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Szabolcs Hullán
The regulatory decision making process of new nuclear power plant units
The licensing processes of nuclear facilities are multi-stage and several expertise needs. Conducting of nuclear
safety, safeguard and security licensing for installation and operation of a nuclear power plant is responsible the
Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA). For the installation of the new units in connection with the planned
project to maintain the NPP capacity in Hungary needs about ten facility-level and thousands of other, componentlevel permission (eg. construction, manufacturing, installation permission). The facility-level licensing processes
follow the life cycle of the nuclear facility. Accordingly, the first step is the evaluation of the prospective site.
Features and data of the site for design of NPP shall be assessed during the site investigation program. And the site
in question shall be accepted and fulfilled the requirements (site license). After finishing of the site investigation
program shall be designed the NPP and shall be evaluated the construction and operation of the facility on the
accepted site in safety point of view (construction license). The next step or the next stage of the lifecycle is the
commission. After the construction phase shall be commissioned the systems, structures and components in
radioactive circumstances (verify the ability to operate). If the commission was successful as specified in the licenses
and the systems, structures and components can be operated in accordance with all requirements of the safety, the
new units can get an operating license. The conditions of the licenses and permission and the fulfilment of the safety
requirement are continuously monitored by HAEA during the lifetime of the NPP.
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István Móga
Assesment of the Russian standards from nuclear safety point of view
The aim of this study is to review the success of the Hungarian nuclear safety requirements in the specified scope of
Russian building standards and regulatory documents of nuclear power plant constructions. This assessment is the
second part of a review, the first one dealt with the comparison of Hungarian and Russian building construction
standards related to load bearing structures. In order to understand the role and significance of the documents, I
shall describe the dual nature of the regulation of nuclear energy, and I will present the regulatory system for
nuclear and general purpose constructions. For the analysis, I have chosen and interpreted the technology specific
requirements of the Nuclear Safety Code in the nature. I have revealed the deviation of Russian regulatory
documents, the deficiencies and the Russian requirements not included in the domestic regulations.
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Szabolcs Molnár
Nuclear energy and sustainable development
We are facing in front of challenges. Nowadays the ensuring of sustainable development has become more
important, which requires available proper quantity and quality of energy sources. In this spirit the concepts of
energy and environment have to be in a close relation, which poses challenges the humanity. How can be an energy
system of a country built up? What is the ideal composition of the energy mix? What role will the nuclear power
plants have? Does CO2 really drive global warming? It is worth to spend time for answering of these really
interesting issues.
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Balázs Molnár, Gábor Tolnai, Boglárka Tóth, Dávid Légrády, András Horváth
GUARDYAN – A novel GPU-based Monte Carlo code for simulating reactor transients
A novel 3D Monte Carlo (MC) neutron transport code, GUARDYAN, is being developed to simulate direct time
dependence in nuclear reactors. The GUARDYAN (GpU Assisted Reactor DYnamic ANalysis) addresses the huge
computational need by exploiting massive parallelism available on modern Graphics Processing Units (GPUs).
While the code is still under development, transient analysis on large scale problems is already obtainable. Transient
analysis was performed on an LWR core demonstrating that simulation of one second of a transient requires around
50 hours on a single GeForce GTX 1080 GPU. The power evolution produced by GUARDYAN during this transient
was also compared to experimental data; remarkably close agreement was found despite the uncertainties in the MC
model.
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Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése
Hullán Szabolcs
Országos Atomenergia Hivatal
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.

A nukleáris létesítményeket érintő engedélyezési eljárások többlépcsős, több szakterületet érintő folyamatok. Egy atomerőmű
létesítésének és működésének nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki engedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) feladata. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását célzó projektben tervezett új blokkok nukleáris biztonsági
engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű és több ezer további, rendszerelemszintű engedélykérelem (pl.
építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris létesítmény életciklus
szakaszait. Ennek megfelelően első lépésként a telephelyet kell értékelni abból a szempontból, hogy ott felépíthető-e nukleáris
létesítmény, valamint a tervezéshez szükséges telephelyjellemzőket kell meghatározni és elfogadtatni (telephelyengedély), majd
a létesítményt ennek megfelelően kell megtervezni és csak ezt követően értékelhető az, hogy az így megtervezett létesítmény
felépíthető, üzembe helyezhető, majd üzemeltethető-e az adott telephelyen (létesítési engedély). A létesítési engedélyben
foglaltak szerint felépített létesítményt üzembe kell helyezni, ami a kiépített rendszerek, rendszerelemek aktív körülmények
közötti próbáit (működőképességük igazolását) foglalja magában. Amennyiben az üzembe helyezés az engedélyben
meghatározottak szerint sikeresen megtörtént, minden a követelményekkel összhangban, a biztonsági elemzéseknek és a
terveknek megfelelően működik, akkor kaphatnak üzemeltetési engedélyt az új blokkok. A kibocsátott engedélyekben
jóváhagyottakat, illetve az adott életciklus szakaszra vonatkozó előírások teljesülését az OAH folyamatosan felügyeli.

Bevezető
Az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban
meghatározott engedélyek birtokában és folyamatos
hatósági felügyelet mellett történhet. Egy olyan összetett,
sok szakterületet érintő létesítményt, mint egy atomerőmű,
nem egyetlen hatóság engedélyez és felügyel. Az egyes
hatóságok saját engedélyezési eljárásaikban adják ki a
szükséges engedélyeket, és szakhatóságként érvényesítik a
saját
szakterületi
szempontjaikat
más
hatóságok
eljárásaiban. Az atomerőmű létesítésének és működésének
nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki engedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal feladata.
Az Országos Atomenergia Hivatalhoz az új paksi blokkok
nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan
várhatóan tíz létesítményszintű és több ezer rendszer-,
illetve rendszerelem-szintű engedélykérelem (pl. építési,
gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. Emellett az OAHnak a nukleáris védettségi és a biztosítéki területeken is
lesznek engedélyezési feladatai.
A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris
létesítmény életciklusát. Ennek megfelelően értékelni kell a
telephely megfelelőségét, mielőtt a beruházás érdemi része
elkezdődik, teljes körűen ki kell dolgozni az atomerőmű
műszaki terveit és biztonsági elemzéseit, amelyeket a
hatóság felülvizsgál, és megfelelőségük esetén kiadja a
létesítési engedélyt. A felépített létesítményt üzembe kell
helyezni, és amennyiben minden a biztonsági
elemzéseknek és a terveknek megfelelően működik,
összhangban a követelményekkel, akkor kaphat hosszabb
távra üzemeltetési engedélyt egy új blokk. A kibocsátott
engedélyek szerinti működésről az OAH ellenőrzések
keretében győződik meg.

Kontakt: hullan@haea.gov.hu
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1. ábra:

Új atomerőművi blokkok engedélyezésének folyamata

Telephely engedélyezés
A telephely-engedélyezés első eljárása, vagyis a telephely
vizsgálatára és értékelésére vonatkozó program önálló
eljárásban történő hatósági jóváhagyása azt a célt szolgálja,
hogy a telephelyjellemzők meghatározása szisztematikusan, megtervezett módon történjen, a program
kiterjedjen minden vizsgálandó szakterületre, illetve, hogy
a vizsgálati és értékelési módszerek alkalmasságának
megítélése még a vizsgálatok megkezdése előtt
megtörténjen.
A telephely engedélyezésének második eljárása szerinti
kérelem, vagyis a telephelyengedély iránti kérelem már a
jóváhagyott programban előírt vizsgálatok és értékelések
végrehajtását követően nyújtható be a hatósághoz.
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Telephely-vizsgálati és értékelési engedélyezési
eljárás
Egy nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálata és
értékelése során az adott telephelyet abból a szempontból
kell értékelni, hogy alkalmas-e nukleáris létesítmény
befogadására, továbbá meg kell határozni minden olyan
telephelyjellemzőt, amelyet a létesítmény tervezése során
figyelembe kell venni.
A telephely-vizsgálati és értékelési engedély iránti
kérelemben be kell mutatni a telephelyvizsgálat és
értékelés programját, valamint annak részeként az
alkalmazni kívánt módszereket és elméleti megfontolásokat, és igazolni kell, hogy a telephelyjellemzők
meghatározására, vizsgálatára és értékelésére kidolgozott
módszerek
alkalmasak
a
tervezéshez
szükséges,
telephellyel összefüggő adatok, valamint a telephely
alkalmasságának megállapítására. A kérelemhez mellékelni
kell a telephely-vizsgálati és értékelési programot.
Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én benyújtotta az
OAH-hoz az új blokkok telephely-vizsgálati és értékelési
engedélye
iránti
kérelmét.
Az
engedélykérelem
(továbbiakban: program) elbírálása során az OAH a
programban foglalt vizsgálati és értékelési módszereket,
elméleti megfontolásokat értékelte abból a szempontból,
hogy azok alkalmasak és elégségesek-e a telephelyjellemzők meghatározására, a telephely alkalmasságának
megítélésére és ezeken keresztül a telephelyengedélykérelem megalapozására. A program az alábbi
szakterületekre terjed ki:
 a telephely földrajzi vizsgálata és értékelése;
 az ember okozta veszélyek;
 földtudomány;
 geotechnika és hidrogeológia;
 hidrológia;
 meteorológia;
 a radioaktív kibocsátások terjedésének értékeléséhez,
illetve a baleset-elhárítási intézkedések tervezéséhez
szükséges adatok megállapítása.
Az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Pécsi Bányakapitánysága szakhatóságként vett részt, a
földtani,
bányászati
és
műszaki
biztonsági
követelményeknek való megfelelést vizsgálta.
Az eljárás keretében az OAH közmeghallgatást tartott,
melynek jegyzőkönyvét honlapján tette közzé.
Az OAH Tudományos Tanácsa szakvéleménnyel
támogatta a kérelem elbírálását, amelyben javasolta a
program elfogadását.
A beadvány elbírálását követően, 2014. november 14-én az
OAH a HA5919 számú határozatával telephely-vizsgálati
és értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek.
Jelenleg a telephely-vizsgálati és értékelési program
végrehajtása folyik a HA5919 számú határozatban
leírtaknak megfelelően. A határozat előírásai szerint az
engedélyes folyamatosan tájékoztatja a hatóságot az
aktuálisan
végrehajtott
vizsgálatokról.
Az
OAH
rendszeresen végez ellenőrzéseket a hozzá benyújtott
jelentések és a HA5919 határozat előírásai alapján.
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Telephely-engedélyezési eljárás
A telephelyengedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a
létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn,
valamint be kell mutatni a telephely-vizsgálati és értékelési
engedély szerinti program végrehajtását és a telephellyel
összefüggő tervezési adatok meghatározását. A kérelemhez
mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési program
eredményeit bemutató komplex zárójelentést, amely
részeként, vagy attól független dokumentumban be kell
mutatni a telephelyjellemzők származtatását és azok
meghatározásának megalapozottságát.
Az engedélyes (az MVM Paks II. Zrt.) 2016. október 27-én
benyújtotta a telephely engedélykérelmét. Az OAH az
engedélykérelem értékelésénél vizsgálta, hogy van-e olyan
kizáró tényező a telephely tekintetében, amely
megakadályozza új atomerőművi blokk(ok) létesítését. A
telephelyengedélyt 2017. március 30-án, P2-HA0008
számon, további kötelezések, feltételek előírása mellett az
OAH kiadta.

Létesítési engedélyezés
A létesítési engedélykérelemben igazolni kell, hogy a
telephelyen a bemutatott nukleáris létesítmény felépíthető
és biztonságosan üzemeltethető, a telephelyjellemzőket
teljes körűen figyelembe vették és a külső veszélyeztető
tényezőkkel szemben a létesítmény megfelelő védelemmel
rendelkezik.
A létesítési engedélyezési eljárás kétféle lehetséges módon
folytatható le:
1.) A kérelmező a létesítési engedélykérelem benyújtása
előtt legalább 12 hónappal korábban benyújthat egy
úgy nevezett Előzetes Biztonsági Tájékoztatót (EBT),
amellyel tájékoztathatja az atomenergia-felügyeleti
szervet a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági
követelményeknek való előzetes megfeleléséről. Ebben
az esetben – amennyiben az EBT megfelel a jogszabály
által lefektetett formai és tartalmi követelményeknek, a
létesítési engedélykérelem elbírálásának ügyintézési
ideje 12 hónap, amely 3 hónappal meghosszabbítható.
2.) A kérelmező EBT benyújtása nélkül is adhat be
létesítési engedélykérelmet. Ilyen esetekben az
ügyintézés ideje 18 hónap. (Amely 3 hónappal
meghosszabbítható1.)
A létesítési engedélykérelemhez az engedélyes mellékeli az
Előzetes Biztonsági Jelentést (EBJ) és annak műszaki
megalapozását. Az EBJ-nek és a megalapozó dokumentációnak olyan részletesnek kell lennie, hogy a hatóság
további dokumentáció felülvizsgálata nélkül meg tudjon
győződni a követelmények teljesüléséről. Az engedélykérelem alapján a nukleáris biztonsági hatóság
meghatározza az ellenőrzési célra felhasználható visszatartási pontokat és megtervezi az ellenőrzéseit. A létesítési
engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket
jogszabály rögzíti.
Hatósági engedély szükséges a nukleáris létesítmény
fizikai védelmi rendszerének – a fizikai védelmi terv
szerinti – megvalósításához. Az engedély iránti kérelmet –

1

Az Atomtörvény időközben változott.

2
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létesíteni tervezett nukleáris létesítmény esetében – a
létesítési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg kell
benyújtani.

előírásával és hatósági ellenőrzésével, így az eltérítés
és/vagy
visszaélés
korai
felismerésének
nagy
valószínűsége miatti elrettentéssel valósítható meg.

Élve a jogszabály adta lehetőségekkel az engedélyes
benyújtotta az új atomerőművi blokkokról készült Előzetes
Biztonsági Tájékoztatót, amely által az OAH szakemberei
felkészülési
információhoz
juthatnak
a
tervezett
atomerőműről a létesítési engedélykérelem elbírálásához.
Az EBT-ben a tervezett atomerőművel azonos típusú,
üzemelő, vagy létesítés alatt álló blokkra vonatkozó
információkat felhasználva mutatja be a blokktípus hazai
követelményeknek való előzetes megfelelését, illetve az
azoktól való esetleges eltéréseket.

Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló
kérelmet
az
engedélyesnek
a
fűtőelemkötegek
létesítménybe érkezése előtt legalább 7 hónappal be kell
nyújtania.

Üzembe helyezési engedélyezés
Az engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a
nukleáris létesítmény a tervezői szándéknak megfelelően
készült el, a megvalósult állapot összhangban van a
jogszabályokban előírt követelményekkel. Az engedély
iránti kérelemhez mellékelni kell a Végleges Biztonsági
Jelentés előzetes változatát.

