítmény 
egy idő után már nem elegendő két turbina számára, a  

 

konstans teljesítményre állított turbina kiesik, a másik 
leszabályoz, a teljesítmény kb. 15-18 %-ra áll be, némileg 
fluktuál. Jellemző, hogy a sűrűség reaktivitás tényezője 
annyira erős, a teljesítményt annyira lecsökkenti, hogy az 
intenzív forrás leáll, a gőztartalom kicsi, csak a legjobban 
terhelt kazettákon forr a víz. A végállapot a 8. ábrán látható. 
A színezés kissé megtévesztő: a piros színnek 353,4 C, a 
feketének 281,8 C felel meg, tehát jó pár kazettában forr a 
víz, de az átlag 313,7 C, ami azért jócskán alatta van a 
forráspontnak. 

 
8. ábra: Önszabályozás természetes cirkulációra 
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Joggal merülhet fel a kérdés: mi szükség van forrás 
tanulmányozására (egy szektor túlterhelés, ATWS 
természetes cirkulációra állással), amikor a részletesen 
tesztelt LOCA (hőhordozó vesztéses) üzemzavaroknál igen 
magas hőmérsékletek és gőztartalmak is fellépnek, amelyeket 
a modell a tesztek szerint sikeresen ábrázol? Az ellenőrzés 
mégsem felesleges, mert a LOCA esetekben a rudak leesnek, 
a láncreakció leáll, a hőteljesítmény csak töredéke az üzemi 
állapotokénak, és a hőátadást meghatározó korrelációk 
egészen más tartományban működnek. Az ellenőrzés tehát 
ebben a ritkán előforduló tartományban is hozhat 
meglepetéseket. A legnagyobb teljesítmények az „egy szektor 
túlterhelése” üzemmódban lépnek fel, a szektor 
átlagteljesítménye túllépi a 120 %-ot. 

Összefoglalás és további tervek 
Elkészült a KIKO3D és RETINA kódok csatolása, 
szimulátorba építése. Elértük, hogy e kódok a 
négyprocesszoros számítógép egy-egy processzorában futva 
annak idejét legfeljebb 70 %-ban kössék le. A kódokat 
alkalmassá tettük a blokk valamennyi üzemállapotának 
szimulációjára, a reaktorfedél zárásától a fűtőelemek 
geometriájának (zóna rácsosztás) lényeges változásáig 
(sérülés, olvadás). Valamennyi oktatott üzemzavar és baleset 
jól működik, a kevert zónák oktatása is folyik. Kipróbáltuk és 
működőképessé tettük a modell rendszert extrém 

állapotokban is. A fellelhető – mért és számított – adatokkal 
összevetettük az eredményeket, és jó egyezést találtunk.  
Egy ilyen rendszer sohasem tekinthető késznek, új adatok 
keletkeznek, remélhetően tudásunk is fejlődik, a 
számítógépek teljesítményéről nem is beszélve. Mindig van 
mit tenni, ezt csak a (nem műszaki) lehetőségek korlátozzák. 
Vannak tervek a szimulátor üzemállapotainak, a szimulációs 
terjedelmek kiterjesztésére, a reaktorral egybenyitott 
pihentető medence és üzemállapotai bevonására, a súlyos 
baleset (zónaolvadás) ábrázolására is. Az is biztos, hogy a 
szimulátor jelenlegi operációs rendszerével, fejlesztő 
eszközeivel nem lehet végigcsinálni az üzemidő 
hosszabbítással előttünk lévő periódust. 
Az eddigi eredmények nem jöhettek volna létre a paksi 
Szimulátor Központ dolgozóinak áldozatos munkája nélkül. 
Borbély Sándor főszakértő, Nagy György üzemeltetés- és 
fejlesztés vezető, valamint a tapasztalt ügyeletes 
mérnökökből lett instruktorok munkája egyszerűen 
nélkülözhetetlen volt. Ismereteink, tudásunk, tapasztalatunk 
kitűnően kiegészítette egymást. Minden ilyen további 
fejlesztés is csak hasonló együttműködés kereteiben 
képzelhető el. 
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Energia és fenntarthatóság 

Bajsz József 

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

 

Jelen cikk az MNT 2012.05.27-i közgyűlésén elhangzott előadás szerkesztett és továbbgondolt változata. Az energia és 
fenntarthatóság kérdését szokatlan szemszögből vizsgálja, nem feledkezve el a gazdasági fejlődés szempontjairól. Nem óhajt 
üdvözítő megoldást adni. A néhány meghökkentő megállapítás talán másokat is elgondolkodtat: napjaink problémája sokkal 
összetettebb annál, semmint hogy egy mesebeli jó tündér – más szavakkal: egy technikai csoda – megoldja azokat.  

 

Bevezetés 
Az energiaellátás biztonsága, az energiatermelés és 
felhasználás környezeti hatásai mára a média meghatározó 
témáivá váltak. Nap, mint nap szembesülünk az 
energiaforrások korlátozottságával. A képet csak árnyalják, 
de érdemben nem módosítják az időről időre megjelenő 
információk új, gigantikus olajmező felfedezéséről, vagy a 
palagáz termelés bővüléséről. A környezeti hatások egyre 
szembetűnőbbekké válnak. Az energiaellátás kérdései a 
nemzetközi politika meghatározó tényezői lettek.  
A felértékelt szerepnek köszönhetően se szeri, se száma a 
témában született tanulmányoknak, értékeléseknek. Útitervek 
készültek1 az elkövetkező 40-50 év tendenciáinak 
előrejelzésére, a politikai döntések befolyásolására. Sajnos 
ezen dokumentumok többségét a kérdés szűk látókörű 
kezelése jellemzi. Tetten érhető bennük a „rész és az egész” 
problematikának a helytelen értelmezése. Ahogy egy kanadai 
professzor megjegyezte: ezek az előrejelzések nem többek 
számítógépes tündérmeséknél [1].  

Energiafelhasználás és gazdasági 
fejlődés 
A történelemkutatások jóvoltából ma már széles körben 
elfogadott adatokkal rendelkezünk arról, hogy miképp 
fejlődött a világ gazdasága a kezdetektől napjainkig. Az 1. 
ábra azt mutatja, hogyan változott a világ fajlagos GDP-je 
millió évre visszamenőleg. Érthető, hogy érdemi 
információkkal csak az eltelt 5000 évről rendelkezünk.  
Az University of California professzorának tanulmánya [2] 
tartalmazza azt a két adatsort is, amiből a fenti görbe ered, 
azaz, hogy miképpen változott a világ népessége, valamint a 
világ GDP-je a vizsgált időszak alatt, lásd a 2. és 3. ábrát. 

 

                                                   
1 A jelenlegi „útiterv-mánia” termékei között olvashatjuk a 
nemzetközi (EC, IEA, OECD, WEC, WEF), a civil és lobby 
szervezetek (European Climate Foundation, Eurelectric, Eurogas, 
Greenpeace, Notre Europe) és multinacionális cégek (BP, Shell) 
tanulmányait. 

 
1. ábra: A világ egy főre jutó GDP-jének alakulása napjainkig [2] 

 

 
2. ábra: A világ népességének változása napjainkig [2] 
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3. ábra: A világ GDP-je napjainkig [2] 

Az 1. ábrát nézve megállapíthatjuk, hogy a GDP – ami a jólét 
egyfajta deriváltjának is tekinthető – alakulása körülbelül 200 
éve vett meredeken felfelé ívelő fordulatot. Ez egybeesik a 
gőzgép elterjedésével2. 

A 4. ábrán a világ energiafelhasználása látható nagyobb 
időbeli felbontásban és lineáris skálán. A belső ábrán a 
népesség számának az elmúlt 200 év alatti alakulása 
követhető [3]. 

 
4. ábra: A világ energia fogyasztása 

Nem igényel magyarázatot, hogy mindkét görbe – az 
energiafelhasználás és a népesség – a múlt század 50-es 
éveitől (a II. világháború befejezésétől kezdve) válik 
meredekebbé. 
A fenti ábrák adják a következtetést, hogy a növekvő mértékű 
energiafelhasználás az emberi munka kiváltását, 
helyettesítését szolgálta, szolgálja. Az ipari forradalom 
kezdetétől a gépek vették át fokozatosan az embertől (és az 
állatoktól) a fizikai erőkifejtést igénylő tevékenységeket.  
A tudományos és műszaki fejlődéssel új és újabb gépek 
jelentek meg, amelyek használatával a termelés, a gazdasági 
javak (élelmiszer, fogyasztási cikkek, új gépek) előállításának 
hatékonysága ugrásszerűen nőtt.  