Biztosítéki engedélyezés
A nukleáris biztosítéki engedélyezés célja a nukleáris
fegyverek (további) elterjedésének – a nukleáris anyagok
nem békés célú felhasználásának – megelőzése, felismerése
és megakadályozása.
A megelőzés létesítményi szinten a nukleáris fegyverkezés
megakadályozását elősegítő, ún. proliferáció-álló műszaki
megoldásokkal, a nukleáris anyagok szigorú nyilvántartásának megkövetelésével, adatszolgáltatási kötelezettségek

Üzemeltetési engedély
Az engedély iránti kérelemben össze kell foglalni az
üzembe helyezési program végrehajtása során szükségessé
vált, a Végleges Biztonsági Jelentést érintő változtatásokat,
igazolni kell, hogy biztosított a nukleáris létesítményben
keletkező radioaktív hulladék – ideértve atomreaktorok
esetén a kiégett fűtőelemkötegeket – biztonságos, a
tudomány legújabb, igazolt eredményeivel, a nemzetközi
elvárásokkal, tapasztalatokkal összhangban levő átmeneti
tárolása vagy végleges elhelyezése.
Az üzemeltetési engedély birtokában a nukleáris
létesítmény az engedélyben meghatározott feltételekkel és
ideig üzemben tartható. A nukleáris biztonsági hatóság az
adott nukleáris létesítmény üzemeltetési sajátosságait és
egyéb körülményeket figyelembe véve szabja meg az
üzemeltetési engedély időbeli hatályát, de az nem lehet
hosszabb a nukleáris létesítmény tervezett üzemidejénél.
A fentiekből is sejthető tehát, hogy a hatósági
engedélyezési folyamat – bár nem a fő folyamatok egyike
egy létesítmény építése esetén – nem elhanyagolható eleme
a beruházásnak és meglehetősen nagy erőforrás-igényű,
erőt próbáló feladat.
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kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a
kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
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Orosz szabványok nukleáris biztonsági szempontú elemzése
Móga István
PÖYRY Erőterv Zrt.
1094 Budapest, tel.: +36 1 455 360 3459

Az elemzés készítésének célja a hazai nukleáris szabályozás biztonsági követelményei érvényesülésének vizsgálata az atomerőműi
építmények orosz szabványai és szabvány jellegű szabályozási dokumentumai meghatározott terjedelmén. Az elemzés egy korábbi
áttekintés folytatásaként készült, amelyben a teherhordó szerkezetek orosz és hazai tervezési szabványait hasonlítottam össze.
A dokumentumok szerepének és jelentőségének megértése érdekében ismertetem a nukleáris energetika szabályozásának duális
jellegét, bemutatom a nukleáris és az általános célú építmények szabályozási rendszerét. Az elemzéshez kiválasztottam és
értelmeztem a Nukleáris Biztonsági Szabályzat jellegében meghatározóan technológia specifikus követelményei. Feltártam az
orosz szabályozó dokumentumok ettől való eltérését, a hiányokat és meghatároztam a hazai szabályozási dokumentumban nem
szereplő orosz követelményeket.

Bevezetés

A vizsgált dokumentumok szerepe

Az elemzés alapját képező projekt keretén belül hazai és
orosz dokumentumokat hasonlítottunk össze. A dokumentumok tartalmának összehasonlítása során vizsgáltuk a
Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban foglalt nukleáris
biztonsági követelmények érvényesülését a megbízó által
meghatározott orosz dokumentumok terjedelmén.

A dokumentumok az orosz nukleáris szabályozás
rendszerében betöltött szerepük alapján két csoportba
sorolhatók:

Az elemzés célja annak megállapítása, hogy az orosz
dokumentumok milyen feltételek mellett alkalmazhatók a
tervezésben, milyen feltételek mellett fogadhatók el a
nukleáris követelmények teljesítésének szempontjai alapján.
A dokumentumok, a műszaki tartalmú jogi szabályozás
rendszerében,
eltérő
szerepet
töltenek
be.
Az
összehasonlítás alapja a hazai nukleáris szabályozás
dokumentuma, a vizsgált orosz dokumentumok egy része
az orosz szabályozási struktúrába sorolt, más része műszaki
szabványként funkcionál. A tapasztalt eltérések egyik oka a
szabályozási dokumentumok és szabványok közötti tartalmi és funkcionális különbségek. Megértésük érdekében
röviden ismertetem a szabályozás és szabványosítás főbb
jellemzőit.
Meghatározó körülmény, hogy míg a hazai szabályozás az
Európai Unió rendszerének megfelelő jellemzőkkel bír, az
Orosz Föderáció szabályozási rendszere ettől eltér. A
szabályozási dokumentumok alkalmazása mindkét
rendszerben kötelező, a szabványok alkalmazása az orosz
rendszerben széles körben kötelező, míg az Európai
Unióban önkéntes. A dokumentumok összehasonlítása
során tudatosítanunk kell, hogy a dokumentumokban
foglaltakon túl lényeges lehet a dokumentum saját
rendszerén belüli kapcsolatok ismerete, melynek elemzése
azonban nem tárgya jelen tanulmánynak.
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Szabályzatok
 NP Szövetségi norma és szabályzat (Normü i právila) –
kibocsátó: Rosztechnadzor
 PN AE Nukleáris létesítmények szabályzatai
normatívái (Pravila i normü atomnoj energetiki)

és

Átmenetileg érvényben maradtak egyes állami szabályozási
dokumentumok (kibocsátó: Goszenergonadzor)
 RB
Biztonsági
bezapásznosztyi)

útmutató

(Rukovódsztva

po

Ágazati szabványok
Állami szabványok
 SZP Építési szabályzat (Sztroitelnije pravila, Regionális
Fejlesztési Minisztérium).
 SZP AES Sztroitelnije pravila atomnih elektrosztancij,
Atomerőműi építési szabályzat,
 SZNiP Építési szabványok és szabályzatok (Sztroitelnije
normi i pravila).
Ezt a szabványtípust, a szabályozási rendszer átalakítása
során, az SZP sorozatba illesztik. A szabványok
aktualizálása egybeesik az SZP sorozatba történő
integrálással.
A feldolgozás során, a tanulmány alapját képező projektben,
a telephely kiválasztás, tervezési alap, tervezési előírások,
tűzbiztonság és a különleges betonnal kapcsolatos orosz
dokumentumok vizsgálatára került sor. A nukleáris jellegű
szabályzatok (szabályozási dokumentumok) csoportjába
hét dokumentum, a nagyobb részt általános célú
építményekre vonatkozó ágazati szabványok csoportjába
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hat dokumentum sorolható, a polgári védelem, a
tűzvédelem, a tervezés és a különleges betonok témakörökben. Tartalmuk és kidolgozásuk részletezettsége
alapján a szabályzatok közel állnak a szabványoknál
megszokott jellemzőkhöz, szabvány jellegű szabályozási
dokumentumként jellemezhetők.

A nukleáris rendszerek, rendszerelemek és építmények
megvalósítása során mind a nukleáris, mind az általános és
alapvető követelményeket meghatározó jogszabályokat
figyelembe kell venni. Az elemzés témájának megfelelően,
esetünkben, az általános követelményeket az építési
szabályozási dokumentumok tartalmazzák (1. ábra).

A nukleáris rendeltetésű
építményekre vonatkozó
szabályozás és szabványosítás

Szabványosítás

A szabályozás a komplex rendszerek irányításának,
szabályoknak és trendeknek megfelelő, absztrakt
koncepciója. A rendszerelméletben ezek a szabályok különböző területeken léteznek, jelentésük a kontextusnak
megfelelően kismértékben eltér egymástól. A közigazgatásban ez egy szabályzat, melyet a terület szakértői
készítenek az elsődleges jogszabály (statutory instrument)
érvényesítésére ([11]).

A szabályozás jogi rendszere
Az egyes államok jogi rendszereinek felépítése egymástól
eltér. A közös, általános (modell jellegű) rendszer és
fogalmainak
ismerete
szükségesek
a
különböző
jogrendszerekbe illeszkedő dokumentumok szerepének
megértéséhez.
A jogi hierarchia három alapszintje:
 alkotmányos eszközök (consititutional instruments),
 jogszabályi szint (statutory level) életbe léptetve a
parlament vagy a törvényhozás által. Tartalmilag
általános politikai célkitűzéseket tartalmaz, az alapvető
intézményi szabályokat és felelősségeket hozzárendeli az
érintett szereplőkhöz, beleértve a szabályozó és más
intézményeket.
 szabályozási
szint
(regulations),
szakértő
kormányszervek által kihirdetve, mint részletes és
gyakran nagyrészt technikai jellegű kiegészítő előírások
(subsidiary legislation)
Az általános célú létesítmények megvalósítását a fenti
hierarchiának
megfelelően
tagolt
jogi
eszközök
szabályozzák. A nukleáris biztonság, a védelem és a
biztosítékok szakmai területeinek kezelése a nukleáris jog
rendszerén belül és alkalmazásán keresztül történik,
megegyező jogszabályi struktúrában ([9]).

A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és
ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy
várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az
adott feltételek között a legkedvezőbb legyen ([10]).
Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti
szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy
az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.
A szabvány tehát nem szabályozási dokumentum,
alkalmazása az Európai Unióban általában nem kötelező,
fenti értelmezése azonban erősen motiválja alkalmazását.
A nukleáris létesítmény megvalósításának specialitása,
hogy a létesítési eljárásában a szabványhasználat kötelező
(Atv. 12& (6)).

Nukleáris építmények szabályozási környezete
A hazai nukleáris szabályozás törvényi alapját az
Atomtörvény (1996. évi CXVI. tv., Atv.) biztosítja. A
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) közzététele (a
118/2011.(VII.11.)) kormányrendelet kiadásával történt. Az
NBSZ-ben foglalt követelmények teljesítésére OAH
ajánlásokat fogalmazott meg, melyeket útmutatók
formájában adott ki.
Az építésügyi szabályozás alapja az Építési törvény (1997.
évi LXXVIII. tv., Étv.). Az épített környezet alakításával és
védelmével kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak a
sajátos építményfajtákra, ezen belül az atomenergia
alkalmazására
szolgáló
építményekre
is.
A
területfelhasználással, az építmény elhelyezésével és egyéb
építészeti részletekkel kapcsolatos rendelkezéseket a
(253/1997. (XII.20.)) kormányrendelettel kiadott Országos
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK),
valamint a helyi építési szabályzatok (HÉSZ) tárgyalják. Az
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok meghatározása,
hatásköre
és
illetékessége
a
343/2006.(XII.2.)
kormányrendeletben található. A szabályozás duális jellegét
az alábbi ábra híven tükrözi. A nukleáris szabályozás jogi
területét az ábrán szaggatott vonallal kereteztem be.

A műszaki tartalmú jogi szabályozás miniszteri-, illetve
kormányrendelet alkalmazásával kerül a jogrendszerbe
bevezetésre.

A nem nukleáris dokumentumok általános rendeltetésű
építményekre vonatkoznak, nukleáris alkalmazásuk

A szabályozás duális jellege

 olyan szakmai területek (pl. vizsgálati eljárások)
kapcsolódásával kell számolni, amelyek az elsődleges
vizsgálatok elől rejtettek, a

A nukleáris rendszerek, rendszerelemek és építmények
megvalósítása duális szabályozási környezetben történik. A
jogi szabályozás meghatározó része a nukleáris szabályozási
dokumentumokba foglalt, a nukleáris biztonság, a védettség
és a biztosítékok szakmai területeire vonatkozó
követelmények érvényesítése. A társadalmi környezet
minden területére vonatkozó, alapvető követelmények
(egészség-, környezet- és vagyon biztonság) teljesítését az
állam általános érvényű, vagy/és szűkebb szakterületre
vonatkozó szabályozási dokumentumok megalkotásával
szabályozza ([1], [2], [3], [6]).
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 feltételekhez köthetők

 szabványok és a kapcsolódó további szabályozási
dokumentumok
alkalmazásánál
az
építésügyi
szabályozás rendszerével és jellegzetességeivel kell
számolnunk.
A duális szabályozás részletei eltérnek a hazaitól, az Orosz
Föderáció esetében. Egyrészt az országok eltérő örökséggel
rendelkeznek, másrészt az általános célú építmények
szabályozási kérdéseiben, az Orosz Föderációt közvetlenül
nem érintik az EU harmonizációs törekvései.
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A duális szabályozás szerkezete (adaptálás: [8], 9. dia).

Az összehasonlítás eljárása
A dokumentumok összehasonlítását jelen tanulmány első
részének tekinthető cikkben ([4]) foglaltak alapján
készítettem, felhasználtam a nemzeti szabályozások
összehasonlításánál kidolgozott fogalmi rendszert ([7]).

A vizsgált dokumentumok jellemzői

részletességükben eltérnek a szabályozási dokumentumok
jellemzőitől. Ez esetben felmerül egy közvetítő szint,
dokumentum meglétének igénye (pl. Tűzvédelmi
szabályzat), mely az III. osztályba sorolt dokumentumokra
jellemző tartalommal és tárgyalásmóddal összhangban
határozza meg a tervezési követelményeket.

A nukleáris szabályozási hierarchiában
betöltött szerep
Az összehasonlítás a nukleáris szabályozási hierarchia
különböző szintjeibe sorolt dokumentumokra vonatkozik,
mely szintek a szabályozási piramis ([4]) alapján
értelmezhetők (ld. 2. ábra).
Az Európában mértékadó szabályozási hierarchiában az
NBSZ előírásai, alapvető biztonsági követelményi tartalmuk
alapján, az I. csoportba sorolhatók.
Egyes orosz dokumentumok a III. osztály (pl. PN AE G 03033-93 Atomerőművek telephelyének kiválasztása; A
biztonság szavatolásának alapvető kritériumai és
követelményei), míg mások a IV. osztály (komponens
orientált) dokumentumainak tekinthetők (pl. PN AE 5.10-87
Atomerőmű reaktorépületeinek alapjai). Az ágazati
szabványok az V. szabvány kategóriájának elemei.
A besorolás az összehasonlíthatóságot befolyásolja. Az
egyes szintek dokumentumainak részletessége (a
követelmények megfogalmazása), témája eltérő. Az orosz
szabályozási piramis jellegzetessége, fenti ábrától eltérően, a
szabványok kötelező alkalmazásának kiterjesztése a IV.
szintig.
A III. szint orosz dokumentumai NBSZ-szel közvetlenül
összehasonlíthatók. A tartalmuk alapján a IV. szintbe sorolt
dokumentumok kidolgozása szabvány jellegű, mely
jellemző az összehasonlítást megnehezíti. Lényegében az V.
osztályba sorolt, általános célú építményekre vonatkozó
szabványok értékelésével megegyező módon kell eljárni. A
szabványok
és
szabvány
jellegű
(szabályozási)
dokumentumok mind témájukban, mind kidolgozási
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2. ábra:

Nukleáris szabályozási piramis

Szabályokba foglalás, megszövegezés
NBSZ vonatkozó pontjai zömében funkcionális, kisebb
mértékben előíró követelményeket tartalmaznak. Ezek
alkalmanként egy ponton belül vegyesen is megjelenek (pl.
tűzvédelem).
A
harmadik
típusú,
teljesítmény
követelmények lényegében csak a földrengéssel kapcsolatban kerültek megfogalmazásra.
Az orosz szabályozási dokumentumok mindegyikében
megtalálható mindhárom követelmény típus, meghatározó
közülük az előíró és teljesítmény követelmény.
Mindkét szabályozás követelményeinek megfogalmazásával kapcsolatban tehát megállapítható az inkonzisztens
összetétel.
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A dokumentum tárgya

Az értékelés

A nukleáris létesítmény tervezésének (NBSZ-ben rögzített)
követelményrendszere a nukleáris technológia, ezen belül
az
atomreaktor
üzemállapotainak
követésén
és
szabályozásán alapul. A szabályozás középpontjában a
reaktor ellenőrzött működésének biztosítása áll, a
kapcsolódó technológiai rendszerek működése ennek
alárendelt, ahogyan az építési szakterület is. A működés
biztosítása szakmaterületeken átívelő követelményrendszerrel lehetséges, mely esetben az egyes szakmák saját
rendszerében kell a szakma specifikus követelményrendszerét megfogalmazni.

Vizsgálatunk témájához kapcsolódóan az NBSZ pontjai
közül 21-t azonosítottunk, amelyek alpontjait potenciális
építési vonzatuk miatt vettük figyelembe. Az azonosított
NBSZ
követelmények
elsősorban
terhelések
meghatározására, szerkezeti anyagokra, öregedéskezelésre,
építmények
és
épületszerkezetek
tervezésére,
tűzvédelemre, a konténmentre és sugárvédelemre
vonatkoznak.

Az építmények funkciója általában a technológiai
rendszerek megfelelő környezetének biztosítása, beleértve a
különböző veszélyforrások elleni védelmet. Ez alól kivétel a
konténment (reaktorépület), amely a technológiai rendszer
egyes állapotaiban (baleseti helyzetekben) a technológiai
rendszer fontos elemeként is funkcionál. A kettős funkció az
oka annak, hogy a konténmentre, mint építményre
vonatkozó követelmények mellett ki kell elégíteni a
nyomástartó edény fogalmához köthető összetett
technológiai követelményeket.
NBSZ kisebb részében található közvetlenül értelmezhető és
végrehajtható,
az
építéstervezés
követelményeibe
változtatás nélkül beépíthető igény. Az építési szakterület
követelményei (általában) a nukleáris üzemi feltételekből
származtatott rendszert alkotnak, az építményekre
vonatkozó követelmények származtatásának egy lehetséges
elvi folyamatát [5]-ben mutattam be.
A
nukleáris
szabályozás
nem
tér
ki
az
energiatakarékossággal (eredeti megfogalmazásban az
energiacsökkentéssel)
kapcsolatos
kérdésekre,
más
kérdéskörnek (pl. környezetvédelem) csak nukleáris
részterületével foglalkozik. Az épület elrendezésére
speciális (tűzvédelmi) szempontú követelményt határoz
meg. Az építésügyi szabványok a nukleáris szabályozás
általános
témaköreit
(követelményeit)
közvetetten
tartalmazzák.

Az eltérések rögzítésénél a nukleáris biztonsággal
kapcsolatba hozható főbb meghatározásokra koncentráltunk. Nem tárgyaltuk azon vonatkozásokat, melyek az
eltérő hierarchiai szinten levő orosz dokumentumok
helyzetéből
következően,
utóbbiakban
részletesen
szerepelnek.
Ezek
egyrészt
a
kiviteli
tervezés
követelményeinek megfelelő igényességből, másrészt a
tűzvédelmi vonatkozások specializáltságából adódnak. A
kiviteli tervezési szint rendelkezéseit az NBSZ nem
tartalmazza.
Az
orosz
szabványok
tűzvédelmi
rendelkezéseivel való összevetés az azonos hierarchiai
szinten levő hazai rendelkezésekkel lehetne teljes. A
dokumentumok fentebb leírt eltérő jellege miatt ezen
rendelkezések számbavétele nem indokolt, belőlük nem
vonhatók le témánkra vonatkozóan érdemi megállapítások.
A szabványok mindegyikének tartalmát minden egyes
NBSZ ponttal összevetettük. Itt rögzítettük az orosz
dokumentumok pontjainak NBSZ-hez viszonyított tartalmi
kapcsolatát, a megfelelés meglétét vagy hiányát, az eltérés
jellegét és mértékét. Ez lényegében a terjedelemi/tartalmi
eltérések feltérképezésének felel meg.

A vizsgálat eredményei
A vizsgálatban szabályozási dokumentumok és szabványok
összehasonlítására került sor. Az összehasonlítás alapja a
hazai nukleáris szabályozás dokumentuma, a vizsgált orosz
dokumentumok között szabályozási dokumentumok és
szabványok egyaránt szerepelnek. Az orosz és hazai
dokumentumok tartalmi egybevetésének lényegesebb
megállapításai:

a.), b.), c.) Lényegesebb eltérések NBSZ rendelkezéseitől
a.)

Az orosz dokumentumokban nem tárgyalt témák

Sorszám

Tárgy

Megjegyzés

NBSZ pont*

Orosz szabvány

1.

Tervezési specifikáció

A műszaki követelmények specifikációban való
rögzítésre nincs előírás

2.1.0700

NP-32-01

2.

Biztonsági funkció

A funkció meghatározását a vizsgált
dokumentumok nem tartalmazzák

2.2.1200

NP-32-01

3.

Egyes technogén veszélyek

Egyes külső veszélyeztető tényezők (pl. tűzhatás,
biológiai veszély, stb.) nevesítése hiányzik

2.2.4300

NP064-05

4.

Egyes eseménycsoportok

Egyes eseménycsoportok nevesítése hiányzik (pl.
nehéz teher leejtés)

2.2.4700

PN AE-5.6

5.

Gőzvezeték törés

Az esemény nem nevesített

2.2.6300

PN AE-5.6

6.

Technológia hatása (konténment)

A technológiai üzemállapotok nevesítése nem tárgya
a dokumentumnak

4.6.0600

PN AE-5.6

7.

Tűzhatás keletkezésének oka

A szabvány nem tartalmaz információkat a
keletkezéssel kapcsolatban (nem köti egy
üzemállapothoz)

2.2.4700

SZP2.13130.2012
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Az orosz dokumentumok lényegesebb tartalmi eltérései NBSZ előírásaitól

Sorszám

Tárgy

Megjegyzés

NBSZ pont*

Orosz szabvány

1.

Légi lökéshullám

Az NBSZ-ben nem szereplő hatás, definíciója
hiányzik

2.2.4300

PN AE-5.6

2.

Technológiai teher

Meghatározását a technológia ismeretéhez
köti

2.2.3500

PN AE-5.6 (1.14)

3.

Tűzvédelmi távolság

Meghatározható tűzkockázati számítás
alapján is

3.7.0200

SZP4.13130.2013 (6.1.35.)

4.

Tervezett élettartam

Az atomerőmű tervezett élettartama 40 év

3.2.0100

PN AE G-10-007-89

5.

Külső események figyelembe
vétele

Különleges védelmi intézkedések elhagyása
érdekében a külső veszélyeztető tényezőkre
és a kikerülésre ad meg határértéket

2.2.5000

NP 064-05

c.)

Az orosz dokumentumok NBSZ-ben nem szereplő főbb rendelkezései

Sorszám

Tárgy

Megjegyzés

NBSZ pont*

Orosz szabvány

1.

Energiatermelés

Max. szeizmikusság esetén is biztosítandó

3.6.0300

NP031-01 (2.4)

2.

Standard tűzgörbe

A tűzállósági határértéket szabványi tűzgörbére
vonatkoztatja

2.2.4300

SZP2.13130.2012

3.

Tűzvédelmi terv

Az építési folyamat során betartandó

3.2.3500

SZP2.13130.2012

4.

Intézkedések

Szervezési és műszaki tűzbiztonsági
intézkedéseket kell kidolgozni

2.1.0700

SZP13.13130.2009 (3.2)

5.

Tűzbiztos atomerőmű

Fogalom meghatározása hiányzik

3.7.0200

SZP13.13130.2009 (3.1)

*Az NBSZ pontjainak jelölésénél a közös 3a. előtag nem szerepel a hivatkozásokban.
Az orosz szabványi pont oszlopában többszöri előfordulás
esetén is csak egy hivatkozás szerepel.

Összefoglalás
A tanulmányban a hazai nukleáris szabályozási
követelmények teljesülését vizsgáltam az atomerőműi
építmények orosz szabványainak és szabályozási
dokumentumainak előzetesen meghatározott terjedelmén.
A dokumentumok elemzésénél felhasználtam az európai
építésügyi
szabályozások
dokumentumainak
összehasonlításánál szerzett nemzetközi tapasztalatokat,
megállapításaimat az ott kialakított terminológia
felhasználásával fogalmaztam meg. A vizsgálat nem terjedt
ki az orosz szabványok szabványhivatkozásainak
elemzésére, ezek tartalmi feldolgozására.

A hazai nukleáris szabályozás és az orosz szabványok,
szabályozási dokumentumok közötti tartalmi eltéréseket
rögzítettem. Az eltérések egy csoportja azon témák
(követelmények) csoportja, melyet az orosz dokumentumok
nem tárgyalnak, másik része a hazaitól eltérő tartalmi
feldolgozású követelmények sorozata. Harmadik csoportba
azon követelmények sorolhatók, melyeket NBSZ nem
tartalmaz.
Az eltérések egy jelzést adnak arra vonatkozóan, hogy mely
területek kívánnak további elemzést. A vizsgált
dokumentumok további dokumentumok készítésére
vonatkozó hivatkozásokat tartalmaznak, melyek lényeges
szabályozási körülményt rögzíthetnek. A részletes tervezés
során ezen dokumentumokat ennek tudatában, egyeztetett
tartalommal kell kidolgozni.

Irodalomjegyzék
[1]

Bredimas, A., Nuttal, J. A. Comparison of International Regulatory Organizations and Licensing Procedures for New Nuclear Power Plants. 30 p.
http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2008/11/eprg0709.pdf, [2017.11.1.].

[2]

Haba J. et al. Európa-minőség. ITDH, Budapest, 1995, 60 p. mek.oszk.hu/01400/01405/01405.rtf, [2017.11.1.].

[3]

Meijer, F., Visscher H. Building regulations from European perspective. 10 p. http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB14519.pdf, [2017.11.1.].

[4]

Móga I. Atomerőműi és általános célú építmények orosz szabványai
http://nuklearis.hu/sites/default/files/nukleon/10_3_209_Moga.pdf., [2017.11.1.].

[5]

Móga I. Építési szerkezetek elfogadási kritériumai a nukleáris energetikában. XI. Nukleáris Technikai Szimpozium, előadás, Paks, 2012. November 2930.

[6]

Ogus, A. Comparing Regulatory Systems: Institutions, Processed and Legal Forms in Industrialized Countries. 2002, 29 p.
http://ageconsearch.umn.edu/record/30609/files/cr020035.pdf, [2017.11.1.].

© Magyar Nukleáris Társaság, 2019

elemzése.

Nukleon,

X.

évf.

október,

6

p.,

2017.

5

Nukleon

2019. november

XII. évf. (2019) 215

[7]

Pedro, J. B., Meijer, F., Visscher H. Technical building regulations in EU countries: a comparison of their organization and formulation, 10 p. 2010,
https://www.researchgate.net/publication/260980505_Technical_building_regulations_in_EU_countries_a_comparison_of_their_organization_and_f
ormulation, [2017.11.1.].

[8]

Larsson, J. A. Design Guide for Nuclear Civil Structures, Presentation, Scanscot Technology. 2015

[9]

Stoiber C. et al. Handbook on nuclear law. IEAE, Vienna, 153 p. 2010

[10]

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról.

[11]

https://en.wikipedia.org/wiki/Regulation

© Magyar Nukleáris Társaság, 2019

6

Nukleon

2019. november

XII. évf. (2019) 216

Atomenergia és fenntartható fejlődés
Molnár Szabolcs
PÖYRY Erőterv Zrt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3. tel.: +36 1 455 3600

Kihívások előtt állunk. Napjainkban egyre fontosabbá válik a fejlődés fenntarthatóságának biztosítása, melynek egyik előfeltétele
a megfelelő mennyiségű és minőségű energia rendelkezésre állása. Ennek szellemében az „energia és a környezet” fogalmak szoros
kapcsolatban kell, álljanak, mely kihívások elé állítja az emberiséget.
Hogyan épül(jön) fel egy ország energia rendszere? Mi az ideális összetétele az energiamixnek? Mekkora szerephez jutnak az
atomerőművek? Valóban a szén-dioxid okolható a globális felmelegedésért? Ezek mind nagyon érdekes és fontos kérdések, mely
kérdések körüljárására és a lehetséges válaszok keresésére érdemes időt fordítani.

Bevezetés

Fenntartható-e a fejlődés?

Manapság igen elterjedt a közbeszédben, a sajtóban
fenntarthatóságról, fenntartható fejlődésről beszélni.
Történelmi távlatokban, az energetikában - ahogyan az élet
más területein is - a növekedés üteme szinte felfoghatatlanná vált. Amíg a neolitikum1 elején élt ember naponta
mintegy 15 MJ energiát használt fel, addig napjainkban az
iparilag fejlett országok állampolgára ennek mintegy 70szeresét, hozzávetőleg 1050 MJ energiát él fel [1].

Az energetika - és az energetikai-környezetvédelem –
jelenét, jövőjét alapjaiban határozza meg az, hogy a
fentiekben érzékeltetett mérhetetlen nagy fejlődés meddig
tartható fenn.

A középkor végéig, sőt egészen az első ipari forradalomig,
az emberiség ezt a felhasznált energiát szinte 100%-ban
megújuló energiaforrásokból állította elő: az emberi
izomerő, az állatok ereje, a vízi közlekedésben, a hajóknak
szél által „meghajtott” vitorlák biztosították az energiát.
Az energia előállításának-fogyasztásának az ipari
forradalommal kezdődő ugrásszerű növekedését jól
példázzák a következők: az emberi test tartósan
hozzávetőleg 150-200 W teljesítményre képes. Az ipari
forradalom után, az 1800-as években, a gőzgép
hatásfokának 1%-ról 5%-ra emelkedésével egyetlen gép már
100 ember munkájának megfelelő, 20 kW nagyságrendű
teljesítményre volt képes.
Jelen írásomban elsősorban a villamos energia átalakítás
struktúrájának szemszögéből kívánom bemutatni a
fenntartható fejlődést, hiszen a fejlődés a villamos energia
termelés-felhasználás „szemüvegén keresztül” is óriási
mértékű. Napjainkban a fejlett országok polgárai mintegy 20
„energiarabszolgát”
dolgoztatnak
az
igényeik
kiszolgálására. Az év 8760 órájában 20 ember munkájának
megfelelő
energiát
használnak
fel
folyamatosan.
Mindennapi életünk energiarabszolgái a villamos energiát
fogyasztó eszközök, mint például a TV, a porszívó, a
mikrohullámú sütő, számítógép és még számos más eszköz
[2].