                                                   
2 A gőzgépet számos kezdetleges, de működő modell mások általi 
megalkotása után James Watt 1769-ben szabadalmaztatta. Ipari 
használata, valamint szerepe a közlekedés átalakításában az 1800-as 
évek elején kezdődött. 

 
5. ábra: Kína és a többi fő hatalom gazdasági története egyetlen 

ábrába összesűrítve [4] 

Az 5. ábrából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden, 
ami 1800 előtt történt, nem tükröz mást, mint a népesség 
eloszlásának változását a világban, minden 1800 utáni 
történés pedig a termelékenység – és az azzal szoros 
kapcsolatban lévő fajlagos fogyasztás – divergenciáját 
demonstrálja. A termelékenység változását számokkal az 1. 
táblázat szemlélteti. 

1. táblázat A termelékenység változása néhány országban 1870 és 
1979 között (inflációval korrigáltan) [5] 

Ország 
GDP/munkaóra 
változása [%] 

Ausztrália 498 

Egyesült Királyság 685 

Svájc 930 

Hollandia 1010 

Kanada 1150 

Egyesült Államok 1180 

Németország 1610 

Norvégia 1660 

Franciaország 1690 

Finnország 1810 

Svédország 2160 

Japán 2580 

Az ipari forradalommal a tudomány fejlődése is új lendületet 
vett. Gondoljunk csak a villamosság felfedezésére és 
alkalmazására, az anyagtudományi ismeretek bővülésére. 
Ezen túl az is rögzíthető, hogy a termelékenység javulását az 
energiafelhasználás bővülése tette lehetővé. Ahogy a 
gépesítés és automatizálás haladt előre, egyre több területen 
váltotta ki a gépi munka az emberit, eredményezve korábban 
elképzelhetetlen gyorsaságot és minőséget. Mindez 
visszacsatolásként megjelent a jobb életkörülményekben, az 
emberi élettartam hosszabbodásában. A hatékony 
mezőgazdasági termelés kialakulása – kevesebb munkaerő, 
magasabb hozamok – egyben a népesség növekedésének 
legfontosabb feltételévé vált. Az emberi munka gépesítése 
azzal járt, hogy az egységnyi termékre fordított 
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energiafelhasználás jelentősen megnőtt. Leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy a termelékenységi nyereség energia 
hatékonyság romlással járt együtt. E gondolatmenet igazolása 
található az Institute for Integrated Economy Research (IIER) 
tanulmányában [6]. A vizsgálathoz egy olyan munka-
folyamatot vettek példaként, amelynek a bemeneti oldala – a 
tehén – és eredménye – a tej – nem változott az évszázadok 
alatt, azaz mentes a külső hatások torzításától, 2. táblázat.  

2. táblázat A tehénfejés energia ráfordítása 

 Kézi fejés Fejőgépes 
fejés 

Automata 
fejés 

Munkaigény 
tehenenként/év [h] 110 27 12 

Emberi energia 
igény 

[kWh/tehén/év] 
~ 8,25 ~ 2 ~ 0,9 

A rendszer által 
felhasznált energia 
[kWh/tehén/év] 

0 250 – 400 400-600 

A rendszerbe 
ágyazott energia3 
[kWh/tehén/év] 

minimális 1090 – 1240 2800 – 3000 

Helyettesítési ráta − (174-198):1 (381-408):1 

Láthatjuk, hogy miközben a tehén fejéséhez szükséges emberi 
munka- és energia igény a tizedére csökkent, a gépi energia 
igény 0-ról 3000 kWh-ra nőtt. Hasonló számítást elvégezve a 
gépkocsival utazás versus gyaloglás esetére 53:1 helyettesítési 
arányt kapunk. Azaz 1 km megtételéhez 53-szor több energia 
kell, ha gépkocsival megyünk, mint ha gyalog. Ez az arány a 
gépkocsi versus kerékpározás esetében csak 40-szeres. 
Természetesen nem feledkezhetünk el a mennyiség és a 
minőség kapcsolatáról: akármennyire kitartó is valaki a 
gyaloglásban, adott idő alatt messzire nem jut. Nem beszélve 
arról, hogy repülni végképp nem tudunk, ha több energiánk 
lenne, akkor sem. Ugyancsak valamivel kevesebb 
tejtermékkel kellene beérnünk, ha csak kézzel fejnék a 
teheneket. A mai felgyorsult idejű világban az időtényező 
meghatározó. Az idő pénz, mondja a bölcselet. Talán újra 
kellene gondolnunk: Az idő minden (?) energiát megér. 

 
6. ábra: Az Atlanti óceán átkelésének időtartama [7] 

                                                   
3 Az az energia, ami a rendszer létrehozásához szükséges 

A gyorsuló idő jelenségét az óceáni átkelés időtartamának 
változásában is tetten érhetjük: A Mayflower-en utazott angol 
puritánoknak 45 nap kellett 1620-ban az Atlanti óceán 
átkeléséhez. Ez az időtartam csak a gőzhajózás fejlődésével 
csökkent érdemben. (A Titanic célja 4,5 nap volt.) További 
változást a repülés hozott, amelynek rekordját a mai napig a 
Concorde tartja 3 órával. (Ha nem számítjuk az SR-71 
Blackbird katonai gép 3 Mach-os sebességét és rekordjait.) 
Lásd a 6. ábrát. 
Itt nem csak az időtényezőről van szó, hanem arról is, hogy 
az ipar, amely megtermeli az eszközöket és az energiát a gépi 
fejéshez, igényli azt a felszabadult munkaerőt, ami e kézi fejés 
elhagyásával keletkezik. A mezőgazdaságból és más kézi 
munkaerőt igénylő ágazatokból fel kellett szabadítani a 
munkaerőt, mert az kellett az ipari fejlődéshez, ami nélkül ez 
a munkaerő nem állt volna rendelkezésre. Minőségi változás 
is bekövetkezett, mert a gépesített mezőgazdaság egyre 
kevesebb emberrel volt képes élelmiszerrel ellátni a növekvő 
népességet. A motiváció pedig nem az idő volt, hanem a ma 
letagadni próbált tanítás szerint a profit. 
Az emberi munka gépi helyettesítésének jellemzője, hogy 
egységnyi emberi energiát (humán kWh) többszörös gépi 
energiával tudunk kiváltani. Ez abból adódik, hogy a gépek 
és rendszerek létrehozásához is energia szükséges, valamint a 
gépek saját maguk működtetéséhez is – nem csak az igényelt 
funkció végrehajtásához – energiát igényelnek. (Zárójelben 
jegyezzük meg, hogy az ember által az élelmiszer formájában 
elfogyasztott energiának is csak a kisebb része hasznosul 
munkavégzésként. A nagyobb része a szervezet fenntartására 
és a metabolizmusra fordítódik.) 
Az IIER tanulmány logikáját követve meghatározhatjuk, 
hogy mi a költsége az emberi energiának. Tudjuk, hogy egy 
átlagos testalkatú ember napi 0,6 kWh munkára képes. 255 
munka-nappal számolva ez évente 153 kWh-t jelent. Ismerjük 
az egyes országok fajlagos GDP [USD/fő] értékeit. A fenti két 
adatból egyszerű osztással kapjuk az emberi munka 
költségét, amint ezt a 3. táblázatban látjuk. 

3. táblázat Az emberi munka költsége néhány ismert 
energiahordozóval összevetve (2008-as adatok) [6] 

 1 kWh költsége 
[USD/kWhhuman] 

inverz 
US átlag 

inverz 

világ 
átlag 

USA átlag polgár 311 1  

Világ átlag polgár 57 6 1 

Banglades átlag polgár 3,4 91 17 

Jelenlegi fotovoltaikus 
(hálózat nélkül) 0,30 1 033 187 

Benzin (1,3 USD/liter) 0,16 1 890 341 

Olaj (150 USD/hordó) 0,088 3 523 636 

Új atomerőmű 
(hálózat nélkül) 0,080 3 875 700 

Új szénerőmű (hálózat 
és szén leválasztás 

(CCS) nélkül) 
0,060 5 167 933 
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A 3. táblázat első sora azt mutatja, hogy mi a költsége egy 
átlagos US polgár által kifejtett 1 kWh munkának. A második 
és harmadik sorban ugyanez látható a világ átlag és 
Banglades vonatkozásában. 
A villamos energiával összehasonlítva látható, hogy még a 
fotovoltaikus 100Ft/kWh ár (0,30 USD/kWh) is ezerszer 
olcsóbb, mint az amerikai munka egysége. Megéri 
helyettesíteni? Kérdésen felül! Még Bangladesben is.  
A táblázat persze azt is mutatja, hogy míg az olajnak van 
világpiaca, addig az emberi munkának nincs. 
A mai folyamatok ismeretéből kiindulva megalapozottan 
véljük, hogy a világ abba az irányba fejlődik, hogy a világ 
átlagérték (57 USD/humán kWh) emelkedik, tehát az emberi 
munka helyettesítésének gazdasági igénye tovább erősödik. 
Ebből következik, hogy az energia felhasználás is tovább 
bővül. 