A rendszerszemléletű gondolkodás megköveteli tőlünk,
hogy komplexen kezeljük az energetikai kérdéseket, ezért a
mennyiségi és minőségi kérdéseket egyaránt vizsgálnunk
kell. Az elemző vizsgálatunkat a termodinamika első két
főtételének segítségével tesszük meg. Ezek a tételek ugyanis
a fenntartható fejlődést illetően véges lehetőségekről,
korlátokról beszélnek.
A fejlődés gazdasági növekedést generál, amely termelő
kapacitás bővüléssel jár. Az energia „termelése” során olyan
energia átalakításról beszélünk, melynek során a különféle
energiahordozókból a fogyasztók számára megfelelő
formában felhasználható energiát állítunk elő. Ilyen energia
a villamos energia, mely a primer energiahordozók
célszerűen átalakított közvetítő formája [3].
A termodinamika I. főtétele (a megmaradási törvény)
alapján az energiaigényünk kielégítésére szolgáló energia
átalakításnak egyebek mellett az alábbi két hatása van [4]:
1.) energiát és anyagot igényel a környezettől,
2.) növeli a környezet terhelését, csökkenti (hulladék)
asszimiláló képességének tartalékait.
Tehát minden fejlődés és a fejlődés generálta növekedés még
több termelést von maga után, amelynek alapanyag és
energia igénye van!
A termodinamika II. főtétele, az energia áramlásának a
törvénye az entrópia törvény. Az első törvény mennyiségi
korlátot jelent, a második törvény minőségi korlátokat fejez
ki: Felhasználható-e a megtermelt energia?

Az újkőkor vagy a csiszoltkő-kor(szak). A kőkorszak utolsó része.
Az újkőkorszak a földművelés kialakulásával kezdődött és a fém
alapú eszközök elterjedésével ért véget.
1
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A fenntartható fejlődés fogalmának használatánál meg kell
különböztetni az egész Földre vonatkoztatható általános
megállapításokat, és a mi régiónkra (illetve a mi hazánkra)
jellemző szempontokat. Amíg például a fejlődő országoknál
elsősorban
a
mennyiségi
kérdések
jelentik
az
alapproblémát, addig a fejlett országoknál a minőségi
kérdések állnak elsősorban a fejlődési kérdések
középpontjában.
A fenntartható növekedés és a fenntartható fejlődés definíciója
között különbséget kell tegyünk. A termodinamikai
főtételek értelmezésében a környezeti és energetikai
problémák
a
fizikai
növekedéshez
–
például
termelésnövekedéshez - köthetők. Vagyis a fenntartható
fejlődés útja nem feltétlenül jelenti a fenntartható
növekedést. Sőt! Meg kell vizsgálnunk tehát azt is, hogy
létezik-e olyan növekedés, mely egyáltalán nem jár
kapacitásnövekedéssel, ellenben hosszabb időtávon mégis
növeli a teljesítőképességet, ami a gazdasági teljesítmény
fejlődését eredményezi.
Prof. Mark Sutton fogalmazása szerint a környezeti
problémák megoldására, a fenntartható növekedés alábbi
feltételei kell teljesüljenek [4]:
1.) a lakosságszám stagnál,
2.) az emberek alapvető szükségletei kielégítettek,
3.) a fizikai gazdaság környezetileg fenntartható és
kibocsátásainak környezeti hatásai stagnálnak vagy
hanyatlók,
4.) minden energia megújuló forrásokból származik,
5.) a gazdaság mindenfajta növekedése minőségi jellegű.
Beláthatjuk, hogy racionális gondolkodással a feltételek
egyelőre utópisztikusak, hiszen:
1.) a világ lakossága növekszik,
2.) a fejlődő világ gazdaságának egyik hajtóeleme a
szükségletek kielégítésére vonatkozó termelés
fejlődése,
3.) az emissziók és ez által az immissziók sem
stagnálnak,
(például
Kína
erőműfejlesztési
irányvonala),
4.) a megújuló energiák sem mennyiségben, sem
minőségben nem képesek kielégíteni a világ
energiaéhségét,
5.) az ötödik feltételben egyelőre csak bízni lehet.
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termelés mennyiségi hozama is nagymértékben függ az
időjárási hatásoktól.
Számos diagramot, táblázatot találunk azzal kapcsolatban,
hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban az országunk
villamosenergia-mixe,
vagyis,
hogy
az
egyes
energiahordozók, az egyes energiatermelési módok milyen
százalékos arányban vették ki a részüket a termelésből. A
jövő tekintetében is különböző célkitűzéseket olvashatunk,
különböző sarokszámokkal találkozhatunk - mint például a
megújuló energiaforrásokból származó energiahányad –,
amelyek megfogalmazzák számunkra az elérendő célokat.
Az eltérő célértékek azonban felvetik annak kérdését, hogy
a kitűzött értékek tudományosan kellően megalapozottak-e,
illetve a célkitűzések figyelembe veszik-e a szigorú
realitásokat?
Az alábbiakban tekintsünk át néhány olyan feltételt, tézist,
amelyek önmagukban ugyan nem határozzák meg az
energiamixet, de az ideálisnak vélt energiamix kialakítása
során nem hagyhatók figyelmen kívül.
Az első tézis: kerülni kell a két párhuzamos erőműrendszer
kiépítését. A nagyarányú időjárásfüggő megújuló energiák
részarányával, elkerülhetetlenné vált – elsősorban
szénhidrogén bázisú – a konvencionális erőműparkok
üzemeltetése. Egy országos energiarendszer tekintetében
gondoskodni
kell
tartalékképzésről.
A
megújuló
energiaforrások térhódítása megkérdőjelezhetetlen – ez
mutat a fenntarthatóság irányába -, de meg kell találni az
ideális arányukat a villamos energia rendszerben.
Amennyiben túl sok az energiamixben a megújuló forrásból
származó részarány, úgy a tartalékképzés miatt fel kell
építenünk még egy hagyományos energiaforrásokra
támaszkodó erőműrendszert.
Gyakran olvashatjuk, hogy az energiatárolás fejlesztése
megoldást jelenthet az időjárás függő megújulók
kiszámíthatatlanságára, hiszen például egy „dunkelflaute”
időszakban – szélcsendes idő, amikor a nap sem süt - a
korábban megtermelt és eltárolt energiával kiszolgálhatók
lennének a fogyasztók. Ez valóban egy ígéretes megoldás,
de meg kell vizsgálni a tényleges potenciális lehetőségeket.
Az 1. ábrán a Német szélerőművek 2014. áprilisi termelése
látható [5]. Megfigyelhető a szélenergia kiszámíthatatlansága. A csúcsteljesítmény ebben az egy hónapos
időszakban P=23 GW volt.
teljesítmény
[GW ]
Pcs=23 GW

Magyarország energiamixe – szigorú
realitások mellett
A realitások vizsgálatának elemzése alapvetően abból indul
ki, hogy az energiatermelés vonatkozásában milyen és
mennyi a bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. Ha
egy matematikai függvényben gondolkodunk, akkor
mennyi azon változóknak a száma, amelyek befolyásolják a
végeredményt.
Ha ezen az irányvonalon kezdünk el vizsgálódni, akkor
beláthatjuk, hogy egy atomerőműnek, egy szén-hidrogén
bázisú erőműnek a „bizonytalansági faktorai” más
energiaátalakítási módokkal összevetve sokkal kisebbek.
Gondoljunk csak az időjárásfüggő megújuló energiák
környezeti kitettségére, melyhez hasonló kitettség jellemzi a
biomassza alkalmazását is, hiszen a mezőgazdasági
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30 nap=720óra

1. ábra:

időtartam
[h]

A német szélerőművek 2014. áprilisi termelése

Az adatok vizsgálata során az volt a célom, hogy
„téglalapot” lehessen szerkeszteni a szélerőművek termelési
viszonyaiból, azaz korlátlan tároló kapacitást feltételezve
meghatározzam azt az átlagos teljesítményt, amelynél az
átlag fölötti termelés fedezi éppen az átlag alatti termelés
során egyébként fellépő kiesést. (2. ábra)
A diagramon azt kerestem, hogy a citromsárga és a barna
színnel jelölt területek, hol lesznek egyenlők. Ez választ ad
arra a kérdésre, hogy mekkora mennyiségi lehetőség van
arra, hogy a megtermelt energiát eltárolhassuk.
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5,28 GW

teljesítmény
[GW]

30 nap=720óra

teljesítmény
[GW]

30 nap=720óra

2. ábra:

időtartam
[h]

időtartam
[h]

A szélerőművek termelés – tárolás arányainak
vizsgálata

A 2. ábra alsó diagramján látható az az állapot, amikor a
termelés-tárolás kiegyenlíti egymást és az, hogy a tárolástermelés egyensúlyával mekkora teljesítményt építhetünk
be a villamos energia rendszerünkbe.
A termelés-termeléshiány egyenlőség tengelyét 5,28 GW-nál
találjuk. A németországi szélerőművi beépített kapacitás
2014. áprilisában PBT,D=38614 MW volt. Ez azt jelenti, hogy
a vizsgált 30 nap (τ = 30 nap = 720 h) alatt a névleges
kiadható villamos energia Enévl,30=27802,8 GWh lehetett
volna, 100%-os névleges kapacitású termelés alapján (lásd
(1.) egyenlet).

E névl,30  PBT, D    38614MW  720h  27802,8GWh (1.)
A termelés-tárolás egyensúlyán (a tengelyes tükrözésen
alapuló vizsgálat alapján) a tényleges termelés
Ptény=5,28 GW volt, ami kiadható villamos energiában
E30=3801,6 GWh-át jelentett, illetve jelentene, ha a tárolás
megoldható lenne (lásd (2.) egyenlet).

E 30  Ptény    5,28GW  720h  3801,6GWh

(2.)

Ha a névleges termelési kapacitást és a tényleges termelést
összevetjük, azt az eredményt kapjuk, hogy a névleges
beépített termelési kapacitás, csupán 13%-át tudnánk
hasznosítani még a tárolással együtt is (lásd a (3.) egyenlet)!



100%
E 30
3801,6GWh

 0,136  13,6% (3.)
E névl,30 27802,8GWh

A második tézis az okos megoldások, smart technológiák, modern
városok, innovatív megoldások elkerülhetetlen és szükséges
fejlődésére vonatkozik, továbbá rámutatok arra, hogy a
bennük rejlő lehetőségeket nem szabad túlértékelni. Az
ideálisnak vélt megoldáshoz az „arany középutat” kell
megtalálni. A rendszerszintű vizsgálat során, figyelembe
vesszük azt is, hogy számos „okos megoldás”, amely a
mindennapi életünk kényelmét szolgálja, szintén terhelően
hat a villamos energia rendszereinkre. Egy felmérés szerint
az EU-ban például 3,7 milliárd eszköz van folyamatosan
standby állapotban (készenléti funkcióra állítva), mely
fogyasztás a háztartásaink áramfogyasztásának 22
százalékát is kiteheti, de a mérsékeltebb publikációk is
minimálisan 10 százalékra teszik az otthonaink
fogyasztásán belül a készenléti mód részesedését [6]. Ez
például az Egyesült Államokban 7200 megawatt erőművi
kapacitást foglal le, mely több mint 14 darab VVER-440-es
paksi blokk teljesítményét jelenti.
Hazai viszonylatban a fenntartható fejlődéshez hasonlóan
az importfüggőség fogalma is gyakran napirendre kerül. Ez
valóban nagyon fontos fogalom, és egy optimális
energiarendszer kialakítására ad(hat) lehetőséget egy, a
többi országtól független energiarendszer kiépítése. Ezzel
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kapcsolatos a vegyes energiamix fogalmának bevezetésével a
jelen munka harmadik tézise: a sokszínű, több
energiahordozóra épített energetikai rendszer mind
versenyképességben, mind ellátásbiztonságban, mind
rugalmasságban gazdaságossá és egyben optimálissá teszi a
rendszert.
A vegyes energiamix fenntartásának egyik feltétele –
nemcsak Magyarországon, hanem másutt is a világon –
hogy
a
meglévő
konvencionális
erőműveink
üzemfenntartásáról gondoskodjunk. A karbantartásukkal,
öregedéskezelésükkel vagy akár a fejlesztésükkel
foglalkozni kell, hiszen csak megfelelő működés mellett
tudnak termelni – akár tartalék erőművi szerepet betöltve akár szükség szerint a rendszerbe illesztve.
Nyilvánvaló,
hogy
a
fogyasztók
folyamatosan
rendelkezésre álló villamos energiát szeretnének. Egy
termelő gyár példáját megnézve, beláthatjuk, hogy a
termelést, a gyártósorok kapacitását nem illeszthetik
ingadozó rendelkezésre állású villamos energia háttérhez,
azok magas szintű ellátásbiztonságot igényelnek. Ezért egy
energiarendszer tekintetében gondoskodni kell a kellő
tartalék képzéséről. A német erőművi rendszerben a szén
bázisú – elsősorban a feketekőszén alapú – erőművi
energiaátalakítás nyújt masszív bázist a tartalékképzésnek.
A negyedik tézis a gazdaságosságra és versenyképességre
vonatkozik. A versenyképességi vizsgálatoknál a
rendszerszintű gondolkodás alapkövetelmény. Fontos
tényező továbbá, hogy az egyes energetikai beruházások
külső támogatás nélkül, önállóan is rentábilisak legyenek.
További szempont, hogy az időjárás-függő megújulók
esetében a tartalékok kiépítésének a költségével is számolni
kell, vagyis az összes szükséges beruházás a szél- és/vagy
fotovoltaikus erőmű és a tartalékerőmű beruházását is
magába foglalja. Ezek figyelembevételével kell(ene)
versenyképességi, gazdaságossági céloknak teljesülniük.
A versenyképességet befolyásoló egy további tényező a CO2
árának bizonytalansága, mely árat bizonytalansága mellett
is prognosztizálni és a jövőre vonatkoztatva figyelembe kell
venni.
Az ötödik tézis az ellátásbiztonsággal és kiszámíthatósággal
kapcsolatos. Mindenekelőtt hangsúlyozni kell, hogy az
ellátásbiztonság
minden
más
gazdasági
jellegű
követelményt megelőző követelmény, hiszen egy hosszabbrövidebb távú termelés kiesés (vagy más néven „blackout”)
óriási károkat okozhat.
Széles körben elfogadott prognózis, hogy a csúcsterhelések
növekedni fognak nemcsak Magyarországon, hanem
előreláthatóan
egész
Európában.
Az
energetikai
beruházások és fejlesztések nélkül a forrásoldali hiány is
növekedni
fog,
hiszen a
beépített
kapacitások
kihasználásával kapcsolatos igények is nagyobbak lesznek,
és az öregedésből adódó pótlólagos termelés kiesésekkel is
számolni kell. Hiány esetén az egyes államok importra
szorulnak, amely bizonytalanságot jelent. A termelő
kapacitások fenntartásának biztosításával csökkenthetjük a
behozatalból adódó bizonytalanságot. Az egyik alapvető
bizonytalansági faktor, illetve alapvető kérdés az Európai
villamos energia rendszereknél, hogy honnan fogunk
energiát vásárolni?
A hatodik tézis szerint: szemléletformálási cselekvési tervekre
szükség van. Minden energetikai megoldás függ a
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közigazgatási szerkezettől, a fogyasztás szintjétől, a
vállalatok törekvéseitől, a gazdasági modelltől, az
életszínvonaltól és a kívánt komfortfokozattól, az előnyben
részesített szállítási eszközöktől. De akárhogy legyen is, igaz
a mondás: „Az egyetlen energia, amellyel nincs baj, az,
amelyet nem használtunk fel.”

[9]. Sajnos megállapítható, hogy nem kapunk egységes
képet a jelenség mértékéről, magyarázatáról és
kialakulásának okáról. A jelenség egyes fontosabb
összetevőiről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Annak érdekében, hogy egyidejűleg csökkentsék az
energiaveszteségeket és a környezet terhelését az államok
különféle ösztönző eszközöket használnak:

Elsősorban az Antarktiszon és Grönlandon végzett
fúrásokból és mintavételezésekből ma már pontos
információk állnak a rendelkezésünkre a Föld felszíni
átlaghőmérsékletéről és a szén-dioxid koncentráció múltbéli
alakulásáról (3. ábra).

Az energiagazdálkodás energetikai szemléletformálás
mindenekelőtt a fogyasztásban elérhető megtakarításokkal
kezdődik, de számításba kell venni az energiaforrások
diverzifikálását, a termelési és fogyasztási szerkezet
egymáshoz való közelítését, az energiaátalakítások
csökkentését is.
A hetedik, egyben utolsó tézis szerint: az energetika
legfontosabb tényezői közé tartoznak a környezetvédelmi
kérdések. Minden beruházás, minden energetikai kérdés
esetében az energia és környezet szavakat egy mondaton
belül kell alkalmazzuk, lehetőleg egymás mellett. Az
energia és a környezet kapcsolatára vonatkozóan – a
teljesség igénye nélkül - két folyamatot emelhetünk ki
jelentősként: Az egyik, hogy az energetika a természeti
környezetből veszi erőforrásait, legyen szó akár az egyszer
kimerülő fosszilis vagy nukleáris energiahordozókról,
illetve a megújuló energiákról. A másik folyamat, hogy az
energiaátalakítás során az ökoszisztémát terhelő anyagok a
természeti környezetbe jutnak vissza.
Az ideálisnak vélt energiamixünk kialakításánál a fent
bemutatott tézisek irányába mutató megoldásokra kell
törekednünk. Az országok különböző igényei, adottságai
alapján az energiamix tekintetében nem lehet meghatározni
egy olyan ideális rendszert, mely minden ország számára
példaként követhető. Nem lehetséges egy olyan
energiamixet alkotni, amely megvalósítására minden
nemzetnek törekednie kell. Amíg az egyik országban
például a földrajzi adottságok lehetővé teszik a nagyarányú
vízenergia hasznosítást, addig egy másik országban - a
kedvezőtlenebb adottságok miatt – korlátozottak lehetnek
az ilyen lehetőségek.

Energetika és a szén-dioxid
Az üvegházhatású gázok, kiemelten a szén-dioxid és az
energia átalakító létesítmények (erőművek) káros hatásai
rendkívüli mértékben foglalkoztatják a közvéleményt.
Sokan korunk egyik legnagyobb veszélyének a
klímaváltozást tartják. Rengeteg cikk foglalkozik a témával

CO2

250

2

200

-2

szén-dioxid koncentráció [ppmv]

A fenti eszközök eredményessége nem lebecslendő, mert
Franciaországban az átfogó energiagazdálkodási politika
1973-as bevezetése révén, már az 1990-es évek közepére, évi
30 millió tonna kőolaj-egyenértékű energia megtakarítása
vált lehetővé [1].

300

hőmérséklet-változás [vC]

 a környezetszennyező vállalatok megadóztatása.
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3. ábra:

A szén-dioxid koncentráció és a hőmérséklet kapcsolata
– rövid távon [7]

Mindkét vizsgált paraméter ingadozik, jelenleg emelkedő
tendenciát mutat.
A globális szén-dioxid koncentráció és a felszíni
átlaghőmérséklet
között
rövidtávon
kimutatható
összefüggés figyelhető meg. Azonban a Föld történetének
hosszabb periódusára a szén-dioxid koncentráció és
hőmérséklet közti korreláció hiányzik, erre példa is van,
lásd 4. ábra.

T anomália [vC]

 technológiai
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(gépjárművekre, fényforrásokra stb.),
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 különböző megoldások fejlesztésének támogatása,
például – az atomerőművekhez szorosan kapcsolható olyan hőszolgáltató hálózatok létrehozása, amelyek az
iparban egyszer már felhasznált hőmennyiséget
másodszor, alacsonyabb szinten újra felhasználják,

A hőmérséklet és a CO2 kapcsolata
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A szén-dioxid koncentráció és a hőmérséklet kapcsolata
– hosszabb távon [8]

A hőmérséklet viszonylatában az elmúlt 20000 – 25000
évben egy általános felmelegedés kezdődött, de a
periodikus ingadozás az azóta eltelt időszakra is jellemző. A
jelen anyag az oszcillációt nem vizsgálja, elsősorban a
hőmérséklet és a szén-dioxid koncentráció kapcsolatára
fókuszál.
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„Mi vezet mit?”
A kérdésre még nem tudjuk biztosan a választ, a tudósok
véleménye is megoszlik [9].
Két eset lehetséges:
1. eset: A CO2 koncentráció növekedése
hőmérsékletet (tehát a CO2 a „motor”),

emeli

a

2. eset: A hőmérséklet emelkedése miatt növekszik a CO2
koncentráció.
Előfordulhat, hogy a folyamatban lévő globális
felmelegedés a CO2 koncentráció növekedésétől független
jelenség. Azt tényként kezelhetjük, hogy a hőmérséklet
hozzávetőlegesen 100.000 éves periódussal ingadozik, és az
oszcilláció amplitúdója a legutóbbi 100.000 évben
emelkedett. A hőmérséklet egy olyan emelkedő fázisban
van, amely 20-25000 évvel ezelőtt kezdődött, és jelenleg is
tart.

A hőmérséklet és az antropogén hatás
A hőmérséklet emelkedésének okozójaként felvetődik az
emberi tevékenység – antropogén hatás – ezen belül az
energetika.
Ennek a feltételezett hatásnak a vizsgálatát jelen esetben a
légköri CO2 és vízpára légkörben betöltött szerepének
megfelelően végezzük, mivel a CO2 és a vízpára a légkör két
fő abszorbeáló gáza. Amíg a légkörben a CO2 koncentrációja
350-400 ppm, addig a vízpára ennek átlagosan 25-30szorosa, közel 10.500 ppm. A vízpára abszorpciós sávjában
(λ=5,6-7,6 μm) a víz abszorpciós koefficiensének értéke két
nagyságrenddel nagyobb, mint a szén-dioxidé (5. ábra) [9].
Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy a szén-dioxid
szerepe – bár a légköri koncentrációja növekszik -, még
mindig alárendelt a vízpárához képest.
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Az energetikai környezetterhelő emissziókat egyértelműen
felelőssé tenni és „minden rossz” okozójaként kikiáltani
tehát nem szabad. A bemutatott elemzésekből látható, hogy
a hőmérséklet növekedését, a levegőben található víz
növekedése, és a körforgásos rendszerű vízháztartás (óceáni
körforgás) változása – növekedése – is befolyásolhatja.

Összefoglalás
A 2. szakaszban közölt tézisek közül az „első az egyenlők
között” elvet követve a környezetvédelmi és az
ellátásbiztonsággal,
kiszámíthatósággal
kapcsolatosak
emelendők ki, nem csökkentve a többi tézis szerepét és
fontosságát.
Környezetvédelmi
szempontból
az
atomenergia békés célú alkalmazása mellett szól
hangsúlyosan az atomerőművek szén-dioxid semlegessége
is. Az atomerőművek létesítése és üzemeltetése hozzájárul
ahhoz, hogy a légkörben a CO2 koncentráció a jelenlegi 350 400 ppm-ről csökkenni tudjon. A hazai nukleáris bázisú
villamosenergia-termelés számos más előnye mellett
hozzájárul hazánk, sőt az egész régió ellátásbiztonságához
is.
Az energetika és szén-dioxid kapcsolatát taglaló rövid
vizsgálat természetesen nem helyettesíti a komplex teljes
körű elemzést és nem is lehet ez alapján végleges álláspontot
kialakítani a szén-dioxid koncentráció és a hőmérséklet
korrelációjával kapcsolatban. Egy ilyen korreláció
meghatározásához sokkal mélyebb és szerteágazóbb
vizsgálatokra van szükség. Azonban az nyilvánvaló, hogy a
klímaváltozás okozójául egyedül az energetikát felelőssé
tenni téves és nem szabad, hogy hibás és esetlegesen káros
következtetésekre, illetve következményekre vezessen. Az
alaperőműveket – sem az atomerőműveket, sem pedig a
hagyományos energia átalakítási módokat – a jelenlegi
fejlettségi szintünkön nem lehet kizárni az energia
rendszerek fejlesztéséből.
Ahhoz, hogy az ökológiai lábnyomunkat2 ne mélyítsük
biztos szakmai alapokon nyugvó döntésekkel kell az energia
stratégiáinkat kialakítani.

5. ábra:

A CO2 és a vízpára abszorpciós tulajdonsága [10]
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Atomerőművi berendezések biztonsági besorolása – lehet
egyszerre determinisztikus és valószínűségi?
Karsa Zoltán, Jávor Tamás
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, tel.: +36 1 392 2700

A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok tervezési kötetei szerint az atomerőművek berendezéseit az ellátott biztonsági funkcióikból
kiindulva biztonsági osztályokba kell sorolni. A biztonsági osztály határozza meg a berendezés kezelési követelményeinek
szigorúságát. E besorolás elsődlegesen determinisztikus szemléletű. A berendezéseknek a létesítmény biztonságában betöltött
szerepéről, súlyáról azonban hasznos információ kapható a valószínűségi biztonsági elemzésből (PSA) is. Az OAH megbízásából
új besorolási eljárás tervezetét dolgoztuk ki, amely figyelembe veszi e kockázatelemzési eredményeket is. A kockázatszempontú
berendezésbiztonsági osztályozás egyik célja, hogy egyes determinisztikus alapon konzervatívan besorolt berendezések kezelési
követelményein enyhíteni lehessen. Ezáltal az üzemeltető költségmegtakarítást érhet el, valamint erőforrásait a hatósággal együtt
a valóban magas kockázatú területekre csoportosíthatja.

A jelenleg érvényes atomerőművi
berendezés-besorolás
A hazai atomerőművek rendszereit és berendezéseit a
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok [1] előírásai szerint kell
biztonsági osztályokba sorolni. A besorolást a szabályzatok
tervezési kötetében szereplő követelményeket kielégítően
kell elvégezni. Üzemelő atomerőművekre a harmadik, új
atomerőművekre a 3/A jelű kötet tartalmazza e
követelményeket. A követelmények üzemelő és új építési
atomerőművekre némileg különböznek. Ehelyütt az
üzemelő
atomerőművekre
vonatkozó
elvárásokat
tárgyaljuk, mivel munkánk során ezekkel foglalkoztunk
behatóan.
A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok harmadik kötetének
„Biztonsági osztályba sorolás” című alfejezetében
(3.2.2.2110.-3.2.2.2166.. pontok) leírt módon kell a biztonsági
osztályokba sorolást végrehajtani. Ez az eljárás a minden
erőmű által teljesítendő alapvető biztonsági funkciókból (a
reaktivitás szabályozása, hőeltávolítás a besugárzott
fűtőelemekből és a radioaktív anyagok visszatartása)
kiindulva az adott erőműre biztonsági funkciókat definiál. A
biztonsági funkciókhoz hozzá kell rendelni azokat a
rendszereket, melyek azokat ellátják.

valamelyikébe. A rendszerek olyan biztonsági osztályozást
kapnak, mint az általuk ellátott legmagasabb1 osztályú
funkció. A rendszerek berendezései olyan biztonsági
osztályba kerülnek, mint a rendszer is, kivéve, ha a
berendezés szerepe a funkció ellátása szempontjából
másodlagos.
A besorolás célja eltérő tervezési, gyártási, beszerzési,
minőségbiztosítási, karbantartási, tesztelési, (üzemeltetői és
hatósági) felügyeleti, összefoglalóan kezelési követelmények
alkalmazása
a
különböző
osztályokba
sorolt
berendezésekre. Így a magasabb osztályú berendezések
élettartamának minden szakasza, a rajtuk végzett minden
beavatkozás szigorúbb követelmények szerint végzett,
jobban felügyelt és dokumentált.
Ez a deduktív jellegű folyamat teljes mértékben a
determinisztikus biztonsági elemzések szemléletén alapszik.
Ezért nem veszi figyelembe
 a rendszer, berendezés által elhárított kezdeti esemény(ek)
gyakoriságát2,
 a berendezések meghibásodási valószínűségét,
 a rendszernek, rendszerágnak,
létesítmény teljes biztonságában
hozzájárulását.

berendezésnek a
betöltött szerepét,

A biztonsági funkciókat és az azokat ellátó rendszereket és
rendszerelemeket adott szempontok szerint be kell sorolni
három biztonsági és egy nem biztonsági osztály

Jelen cikkben „magasabb”-nak mindig a szigorúbb
követelményeket jelentő, a biztonság szempontjából kritikusabb
osztályt nevezzük, a számozás vagy elnevezés módjától
függetlenül.
1
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2

E szempont korlátozott mértékben és közvetett módon jelenik
meg a szabályzatban mivel a besorolásnál tekintettel kell arra, hogy
egy rendszernek vagy berendezésnek a tervezési alapba tartozó,
vagy az azon túlmutató üzemállapotokat eredményező kezdeti
események
elhárításában van-e
szerepe, a
különböző
üzemállapotokhoz vezető kezdeti eseményeket pedig gyakoriság
alapján kell kategorizálni.
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 a rendszerágak, berendezések többszörözöttségének
(redundáns kialakításának) mértékét3,
A paksi atomerőmű biztonsági funkciói, rendszerei és
berendezései e szabályok szerint besoroltak (a besorolást,
sőt, magukat az NBSZ-beli elveket is a korábbi erőművi
hivatalos szóhasználat szerint a legtöbben ma is ABOS-nak
– Atomerőművi Biztonsági Osztályba Sorolás – ismerik). E
rövidítés a biztonsági osztályba sorolás ajánlott módszerét
leíró hatósági útmutatóban [2] is megjelenik.
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bekövetkeznie: az F eseménynek, a középső ág három
eseménye (A, D, E) közül az egyiknek, és a bal szélső ágból
A-nak és B-nek együtt, vagy C-nek. Ezért foglalta a három
ágat ÉS-kapuba.
Köv
ÉS

A valószínűségi biztonsági elemzés (angolul Probabilistic
Safety Assessment, PSA) a létesítmény biztonságát más
oldalról közelíti meg, arról számszerű és logikai képet ad, és
a fent felsorolt, a determinisztikus elemzésekből hiányzó
szempontok is megjelennek az értékelésében. Az e területen
még nem járatos olvasók érdekében a következő fejezetben
összefoglaljuk a PSA módszerének lényegét.