A fenti egyszerű okfejtés tudományos megalapozására 
bukkantam Timothy Garrett, a Utah University professzora 
egy érdekes cikkében [8]. A cikk ismertetése egy külön 
előadást is megérne. Itt csak a fő üzenetére kívánok 
fókuszálni. Ő azt vizsgálta, hogy a gazdasági fejlődés milyen 
kapcsolatban van az energiafogyasztás mértékével. Az volt a 
hipotézise, hogy az emberi civilizáció funkcióját a hőerőgép 
működésével lehet jól modellezni: A hőerőgép csak akkor 
működik, csak akkor termel értéket, ha rendelkezésre áll az 
az energiaáram, ami nagy potenciálú primer források (olaj, 
szén, urán, stb.) irányából a nagy entrópiájú állapotot 
jellemző forma felé áramlik. A civilizáció anyagi értékei is 
csak akkor alkotnak jólétet, ha azok működtetését egy ilyen 
fizikai folyamat, az energia áramlása biztosítja. 

 
7. ábra: P – a világ GDP-jének (GWP) és C – gazdagságának 

alakulása,  – a világ éves energia fogyasztását mutatja. 
 

Magyarázat az ábrához: C = 0tP(t’) dt’;  = P/C 
(hatékonysági visszacsatolás);  = /C 

Timothy Garrett a rendelkezésre álló 36 év – az 1970 és 2006 
közötti időszak – adatait elemezve azt találta, hogy a jólét és 
az energiafogyasztás közötti kapcsolat (a 7. ábrán a kék és 
barna vonalak) egyetlen állandóval –  – fejezhető ki, 
amelynek értékét 300 kJ/év/USD1990-ben határozta meg. 
Lásd a 7. ábrát. Ha ez így van, akkor abból következik 
néhány dolog: 

 Ha érünk is el eredményeket az energiahatékonyság 
javulásában, az érdemben nem befolyásolja a fogyasztást, 
mert a hatékonyság eredményezte nyereséget a fogyasztás 
újabb formájának megjelenése kompenzálja.  

 A világgazdaság fejlődése a mai energia szerkezetben 
növekvő CO2 kibocsátást eredményez. 

Ez utóbbi körülményről a későbbiekben még szólunk. 

Energiafelhasználás és 
fenntarthatóság 
Térjünk vissza napjaink realitásához. Nézzük egy hazai 
háztartás energia fogyasztását. Az adatok egy 210 m2-es 
átlagos szigetelésű házra vonatkoznak, a háztartásban egy 
gépkocsit használnak, évi 12 ezer km-rel (6,5 l/100 km). 

4. táblázat Egy átlagos struktúrájú magyar háztartás éves energia 
fogyasztása 

 Éves fogyasztás [kWh]  

Villamos energia 3000 (9000) 1 

Földgáz 26 000 3 

Gépkocsi használat 8 360 1 

(A villamos energiafogyasztást háromszoroztam, hogy 
összevethető legyen a földgáz és dízel üzemanyag energia 
tartalmával.) Látható, hogy a gépkocsival való közlekedésre 
közel annyi energiát használunk, mint a villamos 
berendezéseink működtetésére. (Ez az arány a fejlett 
országok esetében 2÷3-szoros a gépkocsi javára.) 
Jogosan vetődik fel a kérdés: Valóban komoly fegyvertény 
volt-e a hagyományos izzók betiltása? Az EU-s 
gondolkodásban most az épületek fűtése/hűtése az 
energiatakarékosság fő célpontja. (Az érvényes direktíva [9] 
szerint 2021-től csak „nulla energiafogyasztású” épületek 
építhetők!) Nem vitatom, sok a tennivaló ezen a téren.  
De nem kellene valamit a közlekedéssel is kezdeni? 
A 8. ábrán látható piktogram pár Yang Liu könyvéből való. 
[10] A kínai születésű hölgy Németországban él, és kiváló 
ismerője a keleti és nyugati kultúra közötti különbségeknek. 
Ezen az ábrán azt próbálja szemléltetni, hogy miképp 
változott a közlekedésben a trendi Európában és Kínában 
1970 és 2006 között. 

  
8. ábra: Változás az európai és a kínai közlekedés trendi 

irányzataiban 

Mindenkit óvnék attól, hogy az ábra alapján arra az 
elhamarkodott következtetésre jusson, hogy 50-100 év múlva 
Nyugaton annyi gépkocsi lesz, mint amennyi Kínában volt 40 
évvel ezelőtt. Vagy, hogy ugyanannyival csökkent Nyugat 
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üzemanyag fogyasztása 1970-től napjainkig, mint amennyivel 
Kínáé nőtt ez idő alatt. 
Komolyan lehet-e venni, hogy a kerékpár és a riksa a jövő 
útja (9. ábra), amikor nem tudunk olyan kormányról, amelyik 
ne tekintené az autógyártást – és a köré épült ipart – a 
gazdaság húzóágazatának? 

 
9. ábra: Autoriksa Berlinben 

Ha fenntarthatóságról beszélünk, mindenekelőtt azt kell 
tisztáznunk, hogy mit akarunk fenntartani, s mivel szemben 
kívánjuk azt a valamit fenntartani. A mai rendünk, 
rendszereink ellenében? Vagy velük? 
A Rió+20 konferenciára készült ENSZ jelentésben olvasható: 
„A fenntartható fejlődés távoli cél marad és komoly 
akadályok és rendszerbeli hiányosságok vannak továbbra is a 
nemzetközileg elfogadott kötelezettségek végrehajtásában.” 
[11] 
Mai eszközeink a 21. század eszközei. Azok 
gondolkodásmódja, akik használják ezeket az eszközöket (mi 
magunk), vajon 21. századi-e? Ma a GDP és annak változása 
az a mutató, ami alapján az országot, annak fejlődését 
megítélik. Ebben hol a fenntarthatóság, mint kritérium? Van 
próbálkozás más indexekkel, meglehetősen kevés reménnyel. 
Vegyünk néhány konkrét példát. Az elmúlt 30 év történései 
és persze a technikai fejlődés nyomán ma már ott tartunk, 
hogy a világ tőzsdei ügyleteinek több mint 90 %-át a 
számítógépes rendszerek bonyolítják le. A tőzsdék 
nyitvatartási idői Sydneytől Chicagóig összeérnek, minden 
másodperc számít a nyereség növelésében, vagy a veszteség 
mérséklésében. A múlt évtized amerikai változásai tovább 
mérsékelték a banki tranzakciók és ügyletek útjában álló 
akadályokat. A bankok újabb és újabb „kreatív” termékekkel 
jelentek meg. S mindig találtak a nyereséget óhajtó – de a 
kockázatokban annyira elmélyedni nem tudó, vagy nem 
akaró – klienseket. Az eredmény közismert. 
Tanulékonyak vagyunk, mindenből igyekszünk pénzt 
csinálni: Egy amerikai filozófus, Michael J. Sandel cikkében 
arra következtetésre jut, hogy az „árcédula” társadalom felé 
haladunk. Az alábbi példák azt mutatják, hogy ma már szinte 
mindent lehet – legálisan – vásárolni és eladni, lásd az 5. 
táblázatot. A piac működésének erkölcsi korlátai eltűnőben 
vannak. 