VAGY

Valószínűségi biztonsági elemzés (PSA)
A PSA célja számszerű képet kapni létesítményünk
biztonságáról. Ennek érdekében egy eseménylogikai modellt
épít fel, az üzemzavar egyes pillanataiban vagy a
berendezés egyes hibamódjainál elágazásokkal. Az ágak
tartalmát
és
az
eseményláncok
végét
viszont
(értelemszerűen) a fizikai, determinisztikus elemzések adják
meg. Az események logikai kapcsolatainak megjelenítése
általában ún. eseményfák vagy hibafák segítségével
történik.

C

ÉS

A

1. ábra:

 C  A F
 CDF
Áttérve a szöveges (ÉS, VAGY) és halmazlogikai
(helyett az egyszerűbb matematikai („·”, „+”)
jelölésekre, vegyük észre, hogy ha ABF bekövetkezik, akkor
a következményhez már nem szükséges D vagy E
bekövetkezése, így a második és harmadik metszet nem
minimálmetszet, szintén elhagyhatók.
A maradék halmazok:
ABF, ACF, CDF, CEF,
azok, amelyek önmagukban a következményt okozzák,
vagyis a minimálmetszetek.

rendszert

Köv = ABF + ACF + CDF + CEF
és a logikai (halmaz-)egyenletet
vonatkozó egyenletté átírva:
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(1)

valószínűségekre

P(Köv) = P(ABF) + P(ACF) + P(CDF) + P(CEF) 4. 5 (2)

A rendszerelemző, aki a hibafát készítette, a
determinisztikus elemzések alapján arra jutott, hogy a
következmény fellépéséhez három feltételnek kell együtt

A determinisztikus elemzéseket természetesen általában az egyszeres
meghibásodási kritérium érvényesítésével végzik, és azt is gyakran
feltételezik, hogy maga a kezdeti esemény egy további független
rendszerágat működésképtelenné tesz. Azonban ez mindössze a hármas
redundancia elméleti megalapozása, a determinisztikus elemzés
eredményét továbbra sem befolyásolja a többszörözött berendezések
vagy rendszerágak konkrét száma, 3 felett pedig teljesen érzéketlen
azokra.

A PSA mintapélda hibafája

 (A  B)  D  F

 CEF

3

E

 (A  B)  A  F – a zárójel csak az ábrával való
érthetőséget szolgálja, tehát A-val értelemszerűen
egyszerűsítünk

A modell kiértékeléséhez definiálni kell a rendszer vagy
létesítmény számítandó (általában kedvezőtlen) végállapotát.
Meg kell állapítani, melyek azok a minimálisan szükséges és
elégséges hibakombinációk, melyek önmagukban a
végeseményhez vezetnek. A hibák ilyen együtteseit
nevezzük minimálmetszeteknek. Logikailag a végállapot a
minimálmetszetek uniója, számszerűen pedig a végállapot
valószínűsége a minimálmetszetek valószínűségének
összege. Az elemzés végeredménye a végállapot
valószínűsége vagy gyakorisága (számadat), és összetétele
(halmazlogika).

A fa csúcsán levő téglalap (Köv) jelöli a következményt (az
elemzett végállapotot). A fa logikai (ÉS, VAGY) kapukból és
elemi eseményekből (A, B, C, D, E, F) épül fel.

D

Megkeressük, melyek azok az eseménykombinációk,
melyek önmagukban a következményt képesek okozni:

 (A  B)  E F

Az alábbi hibafával egy igen egyszerű
jelképezünk, és elvégezzük kiértékelését.

A

B

A PSA legfontosabb bemenő adatai a kezdeti események
gyakorisága, az elemi meghibásodások valószínűsége, a
berendezések egyéb paraméterei (pl. tesztelési ciklusidő,
javítás időtartama) és a hibák közötti függőségek adatai.

Egyszerűsített mintapélda a PSA módszerére

F

VAGY

4

A minimálmetszetek azonos elemszáma csak e mintapélda jellemzője.

Mindaz, amit eddig a PSA-ról mondtunk, teljes általánosságban
érvényes rá, mint logikai elemző módszerre. Az elemzendő
következmény tetszőleges lehet, pl. atomerőművi radioaktív kibocsátás,
de egyéb üzemi vagy közlekedési baleset, tőzsdei összeomlás, vagy
bármilyen végesemény. (Elemezhetjük akár munkahelyünkről való
elkésésünk gyakoriságát is, ha az azt kiváltó tényezőket és
kapcsolataikat ilyen pontossággal fel tudjuk mérni.)
5
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Atomerőművi PSA jellemzői

RIF(A) = P(Köv | P(A) = 1) =

P(Köv)

Atomerőműre
készített
valószínűségi
biztonsági
elemzésben az elemzett végállapot és a számszerű
eredmény általában:

= P(I  BF) + P(I  CF) + P(CDF) + P(CEF) ,

P(Köv)

(6)

 az ún. 1. szintű PSA-ban az aktív zóna sérülése és annak
gyakorisága (Core Damage Frequency, CDF);

ahol a biztos eseményt I-vel jelöltük.6

 az ún. 2. szintű PSA-ban, melyben a kiindulás (a kezdeti
esemény) az 1. szint végeredménye, a korai nagy kibocsátás
és annak gyakorisága.

Léteznek egyéb fontossági számok is, melyek más-más
oldalról világítják meg az adott eseménynek a
végállapotban játszott szerepét.

(Léteznek egyéb használatos végállapotok is, melyek pl. a
blokk tervszerűen leállított aktív zónájára, vagy a pihentető
medencében
tárolt
üzemanyagra
adnak
hasznos
információt.)

Berendezések kockázatszempontú
besorolása

A PSA fontossági számai
A fontossági számok olyan mutatók, amelyek egy
eseménynek (elemi eseménynek, vagy ezek csoportjának, pl.
egy rendszerágnak) a végeredményben (kockázatban)
betöltött teljes szerepéről adnak képet. Ennek különösen
akkor van jelentősége, ha az esemény a modellben több
különböző helyen is előfordul (példánkban az A esemény
volt ilyen). Ily módon megítélhető egy elem fontossága az
elemzett rendszerben, létesítményben.
A számunkra most szükséges két fontossági szám, melyeket
a CDF végeredményben egy X eseményre mutatunk be:
 Kockázat-hozzájárulási
tényező
(Fractional
Contribution, FC): az adott eseményt tartalmazó
minimálmetszetekből származó kockázat aránya a teljes
kockázatban.
FC(X) = CDF (X) < 1
CDF

(3)

Szemléletes jelentése szavakkal: „A kockázat mekkora
részében van szerepe az X berendezés meghibásodásának?”
Például, ha a fenti (2) egyenletben az A esemény kockázathozzájárulási tényezőjét akarjuk kiszámolni,
FC(A) = P(Köv)(A) = P(ABF) + P(ACF)
P(Köv)
P(Köv)

(4)

 Kockázatnövelési tényező (Risk Increase Factor, RIF): az
adott eseményt biztosnak véve számolt kockázat az
eredetivel osztva.
RIF(X) = CDF (P(X) = 1) > 1
CDF

A PSA fontossági számai alkalmasak berendezések (a
végállapot szempontjából vett) fontossági sorrendjének
felállítására, biztonsági besorolására is. Ki kell jelölni a
fontossági szám skáláján egy határt, amely feletti értéknél a
berendezést fontosnak, alatta nem fontosnak ítéljük.
A fent definiált két fontossági szám esetében a nemzetközi
gyakorlatban általában az alábbi két korlátot használják:
 FC > 0,005;
 RIF > 2.
(Megjegyezzük, hogy a paksi atomerőműre korábban is
készítettünk ilyen jellegű rangsort, ám az – e többszempontú
módszerrel ellentétben – csak a fontossági számok értékének
felsorolásából állt. [3])

Kockázatszempontú besorolás lehetősége az
Egyesült Államokban
2004 novembere óta az USA nemzeti szabályozása [4]
megengedi, hogy az üzemeltetők rendszereik általuk
választott körét ne a hagyományos determinisztikus, hanem
valamely általuk választott, a PSA eredményeit is
figyelembe
vevő
módszerrel
sorolják
biztonsági
osztályokba. A kockázatalapú skálán való elhelyezés nem
felváltja, hanem kiegészíti a hagyományost, így az
osztályozás kétdimenzióssá válik, a következőképpen:
1. táblázat Kockázatszempontú berendezés-osztályok az Egyesült
Államokban
Determinisztikus alapon7

(5)

Kockázatalapon Biztonságot érintő Biztonságot nem érintő

Szemléletes jelentése szavakkal: „Hányszorosára növeli a
kockázatot az X berendezés működésképtelensége?”
Például, ha a fenti (2) egyenletben az A esemény
kockázatnövelési tényezőjét akarjuk kiszámolni,

A (6) egyenletben szereplő „CDF” álló betűs szedésével is
szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy e három esemény logikai
szorzatának betűalakja csak véletlenül egyezik a zónasérülési
gyakoriság más egyenletekben szereplő, dőlt betűkkel szedett angol
CDF rövidítésével.
6
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Magas
kockázati
fontosságú

RISC 1

RISC 2

Alacsony
kockázati
fontosságú

RISC 3

RISC 4

Az amerikai determinisztikus osztályozás a magyarországival
ellentétben csak két fokozatú: biztonságot érintő (safety-related) és
biztonságot nem érintő (nonsafety-related) berendezéseket különít
el.
7
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A RISC rövidítés jelentése Risk-informed Safety Class, vagyis
kockázatszempontú
berendezésbiztonsági
osztály.
Megjegyezzük, hogy az amerikai szóhasználathoz
hasonlóan mi is kockázatalapúnak nevezzük a csupán PSAfontossági számok alapján végzett, míg kockázatszempontúnak a determinisztikus, kockázati és egyéb
szempontok alapján együttesen végzett, integrált
szemléletű besorolást.
A sötétített hátterű 3. osztályba került berendezések kezelési
követelményeinek enyhítésére az engedélyes kérelmet
nyújthat be a nemzeti hatósághoz. Ha a hatóság ezt
elfogadja, az egyrészt az üzemeltető számára komoly
költségmegtakarítást jelent, másrészt mind az üzemeltető,
mind a hatóság figyelme felszabadul a kockázat
szempontjából valóban fontos területek felé.
Az eljárásra a Nuclear Energy Institute iparági szövetség
javaslatot dolgozott ki [5], melyet az ottani hatóság 2006
januárjában el is fogadott a jogszabálynak megfelelőként.

A NUBIKI által javasolt hazai besorolási
eljárás
A hazai besorolás kockázatszempontú kiegészítésére tett
javaslatban nagyban támaszkodtunk az amerikai
jóváhagyott eljárásra, ugyanakkor figyelembe vettük a hazai
sajátosságokat is. Részletes leírása [6]-ban olvasható.
Az eljárás tizenkét lépése a következő:
1.) Alkalmazás terjedelmének kijelölése
2.) Rendszerek, rendszerágak, berendezések határainak
megállapítása
3.) Rendszerfunkciók meghatározása
4.) Berendezések hozzárendelése a funkciókhoz
5.) Berendezések kockázati fontosságának elemzése
6.) A fontossági osztályozás kiterjesztése a rendszerfunkciókra
7.) Az összkockázat követelmények változtatására való
érzékenységének vizsgálata
8.) Szakértői csoport általi felülvizsgálat
9.) Kockázatszempontú biztonsági osztályokba (KSZBO)
sorolás
10.) Dokumentáció
11.) Követelmények változtatása
12.) Nyomon követés és időszakos felülvizsgálat
Az 1. lépésben az engedélyes kiválasztja, mely rendszerekre
kívánja determinisztikus besorolását kockázati (és egyéb)
szempontokkal kiegészíteni. A 2-7. lépéseket, melyekben a
rendszerek és berendezések határainak, funkcióinak
meghatározása és a tényleges számítások történnek,
előminősítésnek nevezzük. A 8. lépésben egy nagy tudású, az
adott erőműre rálátással rendelkező szakértőkből álló
bizottság vizsgál felül minden addig elvégzett műveletet. A
9. lépésben megtörténik az új (kiegészített) szempontok
szerinti új osztályokba való besorolás, míg az utolsó három
lépés az osztályozás „utóéletéről” szól. Mivel jelen cikk célja
egy javasolt besorolásról való általános, tájékoztató szintű
beszámoló, e helyen terjedelmi okokból nem kívánjuk az
összes
lépést
részletesen
ismertetni,
hanem
a
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legfontosabbakat emeljük ki. A lépések [6] alapján
követhetők végig pontosan.

1. lépés: Alkalmazás terjedelmének kijelölése
Javaslatunk szerint az engedélyes hazánkban is maga
választhatja meg az erőmű besorolásba bevont
rendszereinek körét:
 önkéntesen, vagyis a rendszerek köre tetszőleges, akár
megmaradhat minden rendszerre a régi besorolás mellett
is,
 a hasznosságot szem előtt tartva, vagyis azokat a
rendszereket kiválasztva, amelyeknél a kockázati
eredményekben a determinisztikus besorolástól eltérés
várható,
 csak teljes rendszerekre választható a kockázatszempontú besorolás, nem lehet rendszeren belül
berendezéseket kiválasztani, másokat kihagyni8.

5. lépés: Berendezések kockázati fontosságának elemzése
Ebben a lépésben történik meg a fontossági számok
(kockázat-hozzájárulási tényező és kockázatnövelési
tényező) számítása az alkalmazásba bevont rendszerek
berendezéseire. A fontossági számok korlátaiként a fent már
említett értékeket választottuk, a berendezéseket pedig
ebben a lépésben három kockázatalapú csoportba soroljuk,
melyben a korlátok szerepe aszimmetrikus:
 Magas kockázati fontosságú a berendezés, amelyre
FC > 0,005
 Közepes kockázati fontosságú az a berendezés, amelyre
FC < 0,005 és RIF > 2
 Alacsony kockázati fontosságú az a berendezés, amelyre
FC < 0,005 és RIF < 2.
(Mint látható, a kockázat-hozzájárulási tényezőnek a
berendezés fontosságának értékelésében nagyobb szerepet
tulajdonítottunk.)

8. lépés: Szakértői csoport általi felülvizsgálat
A szakértői csoport szerepe az, hogy a besorolás több legyen
a PSA-fontossági számok puszta mechanisztikus
számításánál és alkalmazásánál, mely esetenként félrevezethet akár tapasztalt elemzőt is, ha az adott erőművet és
annak PSA-elemzését közelebbről nem ismeri. A csoport
minimális létszáma 5 fő, és az alábbi területek
mindegyikéről tartalmaznia kell az adott erőművel
kapcsolatosan tapasztalattal rendelkező tagokat:
 tervezés
 üzemeltetés
 karbantartás
 műszaki megbízhatóság
 PSA elemzés
 determinisztikus biztonság
 súlyos baleseti elemzés
 engedélyezés.

Erre a kikötésre a 6. lépés tartalma miatt van szükség, amelyet itt
részletesen nem tárgyalunk.
8
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Ez a tudásprofil biztosítja, hogy a csoport figyelmét
semmilyen részlet ne kerülje el, így az átsorolás biztosan
nem okozza például az üzemelési kockázat rejtett
megnövekedését.
A csoport elé terjesztik az előminősítés (2-7. lépés) részletes
eredményét, ők felülvizsgálják az elvégzett munkát, hogy
minden eredmény megállapítása megalapozottan történt-e,
és akár felül is bírálhatják azokat (csak felfelé). Szükség
szerint kiegészítik az elemzési eredményt az erőművel
kapcsolatos, a PSA-n túlmutató ismereteik segítségével.
Hasonlóan kiegészítik az eredményt a PSA-ban nem
szereplő berendezések megítélésük szerinti besorolásával.
A csoport kérheti akár a felhasznált PSA-modell
módosítását is, ha szerintük az nem támogatja eléggé a
berendezések fontosságának megállapítását. (Erre a
legegyszerűbb példa, ha a PSA valamely rendszeren belül
túl sok elemet kezel egyetlen, meghibásodásra egyszerre
képes egységként, így az eredménye az adott
berendezésekre nagyon általános, konzervatív lesz.)

9. lépés: Kockázatszempontú berendezésbiztonsági
osztályokba (KSZBO) sorolás
A csoport munkájának eredményeként rendelkezésre áll
minden berendezésre a kockázati fontosság: magas, közepes
vagy alacsony. Ennek és a determinisztikus osztályozásnak
az alapján a római számokkal jelölt négy kockázatszempontú osztályba (KSZBO) sorolás már automatikus, az
alábbi táblázat szerint.
Az egyes kockázatszempontú osztályok (I., II., III., IV.) –
értelemszerűen – nagyjából a bal alsó saroktól a jobb felső
sarokba húzott átlóval párhuzamosan fekvő területen
helyezkednek el. A szürke háttérrel jelölt, ezzel ellenkező
átlóba kerülnek azok a berendezések, melyek fontosságát a
valószínűségi elemzés körülbelül a determinisztikussal
azonosnak ítélte. Ezeknek a kezelési követelményein nem
kell változtatni.
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2. táblázat Kockázatszempontú berendezésbiztonsági osztályok
a két skála alapján
Biztonsági osztály
Fontosság

Első

Második

Harmadik

Negyedik

Magas

I. KSZBO

II. KSZBO

II. KSZBO
▲

II. KSZBO
▲

Közepes

I. KSZBO

II. KSZBO

III. KSZBO

III. KSZBO
▲

Alacsony

II. KSZBO III. KSZBO IV. KSZBO
IV. KSZBO
▼
▼
▼

A szürke átló alatt található, lefelé mutató nyíllal jelzett
tartományba került berendezések kockázatszempontú
osztálya a determinisztikus osztályánál alacsonyabb. Ezekre
a berendezésekre a kezelési követelményeket a felügyelő
hatóság engedélyével enyhíteni lehet.
A szürke átló felett található, felfelé mutató nyíllal jelzett
tartományba került berendezések kockázatszempontú
osztálya a determinisztikus osztályánál magasabb. Ezekre a
berendezésekre a kezelési követelményeket szigorítani kell.
(Determinisztikus alapokon konzervatívan megtervezett
erőműben ide nagyon kevés berendezés esik, de mivel a
PSA esetleg felfedhet olyan szempontokat, melyeket a
determinisztikus elemzések nem tudtak, valamennyi
előfordulhat.)
Megjegyezzük, hogy intézetünk közreműködésével az
eljárás próbaalkalmazása megtörtént a paksi atomerőmű
egyik biztonsági rendszerére.
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A GUARDYAN GPU alapú reaktorkinetikai Monte Carlo-kód
Molnár Balázs, Tolnai Gábor, Tóth Boglárka, Légrády Dávid, Horváth András
BME Nukleáris Technikai Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9.

A BME Nukleáris Technika Intézeténél egy 3D reaktorkinetikai Monte Carlo-kódot fejlesztünk, ami képes neutrontranszportfolyamatok időfüggését explicit módon figyelembe venni és így gyors reaktortranzienseket szimulálni. A GUARDYAN (GPU
Assisted Reactor Dynamic Analysis) nevű kód az időfüggő Monte Carlo-szimulációkhoz szükséges hatalmas számítási
kapacitást modern GPU (Graphics Processing Unit) architektúrákon történő implementációval fedezi. Emiatt az alkalmazott
módszerek, algoritmusok jelentősen eltérnek a konvencionális CPU-kódokban használtaktól. A jelenleg is fejlesztés alatt álló
kód képes szimulálni a BME Oktatóreaktorának tranziensviselkedését. A teljesítménymenetet a mérési eredményekkel
összevetve szép egyezést tapasztaltunk. Ezen túl a GUARDYAN a VVER-440 és a VVER-1200 zónák modellezésére is
használható. Ilyen bonyolultságú esetekben a transzportszámítások futásidőigénye 50 óra/1 valós másodperc körül alakul a
jelenlegi hardvereken.

Bevezetés
A GUARDYAN (GPU Assisted Reactor Dynamic Analysis)
egy grafikus kártya (GPU – Graphics Processing Unit)
alapú 3D Monte Carlo-kód (MC-kód), ami képes
közvetlenül
szimulálni
multiplikatív
rendszerek
időfejlődését. A GPU-k tudományos számításokra
használható potenciálja jelentősen nőtt az elmúlt
évtizedben. Ma már egyetlen GPU TFLOP méretű
számítási kapacitással rendelkezik, és az előnyük a CPUkal szemben egyre inkább kifejeződik. Időfüggő
neutrontranszport számításokra MC-kóddal korábban nem
volt lehetőség a hatalmas számításigény miatt, de ma már
ezek végrehajtására rendelkezésre áll a párhuzamos
feldolgozást alkalmazó hardveres háttér, számítógépklaszterek illetve GPU-fürtök formájában. A GUARDYAN
ez utóbbi kedvező tulajdonságait használja ki, és hatékony
eszközt képvisel tranziensek szimulációjára. Ennek ára
azonban az, hogy a hagyományos technikáktól egészen
eltérő módszereket kellett alkalmaznunk a GUARDYAN
létrehozása során, ami a hagyományosan használt CPU és
a GPU közötti különbségekből ered. Ez az oka annak is,
hogy – bár a mai gyakorlatban legtöbbet alkalmazott
általános MC-kódok fejlesztői is felismerték már az
időfüggés explicit figyelembevételének lehetőségét, –ezeket
a kódokat nehéz, illetve célszerűtlen lenne átírni ahhoz,
hogy jobban kihasználják a leghatékonyabb hardverek
adottságait. Emiatt a GPU helyett a számításigényt egyre
több és több CPU elem párhuzamos felhasználásával
kívánják kielégíteni. A TRIPOLI-4 [1], OpenMC [2] és
Serpent [3] MC-kódokhoz kinetikus/dinamikus modulokat
csak az elmúlt néhány évben kezdtek fejleszteni, bár a
publikált eredmények alapján a próbálkozások még mindig
sok egyszerűsítéssel élnek a későneutronok kezelését
és/vagy a rendszer bonyolultságát tekintve. Az nyílt
forráskódú OpenMC szoftver kinetikus kiegészítő modulja
[4], illetve a Serpent 2 direkt időfüggő számításai [5] [6] is
erős közelítésekkel élnek a késő neutronok szempontjából,
vagy el is hanyagolják azok hatását. Míg ez bizonyos
esetekben jó közelítés lehet, általánosságban komoly
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hiányosság.
A G4-STORK MC kód [7] a Geant4 neutrontranszport
lehetőségeire építve szintén tranziensviselkedést kíván
szimulálni, a késő neutronok kezelése azonban még
megvalósításra vár. Más próbálkozások a késő neutronok
kulcsszerepét helyesen felismerik, és általában [8]-ban
bemutatottakra építve a prekurzorok mintavételezésével
tudják kezelni azokat, de csak 2D geometriában [9] vagy a
transzport kódban, diffúziós közelítéssel élve [10]. Az
általunk fejlesztett GUARDYAN egy közelítésektől mentes,
a teljes zóna időfejlődését explicit módon szimulálni képes,
tisztán MC-kód, amelyhez hasonló, a szakmában releváns
példa igen kevés akad. A TRIPOLI-4 kinetikus modulja
[11], – ami bár a SPERT-III zónára végzett tranziens
számítások futásidő igényére nem közöl információt, – egy
egyszerűbb benchmarkrendszer esetében a futásidő 300
óra/valós másodperc volt. Ehhez képest a GUARDYAN
egy nagyságrenddel gyorsabb, bár hozzá kell tenni,hogy
alkalmas tranziens benchmark még nem létezik vagy
nehezen elérhető.
A GUARDYAN számos egyedülálló számítástechnikai
megoldással rendelkezik, amelyekre két okból volt
szükség: a GPU hardver és az időfüggés. Az előbbi például
megkívánja, hogy a MC fejlesztőknél már rutinszerűen
alkalmazott
splitting/Russian
roulette
(trajektória
felhasítás és orosz rulett) technikákat elvessük, és más
algoritmusok után nézzünk. A GUARDYAN-ben fésülést
[12] és kényszerített hasadást [13] alkalmazunk a
statisztikus szórás csökkentésére, illetve a kritikustól távol
eső rendszereknél tipikusan felmerülő populáció-kontroll
problémákra.
Az
explicit
időfüggés
a
hatáskeresztmetszetek megváltozását okozó geometriai
változások (rúdmozgások) és a termohidraulikai
visszacsatolások figyelembevételét követeli meg. A
GUARDYAN ezért az MCNP-kódokban is alkalmazott
generációról-generációra követés helyett időlépéseket
használ. Ezek megvalósítása GPU környezetben egyáltalán
nem triviális, további betekintést ezekbe a megoldásokba
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[14]-ből nyerhetünk, ebben a cikkben csak a GUARDYANben megvalósított későneutron-kezelést, valamint a BME
Oktatóreaktorán végzett tranziensmérést, illetve annak
szimulációját mutatjuk be.

Későneutron-kezelés a GUARDYAN-ben
A prompt neutronok és a késő neutronok élettartama
közötti különbség akár több nagyságrend is lehet, mivel a
prompt élettartam termikus rendszerekben tipikusan
néhányszor 10 µs, míg a késő neutronok várható élettartama 0,1 s és 100 s közé esik. Emiatt a késő neutronok
analóg MC szimulációja nem jöhet számításba, mert a
gyakorlatban kétféle probléma jelentkezne: egyrészt a
prompt neutronok hasadási láncai eltűnnének a
szimulációból a késő neutronok alul-mintavételezése miatt,
valamint maguk a késő neutronok a keletkezésüket kiváltó
hasadási eseménytől számítva csak nagyon sok prompt
generáció után lépnének kölcsönhatásba az anyaggal
(egészen addig feleslegesen tárolnánk őket). A
szakirodalom erre a problémára a prekurzorok mintavételezését ajánlja. Nem triviális kérdés, hogy hogyan osszuk
fel a MC mintákat a prekurzorok és a neutronok között. Az
analóg mintavételezés azt diktálná, hogy a neutronminták
mellett nagyságrendekkel több prekurzorminta legyen.
Ennek oka, hogy ha egyensúlyi állapotot tételezünk fel a
neutronok és a prekurzor atommagok koncentrációja
között, fennáll a Ci= βi/(λi*Λ)*n összefüggés, ahol Ci az i.
prekurzorcsoport koncentrációja, βi és λi rendre a
későneutron-hányad és a bomlási állandó, Λ az átlagos
generációs idő, n pedig a neutronok sűrűsége. Mivel
termikus rendszerekre jellemzően Λ a 10-100 µs-os
tartományban van, az egy neutronra jutó prekurzorminták
számának 1000-10000 között kell lennie, ha a valóságot
analóg módon kívánjuk modellezni. A reaktor
teljesítményének becslése szempontjából a prekurzorok
fontossága nyilvánvalóan el lenne így túlozva, ezért a
GUARDYAN-ben nem analóg módon kezeljük a
prekurzorok mintavételezését. Egy prekurzorminta a
szimulációban valójában a prekurzor atomok egy populációját képviseli a prekurzor statisztikus súlyán keresztül.
Az optimális mintaelosztás a prekurzorok és a neutronok
között változik az időben, ahogy a rendszer sincs
egyensúlyban. Szubkritikus rendszerekben például a
korábban létrehozott prekurzorok fontosabb szerepet
játszanak, hiszen ha a prekurzorokat alulmintavételeznénk,
a promptneutron-minták hamar eltűnnének a rendszerből.
Szuperkitikus esetben ez nem okozna komoly gondot,
mivel ekkor a prompt neutron láncok is stabil
teljesítménymenetet produkálnak. Ez a gondolatmenet arra
mutat rá, hogy a minták optimális felosztásához a kódnak
előre kellene tudnia a tranziens menetét, és időfüggő
adjungált függvényre lenne szükség. Ennek kiküszöbölésére GUARDYAN-ben egy robusztus későneutron-kezelő
modult alkalmazunk, ami nem-analóg technikákkal
mintavételezi a késő neutronokat anélkül, hogy időfüggő
adjungáltra lenne szüksége.
A GUARDYAN a neutronokat és a prekurzorokat a GPU
globális memóriájában tárolja, ez alkotja a részecsketömböt. A tömb méretének megváltoztatása nem
megengedett, mivel a GPU rögzített hosszú adatfolyamokon a leghatékonyabb. Hogy mégis megengedjünk
dinamikus változásokat, a tömb egy része kezdetben üres,
ami egyfajta pufferként funkcionál. A prekurzorokból
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mintavételezett késő neutronok először ezekre az üres
helyekre kerülnek, majd összefésüljük őket a prompt
neutronok súlyának átlagára. Emiatt szubkritikus esetben,
miközben a prompt neutronok súlya csökken, a
későneutron-mintákból egyre több lesz meggátolva, a
populáció kihalását. Szuperkritikus állapotban a prompt
neutronok átlagsúlya növekszik, így a késő neutronok
egyre kevésbé lesznek reprezentálva. Ez azonban nem okoz
gondot a teljesítménybecslés szempontjából, hiszen ekkor a
prompt láncok fenntartják a stabilitást. A prekurzorminták
száma eközben végig pontosan ugyanannyi marad a
kényszerített bomlás technikájának köszönhetően.
A könnyebb megértés érdekében tekintsük meg az 1. ábrát.
A szimuláció kezdődhet azzal, hogy a felhasználó megadja
a részecskék kezdeti eloszlását, vagy kritikus állapothoz
tartozó kezdőfeltételt is generálhatunk. A GPU
részecsketömböt két egyforma részre osztjuk: az első
felében a prompt neutronokat tároljuk, míg a második fele
további két egyenlő részre van bontva, amelyekben a
prekurzorok és a belőlük mintavételezett késő neutronok
foglalnak helyet. Az utóbbi kezdetben üres. Ez a
kiindulóhelyzet látható a 1. ábra első oszlopaként. Minden
időlépés azzal fejeződik be, hogy a tömböt erre a
struktúrára rendezzük vissza. Az ábrán megkülönböztetjük
a következő időlépésben reakcióba lépő neutronokat (n)
azoktól, amelyek kölcsönhatás nélkül átrepülik a szakaszt
(n'). Ez még a szabad úthossz sorsolásnál eldől. A
prekurzorokat C-vel jelöljük.