5. táblázat Az üzletszerzés néhány „kreatív” módja [12] 

Ügylet Ár Eladó / vásárló 

Börtöncella „upgrade” 
Santa Ana-ban 90 USD/éj börtön / bentlakó 

Carpool autósáv 
használata 8 USD/nap önkormányzat / 

közlekedő 

Indiai béranya felfogadása 8 000 USD indiai nő / US 
házaspár 

Személyi orvos 
rendelkezésre állása 

1 500 
USD/év orvos / páciens 

Bevándorlási jog az USA-
ba 500 000 USD US költségvetés / 

bevándorló 

Harcolni Szomáliában 
vagy Afganisztánban 

1 000 
USD/nap vállalkozó / cégek 

Sorban állási hely 
foglalása a Capitol Hill-en 

a kongresszusi 
meghallgatáshoz 

15–20 
USD/óra 

sorban álló / 
lobbisták 

Gyógyszer kísérleti 
alannyá válni 7 500 USD vállalkozó / 

gyógyszergyár 

1 t CO2 kibocsátási joga 10,5 EUR termelő / ETS
4

 

Amiért erre az energiától idegen területre kalandoztam, az az 
ETS miatt van. M. Sandel az ETS-t is az előbb említett 
erkölcsromboló ügyek közé sorolja: Ha fizetsz 10 eurót, 
szennyezhetsz... Az EU-ban nagy sikernek tartjuk az ETS 
működését. Kétségtelen, vannak sokan, akiknek ez sikert 
hozott. S itt most ne csak a korrupciós botrányokra 
gondoljunk. De fel kell tennünk a kérdést Vörösmarty után 
szabadon: ment-e az ETS által a világ elébb? Csökkent-e CO2 
kibocsátásunk? Ha az EU-s statisztikát nézzük: Igen! Az EU 
Környezetvédelmi Ügynöksége (EEA) szerint kibocsátásunk 
20 év alatt 700 millió tonnával csökkent, amint ez a 10. ábrán 
látható. Tegyük hozzá: az ETS csak 2005-tól létezik. 

 
10. ábra: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az EU-ban 

[13.] 

                                                   
4 ETS – Emission Trading System – Az EU-ban bevezetett kibocsátás 
kereskedelmi rendszer a CO2 kibocsátások piackonform 
korlátozására. 
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Ha a vizsgálatunkba bevonjuk a nemzetközi kereskedelem 
folyamatait is, akkor a kép teljesen megváltozik. A Global 
Carbon Project adatai [14] szerint Európában csak 2004-ben 
az áruimport – aminek fele Kínából származott – jóvoltából 
700 millió tonna CO2 kibocsátás testesült meg, lásd a 11. és 12. 
ábrát. Figyelembe véve, hogy az elmúlt évtizedben Kína a 
világ legnagyobb CO2 kibocsátójává vált, továbbá azt, hogy 
az EU Kínából származó importja dinamikusan növekszik, 
nem tévedünk, ha rögzítjük: kibocsátásunk nem csökkent, 
hanem minden bizonnyal nőtt!  

 
11. ábra: CO2 transzfer a nemzetközi árucserében [14] 

 
12. ábra: A CO2 kibocsátás változása a világban [14] 

A 12. ábrán az is látható, hogy a pénzügyi és gazdasági 
válságok sem törték meg a kibocsátás növekedési trendjét.  
Az utolsó szakasz meredeksége 5,9%-os évenkénti 
növekedést reprezentál. 2012 elejére elértük a 10 milliárd 
tonnát! 

A fentieket megerősíti más oldalról közelítve a problémához 
a korábban már idézett Tim Garrett. Lásd a 13. ábrát. 
A kibocsátás kereskedelmi rendszerével az EU az észt osztó 
szerepében tetszeleg. Kígyót-békát mondunk a kínaiakra, 
közben jó érzéssel vásároljuk az általuk gyártott termékeket, 
mert már nyugati minőségűek, de feleannyiba kerülnek. 

Jelenleg a kínai vállalkozások rendszeres áramkorlátozások 
között dolgoznak a számunkra elképzelhetetlen tempójú 
erőműépítés mellett. Az évenkénti 40 GW új erőművi 
kapacitás – hetente egy 800 MW-os erőmű – üzembe 
helyezése sem képes a fogyasztással lépést tartani. 
Kínában ma a villamos energiatermelés 86%-át a fosszilis 
erőművek adják, a nukleáris termelés aránya mindössze 2% 
[16]. Bár 26 új atomerőművi blokk épül (26 GW kapacitással), 
az arány csak lassan fog változni. Eközben Kínában az egy 

főre jutó villamos energia fogyasztás csak 40%-a az európai 
átlagnak. 
Az EU-nak talán a saját portája előtt kellene söpörnie. 

 
13. ábra: A CO2 koncentráció alakulása a világgazdaság 
fejlődésének függvényében a 275 ppm bázis érték felett [15].  

A lineáris illesztés egyenlete: [CO2] = 2.5 P0,61 

 
14. ábra: Egyes villamosenergia-termelési módok arányainak 

változása az EU-ban [17] 
A 14. ábrán az látható, hogy a CO2 kibocsátásmentes 
(N+H+RES, nukleáris + vízerőművi + megújulók) 
villamosenergia-termelés aránya az eltelt 10 év alatt 
gyakorlatilag nem változott, mindenféle direktíva és politikai 
lózung-gyártás ellenére. S a közeljövőben ez az arány csak 
csökkenni fog a német atomerőművek leállítása miatt. 
A koreográfia a szokásos: Ahelyett, hogy megállnánk és 
kísérletet tennénk e szédületes eredmény értékelésére, az 
Európa Bizottság gőzerővel dolgozik, hogy kitűzze a 2030-ra 
szóló megújuló termelési célokat. A saját porta előtti söprés, a 
helyzet kritikai értékelése helyett kicsinyes, rövidlátó 
játszmák zajlanak a megújuló források ügyében. Mindez a 
zászlóra tűzött magasztos cél érdekében: 2050-re az EU-nak 
kibocsátásmentes energetikával kell rendelkeznie. A politikai 
döntéshozók képtelenek különbséget tenni a célok 
(esetünkben a CO2 csökkentés) és az eszközök (megújuló 
energiaforrások használata) között. Emiatt a megújulók 
érdekében szétverjük a villamos energia rendszereinket; 
ellehetetlenítjük a hatékony hagyományos egységek 
működését, s mindeközben költjük a fogyasztók és a 
költségvetések pénzét. 
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„Az EU gyakorlatilag feláldozta a környezetvédelmi 
politikáját a megújulókra vonatkozó politikájának 
kedvéért.”[18] – mondja az oxfordi egyetem tanára. 

A történelemmel kezdtük, jöjjön egy újabb morzsa: Margaret 
Thatchernek volt egy bon motja: „A szocializmussal az a 
gond, hogy végül is elköltöd a mások pénzét.” A Vaslady 
engedelmével aktualizálom a mondást: a megújulókkal az a 
gond, hogy végül is elköltöd a mások pénzét. 
A gazdaság törvényszerűségeit nem lehet következmények 
nélkül semmibe venni. Ma már néhány kormánynak nagyon 
fáj a korábban a gazdasági és fizikai realitások figyelmen 
kívül hagyásával bevezetett nagylelkű támogatási rendszer 
fenntartása, a szabályozhatatlan energiaforrások (szél és 
napenergia) hálózatba illesztésének figyelmen kívül hagyott 
költsége. A jelek már érezhetők: Spanyolország, Németország 
a megújulók támogatások drasztikus visszafogására, illetve a 
fogyasztói árak emelésére kényszerült. Elég nagy felzúdulást 
okozva. A napokban olvastam, hogy dömpingvádas eljárás 
indul a kínai napelem gyártókkal szemben. Mit is 
támogatunk valójában? A szénmentes technológiákat, a CO2 
kibocsátás csökkenését, vagy néhány jelentős lobbierővel 
rendelkező gyártót? 

Merre tovább? 
Sok biztatással nem szolgálhatok. Dennis Meadows, a Római 
Klub egyik alapítója februárban egy washingtoni 
konferencián kesergett arról, hogy változatlanul nem értjük, 
nem látjuk, hogy rossz irányba haladunk. S most már nem 
lehet szó a fenntartható fejlődésről. Azon már túl vagyunk. 
Helyette rendszerünk rugalmasságát kell növelnünk, hogy a 
közeledő negatív változások hatásait legalább enyhíteni 
tudjuk [19]. Ehhez minden lehetséges természeti erőforrást 
használnunk kell. Legyen az megújuló vagy más. 