1. ábra:

A részecskemintákon egy időlépésben végrehajtott
műveletek összefoglalása

A részecsketömbbön egy
műveleteket hajtjuk végre:

időlépésben

a

következő

 Minden prekurzor-minta kényszerített bomláson [15]
megy keresztül: a késő neutronok feltöltik az üres
helyeket 1-e-λΔt súllyal, a prekurzor minták pedig
megmaradnak, de csak e-λΔt súllyal. A kényszerített
bomlás mindig elegendő mennyiségű neutronmintát
szolgáltat a következő időlépésre, aminek az
alkalmazása a tapasztalatok szerint elengedhetetlen.
 A késő neutronokat a prompt neutronok súlyának
átlagára fésüljük a [12]-ben bemutatott egyszerű
fésüléssel.
 Az n-nel és d-vel jelölt neutronokon végrehajtjuk egy
időlépés lejátszását. Az időlépés után megváltozik a
vesszőtlen és vesszővel jelölt populációk definíciója,
ugyanis más neutronok fognak részt venni a következő
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időlépésben, mint eddig (az ábrán is ezt követhetjük). Az
egy időlépés alatt lejátszódó hasadási események
termelhetnek prekurzorokat is, amit egy külön
reakcióként veszünk figyelembe: egy neutron β
valószínűséggel prekurzormintává válhat minden
hasadáskor. Ha a mintavételezett bomlási ideje kívül esik
az aktuális időszakaszon, akkor az időlépés elején még
neutronként jegyzett mintát a szakasz végére prekurzor
mintaként könyveljük. Így mind az n, mind a d
populációból kerülhet ki a szakasz végén prekurzorminta, ezeket jelöljük Cnew-val.
 A következő lépésben sorba rendezzük a mintákat úgy,
hogy először a neutronok, utána üres hely, majd a
prekurzorok legyenek feljegyezve.
 Utolsó lépésben külön fésüljük a következő időlépésben
résztvevő neutronokat és prekurzorokat is, ezáltal a
kiinduló helyzettel analóg struktúrát kapunk.

Tranziensmérés a BME Oktatóreaktorában, és annak szimulációja
GUARDYAN-nel
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alapot adni egy későbbi, időfüggő MC benchmark
tanulmányhoz
az
időfüggő
MC-kódok
objektív
összehasonlítása céljából.

Kísérleti elrendezés
A kísérletet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME) Nukleáris Technika Intézet (NTI)
Oktatóreaktorában végeztük el. A létesítmény könnyű
vízzel moderált és hűtött reaktor több olyan berendezéssel,
amelyek kutatási és oktatási célokat szolgálnak. Ilyenek
például a függőleges és vízszintes besugárzási csatornák,
valamint a csőposta rendszer. A kísérleti elrendezés
megtekinthető a 2. ábrán.
A tranziens előidézésére egy kadmiumgyűrűt juttattunk a
zónába a csőpostán keresztül, amelyet az ábrán
megjelöltünk. A bejuttatott gyűrű 40 mm magas volt 9 mm
átmérővel és 0,5 mm falvastagsággal. A gyűrű lokálisan
megnövelte az elnyelést különösen a termikus
tartományban. A teljes reaktivitás-bevitel körülbelül
-20 cent volt.

Annak ellenére, hogy számos kritikusság-számítási
benchmark elérhető, nem találtunk olyan, tranzienst
tartalmazó esetet, mellyel a GUARDYAN képességei
megfelelő módon ellenőrizhetők lettek volna. Ezért a BME
Oktatóreaktorában terveztünk kísérletet, és megpróbáltunk
egy rövid tranziens során létrejövő teljesítményfejlődést a
GUARDYAN kóddal reprodukálni.

Időfüggő MC kódok validációja
A szakirodalomban ismert tranziens benchmarkok szinte
kizárólag
vagy
olyan
neutrontranszport-kódok
validációjára alkalmasak, amelyek termohidraulikát is
tartalmaznak, vagy nagyon egyszerűsített rendszert
tételeznek fel. Más, tranzienst tartalmazó benchmarkok
többcsoport-hatáskeresztmetszeteket használó determinisztikus kódokhoz készültek.
Általánosságban elmondható, hogy szükség lenne olyan,
komplex geometriájú, időfüggő benchmark modellre,
amely nem tartalmaz termohidraulikai visszacsatolásokat.
Az időfüggő neutronikai modul tesztelése céljából célszerű
a visszacsatolási hatásokat szétválasztani a benchmarkban,
hiszen közel sem egyértelmű a késő neutronok kezelése, az
explicit időfüggés, a populáció kontroll stb. implementálása sem. Ennek köszönhetően a kinetikus MCszámításokra vonatkozó korábbi tanulmányok kénytelenek
voltak túlságosan egyszerűsített, hipotetikus modelleket
alkalmazni az időfüggő neutronikai modul ellenőrzésére.
Amellett, hogy különösen fontos lenne egy kinetikus
benchmark az olyan új kódokhoz, mint a GUARDYAN,
előnyös lenne az egyébként alaposan tesztelt időfüggő
modullal bővített általános célú kódok verifikációs
munkájához is.
A GUARDYAN mérési adatokkal való összehasonlítása
kettős célt szolgált. Először is a termohidraulikai
számítások csatolása előtt ellenőrizni szerettük volna azt,
hogy az általunk alkalmazott megoldás időfüggő esetben
milyen eltéréseket mutat. Másodszor pedig demonstrálni
szerettük volna a GUARDYAN időfüggő képességeit,
egyben képet kapni a számítási teljesítményről valós
zónában lezajló tranziens esetére. Ezen túl szerettünk volna
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2. ábra:

A BME Oktatóreaktorának GUARDYAN modellje

A minta belövése előtt a reaktor néhány percig kritikus
állapotban üzemelt, így a tranziens egyensúlyi állapotból
indulhatott. Annak érdekében, hogy elhanyagolhassuk a
termohidraulikai visszacsatolásokat, a reaktort kis
teljesítményen üzemeltettük, a kezdeti állapotban 500 Won. Ez a teljesítményszint egy kompromisszum eredménye
az ezredmásodperc alatt regisztrálható beütésszámok
kielégítően jó statisztikája és a visszacsatolások
elhanyagolásából származó hiba minimalizálása között. A
tranziens teszt célja az volt, hogy bemutassuk, a
GUARDYAN képes követni olyan gyors változásokat, mint
a prompt-ugrás, amely jellemzően néhány promptneutronélettartam alatt megy végbe (emiatt volt szükségünk
ezredmásodperces időfelbontásra). A prompt-ugrás után a
tranzienst néhány másodpercig megfigyeltük, majd a
kadmium gyűrűt kihoztuk a zónából, ezzel a reaktor
visszakerült kritikus állapotba. A reaktor teljesítményével
arányos detektorjel regisztrálására az I2 mérőláncot
használtuk, amelynek eleme a zónán kívüli víztartályban
elhelyezett CFUL08 hasadási kamra. A mérőlánc által
szolgáltatott TTL (tranzisztor-tranzisztor logika) jelhez a
reaktortartály tetején férhettünk hozzá. A digitális jelet egy
FPGA egység bemenetére vezettük, ez biztosította a nagy
gyakorisággal érkező beütésszámok regisztrálását. Az
FPGA egység a négyszögjelek közötti időkésést mérte 25 ns
felbontással (40 MHz), ezáltal lényegében időbélyegekkel
látva el a beütéseket. Az időbélyegzett adatokból
ezredmásodperces
intervallumokra
összegzett
beütésszámokat készítettünk. Így jellemzően 1000/ezred-
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másodperc beütéseket kaptunk, amely érték 3%-os relatív
bizonytalanságot tartalmaz. A holtidő-korrigált mért
adatok a 3. ábrán láthatók.

A Monte Carlo-modell és tranziens elemzés
GUARDYAN-nel
A [16]-ban leírt MCNP benchmark alapján készítettük a
GUARDYAN számára az Oktatóreaktor geometriai
modelljét. A kadmium gyűrű bejuttatására egyenletes,
7,5 m/s sebességet feltételeztünk. A kijuttatás során
egyenletes gyorsulást feltételeztünk nyugalmi állapotból
indulva 30,6 m/s2 értékkel a vákuumpumpa emelő ereje
alapján. Ez azért volt szükséges, mert a pillanatszerű be- és
kijuttatás során kapott eredményeink jelentős eltérést
mutattak a mért adatoktól. A szimulációban 2 22 (~4 millió)
részecskét használtunk 10-5 s időlépésekben haladva,
értékesség alapú fésülést használva. A teljes futási idő
megközelítőleg 150 óra volt egy kereskedelmi forgalomban
is kapható videokártyán (Nvidia Geforce GTX 1080).
Összehasonlításképpen, egy nemrégiben készült tanulmány szerint [11] 10 másodperces folyamatot a TRIPOLI-4
MC kód 3000 CPU óra futási idővel szimulált. Ez azt
jelenti, hogy egy nagyságrendű különbség van a
GUARDYAN javára, azonban az összehasonlítás jogossága
vitatható, hiszen a szimulációk nem ugyanazon a
problémán futottak.
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eltelt idő eloszlásának (time interval distribution, TID)
elemzésével határoztuk meg. Ideális esetben a TID
exponenciális viselkedést mutatna, de a detektálás holtideje
miatt ez az eloszlás torzul. A 4. ábrán látható a tranziens
mérés beütései között eltelt idő eloszlása. Mivel a valódi
beütésszám Poisson-statisztikájú, ezért az eloszlás hasonló
az exponenciálishoz, de az első 150 ns tartományban
csonkított.

4. ábra:

A tranzienskísérlet beütései között eltelt idő eloszlása

Erre alapozva a holtidőt 150 ns-nak becsültük, azonban azt
tapasztaltuk, hogy a holtidő-korrekció erősen befolyásolja a
mért és a szimulált értékek közötti eltérést. Hosszabb
holtidőt feltételezve majdnem tökéletes egyezés hozható
létre a két adatsor között, ami különösen az idősorok
szubkritikus időszakára van hatással.

Konklúzió és kitekintés

3. ábra: A tranziens kísérlet mérési eredményei (kék) és a
GUARDYAN szimuláció teljesítménymenete (piros)
A 3. ábrán láthatjuk, hogy a GUARDYAN képes szimulálni
egy kis kadmium gyűrű bejuttatása által okozott tranzienst,
amely nehéz feladat determinisztikus kódok számára is. A
GUARDYAN-nel
néhány
századmásodperc
alatt
végbemenő változásokat is képesek vagyunk lekövetni, így
a kadmium gyűrű be- és a kijuttatása során lezajlott
teljesítményváltozást is szépen sikerült reprodukálni. A
kísérleti és szimulált adatok azonban nem egyeznek
tökéletesen. A hiba okai lehetnek az MC modell és a valós
reaktorzóna közötti eltérések, de akár a kadmiumgyűrű
mozgására alkalmazott modell közelítései is. Egy másik
lehetséges
hibaforrás
a
detektor
holtidejének
bizonytalansága. A holtidő-korrekciót a bénítható holtidő
modell [17] alapján végeztük, amellyel 150 ns holtidőt
becsültünk.
Ezt a halott időszakot elsősorban a detektor okozza, mivel
a láncban lévő más jelfeldolgozó egységek gyorsabbak (pl.
az időbélyegek generálásának elméleti határa 40 MHz). Az
I2 mérőlánc részeként a detektor a reaktor rögzített
alkotórésze és nincs mód arra, hogy olyan referenciaforrásos méréseket állítsunk össze, amelyekkel a holtidő
meghatározható lenne. Így a holtidőt a beütések között
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A BME Nukleáris Technika Intézeténél kifejlesztett
grafikus kártyákkal gyorsított időfüggő Monte Carlo-kódot
mutattunk be. A GUARDYAN neutrontranszport
számításokra használt módszerei, algoritmusai jellemzően
eltérnek a hagyományos MC-kódokétól részben a GPU
háttér, részben az explicit időfüggés miatt. Bemutattuk,
hogyan lehet ezen faktorok mellett hatékonyan kezelni az
időfüggő szimulációk számára kulcsfontosságú késő
neutronokat, valamint demonstráltuk a kód működését egy
valós tranzienskísérlet szimulációjával. A tranzienskísérletet a BME Oktatóreaktorában végre is hajtottuk, a
GUARDYAN-t mért adatokkal validáltuk. A jövőben a
kísérlet nyomán egy benchmark tanulmányt tervezünk
készíteni, amely alkalmas lehet tranziens kódok objektív
összehasonlítására. Egy már folyamatban lévő kutatás, a
későneutron kezeléssel kiegészített PARTISN SN kód,
potenciálisan képes is lehet az Oktatóreaktorban
végrehajtott kísérlet szimulációjára, és a közeljövőben
értékes összehasonlítással szolgálhat.

5. ábra: 5ms alatt leadott teljesítmény becslésének hibája
VVER-440 zóna pálcahuszadban
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A GUARDYAN-nel [18] lehetséges továbbá VVER-440
reaktorzónák
vizsgálata
is:
egy
tranziensanalízis
hozzávetőleg 50 óra/1 valós másodperc futásidő igényű
egyetlen Nvidia GTX 1080 GPU kártyán. Ennyi idő alatt az
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5 ms időintervallumban egy pálcahuszadban leadott
teljesítmény statisztikus szórása néhány százaléknyi,
ahogyan azt az 5. ábra szemlélteti.
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