Hiába hangzanak el neves nemzetközi intézetek részéről 
figyelmeztetések, érdemi változást nem tapasztalni. Legutóbb 
az OECD Környezetvédelmi Kitekintésében [20] szerepelt: 
2035-ben 75% lesz a fosszilis energiaforrások aránya. A CO2 
kibocsátással 2017-re elérjük azt a szintet, amit a 450 ppm 
szcenárióban végső értéknek előirányoztunk. Hasonló ijesztő 
adatok látnak napvilágot az ivóvízkészleteket, a termőföldet 
illetően. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy a jelenlegi nemzetközi 
szervezetek alkalmasak-e kezelni ezeket a globális 
kihívásokat. Bátorító válaszok nem igazán adhatók: 

 „Az atmoszferikus CO2 koncentráció 450 ppm fölé 
növekedése csak ma még elképzelhetetlen mértékű és 
időtartamú globális gazdasági recesszióval, vagy 
önkéntesen elfogadott és szigorúan betartott drasztikus 
energiakorlátozással lenne megakadályozható.  
Az előbbinek nagy az esélye. A másik opció bölcs 
intézkedés lenne, de nyilvánvalóan nem a mai emberiség 
számára.”[1] 

 „A CO2 kibocsátás stabilizálása a mai szinten közelítőleg 
300 GW kibocsátásmentes erőművi kapacitás létesítését 
igényelné évente – ami egy új nukleáris blokk (vagy vele 
ekvivalens más technológia) üzembe helyezését jelentené 
naponta. Fizikailag nincs más lehetőség a gazdaság romba 
döntése nélkül…”[8] 

Következtetések helyett 
A közvélemény – beleértve a politikusokat is – 
gondolkodásában a környezetvédelem/energiagazdálkodás 
nem kapcsolódik össze a gazdasági fejlődéssel. A kapcsolat 
pedig egyértelmű: a fejlődés növekvő energia felhasználással 
– és a mai szerkezetben – növekvő CO2 kibocsátással jár. Még 
senki sem vette a bátorságot – néhány eretnek gondolkodón 
kívül – hogy kiálljon, és azt mondja: emberek, ez így nem 
mehet tovább. Ha nem tudunk új gazdasági modellben 
gondolkodni, akkor minden szénmentes energiafajtát 
használni kell. Csodában reménykedni lehet, de a 
termodinamika törvényeinek változásában nem. A gazdaság 
dekarbonizációjával már késésben vagyunk. Meglehetősen 
kicsinyes és szánalmas az a gondolkodásmód, ami arra a 
reményre épít, hogy a probléma önmaga fogja majd a 
megoldást felszínre hozni. A CO2 kibocsátás mérséklésében a 
nukleáris energia szerepe megkérdőjelezhetetlen. Rövidlátó 
az a politika, amelyik ezt mondvacsinált érvekkel tagadni 
próbálja. A nukleáris energetika műszakilag kiforrott, bővülő 
lehetőségekkel rendelkező iparág. A 15. ábra azt mutatja, 
hogy az egyes villamosenergia-termelési technológiáknak 
mennyi időre volt szükségük az első 10 EJ energia 
megtermeléséhez. 
Legfontosabb feladatunk a meglévő erőművek biztonságos 
működtetése. Ez nem egyszerű feladat. Visszautalnék a 
korábban írt gondolatra, a piac erkölcsromboló és -torzító 
hatására. A „biztonság minden előtt” elv betartása elsősorban 
erkölcsi kérdés. Érvényt szerezni ennek a mai gazdasági, 
politikai környezetben nem könnyű kötelezettség.  

 
15. ábra: Az első 10 EJ energia megtermeléséhez szükséges időtáv 

az egyes energiafajták fejlődésében [21] 
Az új atomerőművek építéséhez meg kell teremteni a 
szükséges gazdasági, társadalmi feltételeket. Ehhez valami 
módon túl kell lépnünk azon a mentalitáson, amely csak 3-4 
éves ciklusokban képes gondolkodni. 
A negyedik generációs reaktorok fejlesztése szükséges ahhoz, 
hogy az üzemanyag ciklust zárttá tegyük, s ezzel biztosítsuk, 
hogy a nukleáris energetika is olyan erőforrást bővülést 
jelentsen a világ számára, mint amilyent a szén, majd a kőolaj 
jelentett egykor. 
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A magfizika tanításának hatékonysága 

Zöld Andrea 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.  

 

A fizikán belül talán a magfizika az egyetlen témakör, amely komoly és valós érzelmeket vált ki az emberekből. Sokan már a 
radioaktivitás szó hallatán is megijednek, szintén sokan vannak azok, akik a nukleáris energiatermelést hisztérikusan 
elutasítják. Ennek ellensúlyozását kellene, hogy képezze a középiskolás fizikaoktatás. Kutatásomban éppen arra keresem a 
választ, hogy ez valóban így van-e? Középiskolás diákok magfizika tudását és atomenergiához kapcsolódó érzelmeiket, 
gondolataikat elemeztem kérdőíves vizsgálat módszerével. A kérdőívet közel 300 középiskolás diák töltötte ki, akik már 
befejezték fizika tanulmányaikat, vagyis a kérdőívben szereplő összes fogalmat a tantervek szerint ismerniük kellett. Az elemzés 
során segítségemre voltak korábbi felmérések, így ezekkel összehasonlítást végeztem. 

 

Célkitűzés 
A radioaktivitás körülvesz bennünket, már a Homo sapienst 
is érte a maival megegyező mértékű természetes 
háttérsugárzás. Napjainkban azonban a természetes 
háttérsugárzáson kívül más sugárzással is találkozunk, 
illetőleg felhasználjuk az egyes anyagok radioaktív 
tulajdonságát. Így a radioaktivitás alkalmazásának fontos 
szerep jut a gyógyászatban, az ipar több területén és nem 
utolsó sorban a villamos energia előállításában. Sajnálatos, 
hogy a radioaktivitást, az atomenergiát már a pusztító 
oldaláról is megismertük, gondolva itt Hirosimára és 
Nagaszakira, Csernobilra és a természeti tevékenység okozta 
japán atomerőmű- katasztrófára.  
A radioaktivitás és az atomenergia megértéséhez a 
középiskolai fizika tananyag, azon belül a modern fizika, 
magfizika ad alapokat. 
Cikkemben a modern fizika tanítás hatékonyságának 
vizsgálatával foglalkozom. Vizsgálati módszeremnek a 
kérdőíves felmérést választottam, fő tárgyának pedig a 
radioaktivitással kapcsolatos ismeretek köznapi használatát 
és az atomenergia megítélését.  

Korábbi felmérések a diákok 
nukleáris ismereteiről 
A kérdőíves vizsgálathoz használt kérdőívem nagy része már 
több kutatási sorozathoz is használt kérdésekből tevődik 
össze. A kutatást Dr. Radnóti Katalin kezdte 1987 [i], 1993[ii], 
2007[iii] évi felmérésekkel. A vizsgálatsorozat utolsó 
állomására 2011-ben[iv] került sor, amelyre Horváth András 
egyetemi hallgató egy 13+1 kérdéssorból álló totószerű 
kérdőívet készített. Az általa készített kérdéssort használtam 
fel a vizsgálatomban (1-8, 10, 11, 14-es, valamint egy elmaradt 
vizsgálathoz készített 9, 12, 13-as kérdések), kiegészítve négy 
saját kérdéssel (15-18-as kérdések).  
Felmerülhet a kérdés, hogy egy év elteltével miért gondoltam 
úgy, hogy újabb kutatást szervezek ebben a témában. Az ok 
abban áll, hogy Horváth András a kérdőívét háromféle 

helyszínen töltette ki: közoktatási intézményekben 
(gimnázium), felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) 
és 2011-ben az Egészségliget rendezvényen.  
A változatos helyszínek és a válaszadók változatos életkora 
következtében nem lehet a mai középiskolai modern fizika 
tanítás hatékonyságát pontosan megítélni. De Horváth 
András vizsgálatának a célja nem ez volt. Ezen kívül, egyik 
vizsgálat során sem volt garantálva az, hogy minden 
válaszoló személy a modern fizika adott témakörét már 
tanulta. 
Mivel vizsgálatom célja a modern fizika tanítás 
hatékonyságának a felmérése, ezért olyan diákok válaszát 
kértem, akik még jelen pillanatban is közoktatási intézmény 
tanulói, de már a tanterv szerint nem tanulják a fizika 
tantárgyat (maximum fakultáción), vagyis olyan 11., 12.-es 
tanulók voltak a segítségemre, akik befejezték középiskolai 
fizika tanulmányaikat.  

A vizsgálat menete, a kiértékelés 
módszere 
Kérdőívemet három budapesti tanintézmény fizikát már nem 
tanuló diákjai töltötték ki, összesen 293 fő. A vizsgálat 2012 
októberében zajlott. 
Felmérésem nem tekinthető reprezentatívnak, vagy országos 
szintűnek, de eredményeit fővárosi szinten jelzés értékűnek, 
következtetések levonására alkalmasnak tekinthetjük. 

Célom volt, hogy Horváth András kérdéseit csak annyi új 
kérdéssel egészítsem ki, amennyi még elfér egy szabvány A4-
es lap két oldalán. A vizsgálat papír alapú volt, a kiértékelést 
is papíron végeztem el. A kérdőíveket nem intézményenként, 
hanem egészében kezeltem. Kördiagramon mutatom be az 
adatok százalékos megoszlását, a diagramokat a Microsoft 
Office 2000 Excel program használatával készítettem.  

A kiértékelés 
A kérdőív 18 kérdésből áll. A diákoknak a kérdések egy 
részénél a fizika tananyagból elsajátított konkrét 
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ismeretanyagukat felmérő kérdésekre kellett válaszolni (4, 5, 
7, 8, 9, 10, 15, 16), más kérdések a véleményüket, 
hozzáállásukat vizsgálta (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14) és néhány 
kérdés a radioaktivitásról tanult alapok gyakorlati 
alkalmazásának ismeretére irányult (6, 17, 18). 
A következőkben az egyes kérdésekre, illetve a kérdésekre 
adott válaszok elemzésére térek rá.  

A korábbi kutatások eredményeivel többször összehasonlítást 
végeztem, ha az adott kérdésnél ezt fontosnak ítéltem. 

1. Mi jut eszébe, ha meghallja azt a szót, 
hogy atom?

7% 8%

70%

1%
14%

energia bomba
az anyagok építőeleme magas színvonalú tecnika
bomba és energia

 
1. ábra: Az 1. kérdés eredményei 

Az első kérdés (1. diagram) megválaszolásával a diákok 
azonnal állást foglaltak a modern fizikához fűződő személyes 
viszonyukról. A válaszadók 70%-nak a tankönyvi definíció 
ugrik be az atom hallatán. A diákok 14%-a két gyakorlati 
alkalmazásra voksolt, vagyis a maghasadás pusztító 
eszközére, az atombombára és egyben az építő eszközére, az 

energiatermelésre. A válaszadókból közel ugyanannyi 
gondolja teljesen pozitív értelemben az atom szót, mint az 
energiatermelés eszköze és sajnos legalább ennyien vannak, 
akik csak a negatív értelmét látják, vagyis a bomba 
előállításának lehetőségét. Az első kérdés válaszaiból 
gyakorlatilag az egész kérdőívre jellemző atomenergiával 
kapcsolatos nézeteket meg lehet becsülni. 

A korábbi méréseknél is az anyagok építőeleme válasz volt a 
legnépszerűbb, azonban egyszer sem lépte túl az 50%-os 
határt. Az előző méréseknél a bomba és az energia válaszokra 
közel 10-20%-al többen voksoltak, mint az én vizsgálatomnál.  

9% 3%
11%

24%

11%

42%

2. Mit gondol a nukleáris energiáról?

hasznos

káros

veszélyes az emberiségre nézve

megfelelő technikával hasznos

szükséges, de veszélyes

 
2. ábra: A 2. kérdés eredményei 

Érdekes összevetni a második kérdést (2. diagram) az elsővel. 
A válaszadók hasonló százaléka ítélte az atom szót 
pozitívnak, mint amennyien a nukleáris energiát tisztán 
hasznosnak. A második kérdésnél az előző kérdésre felelők 
70%-ának most el kellett gondolkodnia, hogy az atom egyik 
alkalmazása, az atomenergia vajon hasznos-e, vagy káros az 
emberiségnek. Az eredményekből látszik, hogy a diákok 
nukleáris energiával kapcsolatos nézetei nem rosszak, a 
válaszadók 86%-a használhatónak, alkalmazhatónak tartja, 
ami a fukushimai tragédia után másfél évvel kimondottan 
kedvezőnek mondható. 
A korábbi évek felmérései hasonló adatokat szolgáltattak, 
tehát a csernobili katasztrófa sem változatott az akkor 
megkérdezettek atomenergiával kapcsolatos nézetein. 

3. Milyen megoldást javasol a jövő 
energiaigényének kielégítésére?

3%

55%
14%

16%
12%

 kőolaj, földgáz napenergia
nukleáris energia szénenergia és biomassza
vízienergia

 
3. ábra: A 3. kérdés eredményei 

A harmadik kérdés (3. diagram) interdiszciplináris kérdés. 
Fizika órán megújuló és nem megújuló energiahordozók 
tárgyalására általában nincs mód (vagy nagyon kevés szó 
esik róla), csak a nukleáris energia kerül terítékre. A többi 
energiahordozó megbeszélésére általában földrajz és biológia 
órán kerül sor. Azonban a tanórákon csak általánosságban 
kerülnek szóba az egyes energiahordozók, hatásfokukat nem 
vizsgálják. Ráadásul a sajtó, a média, a különböző civil 
szervezetek erőszakosan hangoztatják, hogy a mai 
energiaigény közel 80%-át[v] biztosító kőolaj, földgáz és 
kőszén, illetve a 16%-át[vi] biztosító nukleáris energiát le kell 
cserélni megújuló energiahordozókra. A közoktatási 
intézmények feladata lenne, hogy felhívja a figyelmet, hogy a 
megújuló energiahordozók a következő 30 évben maximum 
az energiaigény 15-25%-át fedezhetik.[vii] Tehát az 
energiaproblémát önmagukban nem lesznek képesek 
megoldani. Ráadásul egyik fosszilis energiahordozóval sem 
számolhatunk hosszú távon.[viii] 

A jövő energiaigényének megoldására a válaszadók több 
mint a fele a napenergiát javasolja. Ennek a közvetlen 
felhasználásával könnyen megoldódhatna az energiaigény, a 
tény sajnos azonban az, hogy a napból jövő sugárzás 
maximum 20%-át tudjuk hasznosítani, így 1 GW átlagos 
teljesítményhez 30 km2 területet kéne napkollektorokkal 
befedni.[ix] Ha emellé tesszük, hogy egy paksi blokk villamos 
teljesítménye 500 MW, akkor láthatjuk, hogy a napenergia 
„nagyipari” alkalmazása ma még a lehetetlen kategóriájába 
tartozik. 
A második legtöbb szavazatot a biomassza kapta, a 
válaszadók 16%-a szerint ez lehet a jövő energiaigényének 
kulcsa. Modellszámítással igazolható, hogy Magyarország 
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egy évi üzemanyag (benzin, gázolaj) szükségletének 
előállításához három megye területét kellene kukoricával 
beültetni, de ebből a terményből emberi fogyasztásra már 
nem telne.[x] Tehát a biomassza sem tudná önmagában 
megoldani az energiaproblémát. 
A megújuló energiahordozók közül a legkevesebb szavazatot 
(12%) a vízenergia kapta, pedig a világ elektromos energia 
termelésének a szén és a földgáz mellett a harmadik 
legnagyobb forrása.[xi] A kevés szavazat valószínűleg annak 
köszönhető, hogy Magyarország a Bős-Nagymaros vízlépcső 
kudarca után lemondott a vízenergia hasznosításáról. Illetve 
a kevés szavazatnak oka lehet még, hogy a vízerőmű 
kialakítása rombolja a természetet. 
A válaszadók mindössze 14%-a gondolja úgy, hogy az 
atomenergia lehet a jövő energiaellátásának a kulcsa. A kevés 
választás oka lehet, hogy a világban felmerülő kérdésekre a 
jogos választ nem kapják meg a diákok. Ilyen kérdések pl. a 
radioaktív hulladékok kezelése, az erőművek üzemideje, az 
erőművek biztonságossága, stb. Érdekesség, hogy az előző 
kérdésnél a válaszadók többsége használhatónak tartotta a 
nukleáris energiát a jelenben, de a jövőben csak hatod részük 
használná.   
Az előző évek vizsgálatait is minden esetben a napenergia 
„nyerte”. A nukleáris energiára szavazók száma nem sokat 
változott az évek során. Figyelemre méltó, hogy a vízenergia 
a 2011-es vizsgálat során kiugró, közel 30%-os 
támogatottsággal rendelkezett. Az én vizsgálatomban és a 
2011. évet megelőző vizsgálatok során sem lépte át a 12%-os 
szintet. 

4. Mit tud az atombombában végbemenő 
folyamatokról?

39%

7%36%

18%

szabályozatlan nukleáris reakció
kémiai reakció
magfúzió
semmit

 
4. ábra: A 4. kérdés eredményei 

5. Mit tud az atomerőműben végbemenő 
folyamatokról?

56%
11%
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szabályozott nukleáris reakció
szabályozott kémiai folyamat
magfúzió
semmit

 
5. ábra: Az 5. kérdés eredményei 

A negyedik és ötödik kérdés (4., 5. diagram) két, a 
középiskolában tanult anyagra kérdezett rá: mi történik az 
atombombában és az atomerőművekben? Az atombombában 
szabályozatlan nukleáris reakció megy végbe, erre a 
válaszadók kevesebb, mint 40%-a szavazott. Közel 
ugyanennyi szavazatot kapott a magfúzió is, amely a 
hidrogénbombában megy végbe, ezzel keverhették a diákok.  
Pozitívumnak tarthatjuk, hogy a diákok jobban tudták, hogy 
milyen folyamat megy végbe az atomerőműben, mint az 
atombombában. A válaszadók szerencsére több mint a fele 
tisztában volt a helyes válasszal. Mindkét kérdésnél a 
válaszadók több mint hatoda nem tudta a középiskolás 
tananyagot!   

8%

52%

11%

10% 19%

6. Ön szerint egy atomerőmű 
környezetében - normál üzemi 
szituációban - hányszorosára      

emelkedik a sugárzási szint a természetes 
háttérsugárzáshoz képest?

nem növekszik

elhanyagolható mértékben növekszik

kétszeresére nő

tízszeresére nő

veszélyes mértékben növekszik  
6. ábra: A 6. kérdés eredményei 

A hatodik kérdésben (6. diagram) egy arányosság 
megállapítását kértem a tanulóktól, hogy vajon atomerőmű 
közelében nagyobb sugárterhelésnek vagyunk-e kitéve?  
A válaszadók kicsivel több, mint a fele tisztában volt a helyes 
válasszal, vagyis a sugárszint csak elhanyagolható mértékben 
növekszik, nincs hatása az élő szervezetekre. Meglepő, hogy 
10% úgy gondolja, hogy a sugárzás több mint tízszeresére nő, 
vagyis ez számszerűsítve azt jelentené, hogy az értékek 
közelednének a már biológiailag kimutatható dózis felé.[xii] A 
válaszadók 8%-a nagyon optimista volt az atomerőművekkel 
kapcsolatban, szerintük semmilyen mértékben nem növelik a 
környezet sugárterhelését. A helyes válaszhoz még így is ők 
álltak a legközelebb. 
Az előző évek vizsgálatait megfigyelve észrevehetjük, hogy 
sajnos mindig a veszélyes mértékű növekedésre voksoltak a 
helyes válasz után a legtöbben. 

8% 8%
14%

70%

7. Ön szerint melyik erőműtípus nem bocsát 
ki üvegházhatású gázokat?

szénerőmű olajtüzelésű erőmű

kombinált gáz/gőzerőmű atomerőmű
 

7. ábra: A 7. kérdés eredményei 
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A hetedik kérdés (7. diagram) megint egy középiskolában 
tanult tudásra kérdez rá, azaz melyik erőműtípus nem bocsát 
ki üvegházhatású gázokat? A válaszadók 70%-a helyesen 
válaszolt, tehát ők tisztában vannak vele, hogy az 
atomenergia nem növeli korunk legégetőbb problémájának, a 
globális felmelegedésnek a kockázatát. A válaszadók 30%-a 
azonban nem tudta a helyes választ. Ez adódhat abból is, 
hogy ezen erőművek tárgyalására nem fektet nagy hangsúlyt 
a közoktatás. 
A 2007-es és 2011-es vizsgálatok során az eredmények szinte 
teljes mértékben megegyeznek az általam végzett mérés 
eredményeivel. 

29%
65%

4% 2%

8. Ön szerint fertőző-e a sugárbetegség?

igen

nem

igen, de csak cseppfertőzés útján

igen, de csak nemi úton terjed
 

8. ábra: A 8. kérdés eredményei 
A következő, sorrendben nyolcadik kérdés (8. diagram) arra 
volt kíváncsi, hogy fertőző-e a sugárbetegség.  
Az eredmények véleményem szerint a vártál gyengébbek.  
A válaszadók ugyan 65%-a tisztában volt a helyes válasszal, 
hogy természetesen semmilyen úton-módon nem fertőző, de 
több mint harmaduk (35%) abban a hitben él, hogy fertőző.  
Véleményem szerint a válaszokon nem csodálkozhatunk.  
A diákok megszokhatták, hogy a betegségek általában 
fertőzőek, így sokukban fel sem merül, hogy a sugárbetegség 
nem az. Ráadásul a köznyelvi használatban a sugárfertőzés 
kifejezés is megjelenik a sugárbetegség szinonimájaként.   

9. Hol, milyen célból alkalmaznak radioaktív 
sugárforrásokat?

2%

1%

68%

29%

hegesztési varratok ellenőrzésére

mezőgazdasági termékek sterilizálására

rákos daganatok elpusztítására

ezekre mind
 

9. ábra: A 9. kérdés eredményei 
A kilencedik kérdés (9. diagram) arra volt kíváncsi, hogy a 
gyakorlatban hol alkalmaznak radioaktív sugárforrásokat.  
A kérdésre gyakorlatilag nem volt helytelen válasz, hiszen a 
felsoroltak közül mindegyik munkafolyamatban megjelennek 
radioaktív sugárforrások. A válaszadóknak ezt azonban csak 

közel 30%-a tudta. A maradék közel 70% egy-egy 
részterületre specializálta a radioaktív sugárzások 
alkalmazását. Döntő többségük csak arról hallott, hogy a 
rákgyógyításban használják. 

63%

4%

14%

19%

10. Ha egy radioaktív atommag felezési 
ideje 1 év, akkor 1000 darab ilyen magból 

mennyi marad 3 év múlva? 

125 darab 1525 darab

250 darab köbgyök(1000) darab
 

10. ábra: A 10. kérdés eredményei 
A tizedik kérdés (10. diagram) egy egyszerű feladat 
megoldását kérte a diákoktól, amelyhez az elméletet a fizika 
órákon meg kellett tanulniuk. A feladathoz a felezési idő 
fogalmának ismerete volt szükséges, majd arányosan 
visszafelé kellett számolni.  

A feladat egyszerűsége ellenére a válaszadók közül 
mindössze 63% jött rá a helyes válaszra (125 db.). A többi 37% 
rosszul tipplelt / számolt.  
Nem lehet olyan illúziónk, hogy a feladatot elolvasva minden 
diák vad számolásba kezdett, inkább gondolkodás nélkül 
bejelöltek valamit. Ezt abból is leszűrhetjük, hogy a második 

legtöbb válasz a 3 1000 -re érkezett, vagyis a diákok – 
vélhetően gondolkodás nélkül - a legbonyolultabban kinéző 
választ jelölték be. 

A korábbi 2007-es és 2011-es vizsgálatok során hasonló 
eredmények születtek, bár ezeken a vizsgálatokon a helyes 
válaszra adott szavazatok sosem érték el az összlétszám felét. 
Talán ebből a kérdésből is látszik, hogy az előző vizsgálatok 
nem törekedtek arra, hogy olyan diákok töltsék ki a 
kérdőívet, akik már végig tanulták a középiskolai fizika 
tananyagot.  

A különbség ebből is adódhat.  

 
11. ábra: A 11. kérdés eredményei 
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12. ábra: A 12. kérdés eredményei 

A következő két kérdés, sorrendben a 11. és 12. (11., 12. 
diagram) arra kereste a választ, hogy a diákok mit gondolnak 
a két, idáig legnagyobb atomerőmű katasztrófáról, a 
csernobiliról és a fukushimairól, illetve hogy véleményük 
szerint megismétlődhet-e a két baleset Pakson is? A helyes 
válasz megadásához szükséges a két katasztrófa okának, 
hátterének az ismerete.  

A csernobili eset kapcsán a válaszadók kisebb hányada, 
mindössze 35%-uk tudta helyesen, hogy olyan katasztrófa, 
mint amilyen Csernobilban bekövetkezett nem fordulhat elő 
Pakson. Az ok a válaszlehetőségbe is be volt írva, vagyis más 
típusú reaktor működik Pakson. A paksi reaktor a 
nyomottvizes reaktorok típusába tartozik, ahol vizet 
használnak hűtőközegnek és moderátornak egyaránt, a 
csernobili reaktornál ezzel ellentétben moderátorként grafitot 
használnak.  

A válaszadók 60%-a optimista volt, a helyes választ ugyan 
nem tudta, de valószínűleg rémlett nekik, hogy a csernobili 
katasztrófának emberi mulasztás volt az oka, így szerintük, 
ha Pakson minden szabály betartanak, hasonló katasztrófa 
nem történhet. 
A fukushimai balesetről hallott rengeteg információ miatt a 
12. kérdésnél a válaszadók közel kétharmada helyesen 
válaszolt, vagyis Magyarország természeti viszonyai miatt 
hasonló katasztrófa nem következhet be. A japán reaktorban 
a baleset azután következett be, hogy a térségben egy eddig 
sosem tapasztalt erősségű szökőár pusztított[xiii], ez 
hazánkban elképzelhetetlen. Megjegyzem, hogy az előző 
kérdéshez hasonlóan itt sem egyezik a két reaktor típusa, 
ugyanis a fukushimai reaktorok forralóvizes reaktortípusba 
tartoznak.[xiv]  

7%

38%

18%

37%

13. Hogyan tájékozódik az 
atomenergetikával kapcsolatos hírekről?

szakmai híradások (pl.: NAÜ, OAH . . . )

napi híradások (újság, TV, rádió, internet)

iskolában, a tanároktól

nem vagyok kíváncsi az atomenergetikával kapcsolatos hírekre
 

13. ábra: A 13. kérdés eredményei 

A 13. kérdés (13. diagram) arra volt kíváncsi, hogy a diákok 
tájékozódnak-e az atomenergiával kapcsolatos hírekről, és ha 
igen, hol? Nagy örömömre és meglepődésemre szolgált, hogy 
többen érdeklődnek az atomenergiáról, mint amennyien nem. 
Az érdeklődők aránya összesen 63%, ami kiválónak 
mondható. Véleményem szerint az is bíztató, hogy a 
válaszadók 7%-a szakmai híradásokból tájékozódik (ne 
felejtsük el, hogy a válaszokat középiskolás diákok adták). 

 
 

14. ábra: A 14. kérdés eredményei 
A 14. kérdésben (14. diagram) a diákoktól egy szubjektív 
véleményt vártam el, hogy szerintük mi legyen a paksi 
atomerőmű jövője? A válaszadók közel 60%-a úgy vélekedik, 
hogy az üzemideje meghosszabbítható. Ez megegyezik a 
jelenlegi politikai céllal is, a 2011-ben kiadott energiastratégia 
szerint az atomenergia hazánkban nem váltható ki, az 
üzemidő hosszabbítást tartalmazzák a stratégiák.[xv] Ezt a 
lehetőséget a válaszadók 42%-a elveti, 6%-uk pedig azt 
mondja, hogy azonnal állítsák le a Paksi Atomerőművet. 
Magyarország nagy bajban lenne, ha azonnal leállítanák az 
erőművet, ugyanis a villamos energia 40%-át Paks biztosítja, 
tehát a kiesést importból kéne fedezni.  
A 2011-es vizsgálat hasonló eredményeket hozott, mint az én 
vizsgálatom, a 2007-es mérésnél jóval kevesebben voltak 
azok, akik az üzemidő-hosszabbítást választották volna, 
valószínűleg azért, mert nem volt ennyire a köztudatban az a 
lehetőség. 

A 15. és 16. kérdés a kakukktojás volt a kérdőívben, a 
relativitáselmélettel foglalkozott, tényanyagot kérdezett a 
diákoktól. Mivel nem kapcsolódik szorosan a cikk témájához, 
így ezekre a kérdésekre nem térek ki.   

65%

10%

25%

17. Igaz, hogy a Homo-sapiens 170 ezer évvel 
ezelőtt közel azonos háttérsugárzásban élt, mint 

a mai ember?

nem igaz, kisebben élt nem igaz, nagyobban élt

igaz, közel azonosban élt
 

15. ábra: A 17. kérdés eredményei 
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A 17. kérdésnél (17. diagram) arra voltam kíváncsi, hogy a 
diákok mit gondolnak, hogy az előember, Homo sapiens, 
amely jóval a történelem előtti korban élt, vajon milyen 
természetes háttérsugárzásban élt a mai emberhez képest.  
A kérdés megválaszolásához a háttérsugárzás fogalmával 
kellett tisztában lennie a tanulóknak. A válaszokból látszik, 
hogy mindössze a válaszolók negyede tudta a helyes választ. 
A Homo sapiens közel azonos háttérsugárzásban élt, mint a 
mai ember. A legtöbb válasz szerint (65%) a mai ember 
nagyobb háttérsugárzásnak van kitéve.  

45%

14%

41%

18. Egy egyszeri koponya CT vizsgálat 
pontosan akkora sugár dózist jelent, mint az 
átlagos éves sugárdózis Magyarországon.

igaz
nem igaz, négyszer akkorát jelent
nem igaz, negyed akkorát jelent

 

16. ábra: A 18. kérdés eredményei 
A kérdőíven szereplő utolsó kérdés (18. diagram) a 
radioaktivitás egyik gyakorlati alkalmazására kérdezett rá, 
vagyis, hogy egy CT vizsgálat során mekkora sugárdózist 
kaphatunk. A kérdés lehetséges válaszai nem számszerű 
adatot, hanem eldöntendőt: igaz, nem igaz, arányt, becslést 
tartalmaztak. A válaszadók mindössze 14%-a tudta, hogy egy 
CT vizsgálat négyszeri sugárdózist jelent az átlagos éves 
sugárdózishoz képest. Közel ugyanannyian (~40-45%) 
szavaztak arra a lehetőségre, hogy ugyanakkora dózist jelent, 
illetve negyed akkorát. 

Véleményem szerint nagyon fontos lenne hasonló arányokat 
(akár számszerűsítve is) megbeszélni az órákon, hogy a 
diákokban ne alakuljon ki téves nézet a nukleáris energiával 
kapcsolatban, ne véljék azt, hogy a nukleáris technika az 
emberiségre leselkedő legnagyobb veszélye az atomenergia. 
Azonban tudatosítani kell azt is a diákokban, hogy ha muszáj 
a CT vagy a Röntgen vizsgálat, akkor nem szabad habozni, 
többet árthatunk azzal, ha nem vállaljuk be.   

Konklúzió, javaslatok 
 

Középiskolai ismeretekre vonatkozó 
kérdések

52%

48%

helyes válasz helytelen válasz
 

17. ábra: A helyes és helytelen válaszok aránya 

A kérdőíves vizsgálatból kitűnően látszik, hogy a diákok nem 
eléggé tájékozódtak a modern fizika napjainkat is érintő 
kérdéseiben, problémáiban. Ha külön vizsgálnánk azokat a 
kérdéseket, amelyek pusztán a középiskolai ismeretek 
felelevenítését kérték (4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 kérdések) és 
ezeknél megnéznénk, hogy összességében milyen arányban 
válaszoltak helyesen a diákok, akkor a 19. diagramról 
leolvasható eredményt látnánk. A helyes válaszokat 
mindössze 52%-ban találták el a diákok. Tehát a 
megkérdezettek kb. fele tisztában van a magfizika anyagával, 
a másik fele egyáltalán nincs. Sőt az is megfigyelhető, hogy a 
kérdőívben feltett kérdéseknél a helyes választ 70%-nál 
többen egyik kérdésnél sem tudták. Ez az arány nem 
maradhat ezen a szinten, változtatni kellene rajta.  
Az ismeretanyagra vonatkozó kérdések mellett szerepeltek a 
diákok atomenergiához fűződő személyes véleményüket 
vizsgáló kérdések is (2, 3, 14-es kérdések). A válaszokból 
leszűrhető, hogy a diákok, ha lehetne, választanának 
alternatív megoldást a nukleáris energia helyett, de 
elfogadják azt, sőt többük a bővítést is támogatná.  
A válaszokból nem érződik az atomenergia teljes elutasítása, 
ami pozitívumnak tekinthető.     
Ezen és a korábbi évek kérdőíves vizsgálataiból egyértelművé 
vált számomra, hogy a fizika tanításának megújítása 
szükséges, a változtatás sürgető. Törekednünk kell olyan 
tanítási módszerek használatára, amelyekkel a tudás nagyobb 
hatékonysággal adható át, a diákok fizika tantárgy iránti 
utálata csökken. Az egyik általam javasolt módszer lehet a 
fizikatörténet intenzívebb használata az oktatás során. 
Fontosnak tartom, hogy a fizika ne csak képletek, törvények 
gyűjtőhelye legyen, hanem a diákok ismerjék meg a 
felfedezések menetét, főbb szereplőit is, így talán számukra is 
életszerűbbnek tűnik a tantárgy. A fizikatörténet tanítása a 
differenciálásra is kitűnően használható, az „alaptudást” 
minden diáknak meg kell kapnia érdeklődési körtől 
függetlenül, azonban a mélyebb ismeretszerzést már lehetne 
a differenciált oktatásra alapozni. 
A másik általam javasolt módszer az info-kommunikációs 
technika alkalmazása a tanítási-tanulási folyamat során.  
A módszer alkalmazkodik a diákok digitális igényeihez, az 
órák lendületesebbek, színes, izgalmas tartalommal újulnak 
meg. A modern fizika tanításánál különösen fontosnak 
tartom az IKT használatát, mivel valós kísérleti eszközök 
híján az IKT eszközök, programcsomagok segítségével mégis 
empirikus úton mutathatók be a tananyagelemek, szemmel 
nem látható fizikai jelenségek is megelevenedhetnek előttünk. 
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