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Atomerőművi blokkok létesítésének szellőzéstechnikai 
kérdései 

Molnár Szabolcs 

Pöyry ERŐTERV ZRt. 

1094 Budapest, Angyal u. 1-3. 

 

Magyarország energiabiztonságának érdekében az erőművi kapacitások fenntartása – esetleges bővítése – elkerülhetetlen. Új 
atomerőművi blokkok létesítése Pakson az évszázad legnagyobb hazai beruházása lehet. Egy atomerőmű tervezésének rendkívül 
széleskörű tudományos háttere van. Mindegyik szakterület – így a szellőztetés, klimatizálás – fontossága egy atomerőmű 
biztonságos üzemeltetéséhez megkérdőjelezhetetlen. 

 

Bevezetés 
Az ember fizikai és szellemi teljesítőképessége, valamint 
egészsége nagymértékben függ a jó levegőminőségtől. 

A levegő szennyezettsége zárt helyiségekben, ahol sok ember 
tartózkodik, vagy üzemi helyiségekben a technológiai 
folyamatok következtében folytonos, vagy szakaszos 
légcserét tesz szükségessé. A klímaberendezések feladata a 
helyiség hőmérsékletét és nedvességtartalmát előírt szinten 
tartani, emellett a tulajdonképpeni feladat, hogy a helyiségbe 
friss levegő jusson, még háttérbe is szorulhat. Gyakori eset ez 
például ipari üzemek klímaberendezéseinél (így egy 
atomerőművi rendszernél is). Tágabb értelemben ezek a 
berendezések mégis a szellőztető-berendezések közé 
sorolhatóak, minthogy felépítésük és üzemeltetésük hasonló. 
Általánosságban elmondható, hogy akár technológiai, akár 
komforttérről is beszélünk, az adott tér légállapotát, 
minőségét, a benne tartózkodók megelégedettségét a 
szellőztető és klímarendszerek együttes jelenléte, 
összehangolt működése határozza meg, melyek számtalan 
kombinációja lehet jelen. Végül ide tartoznak még azok a 
berendezések és eljárások is, amelyek csak meghatározott 
időjárási és egyéb, előre definiált viszonyok között cserélik ki 
a helyiség levegőjét. 

Az adott helyiség funkciójából következően az alapvető 
komfortparaméterek (fűtés, hűtés, szellőztetés, klimatizálás) 
biztosítása mellett az épületenergetikai rendszereket úgy kell 
megtervezni, hogy azok az egyéb jogszabályi, vagy 
technológiai követelményeknek (redundancia, tűzvédelem, 
távfelügyelet, energia monitoring, stb.) is megfeleljenek. 

A kívánt levegőparaméter értékeket a helyiség, terek funkciói 
(technológiai, komfort), míg a légcsere mértékét a behozott és 
a helyiségben felszabaduló légszennyeződések összessége 
határozza meg. A belső terek megkívánt mikroklíma 
paraméterei eltérőek. A különbségek a technológia 
követelményekből, a benntartózkodók komfortigényeinek 
eltérő mivoltából és az optimális levegőhasznosítás 
mértékéből adódnak. 

Különösen nagy gondot kell fordítani a szellőző levegő 
térfogatáramok meghatározásakor azon vegyes rendeltetésű 
terek igényeire, melyeknek egyszerre technológiai 
rendeltetésük és komfort szerepük is van. Ezek jellemzői, 
hogy azonos időben eltérő követelmények merülnek fel. 

Szellőzési módszerek osztályozása 
A működtető- (ható-) erők szempontjából megkülön-
böztetünk: 

 természetes szellőztetést; 

 mesterséges szellőztetést. 

A természetes szellőztetésnél a levegő áramlását és ezzel a 
légcserét a hőmérséklet különbsége, vagy a szélnyomás idézi 
elő. A levegőáramlás erőssége és iránya változó, ezért nem 
lehet a helyiség levegőjéről az összes számításba vehető 
körülmények között érvényes áramlási képet alkotni.  

A természetes szellőzések közé tartozik a zárt nyílászáró 
szerkezetek melletti természetes szellőzés, az ablakszellőzés 
(rés-szellőzés, légbevezetők) és a kürtőszellőzés. Ezzel 
szemben a mesterséges szellőzés esetén ventilátor mozgatja a 
levegőt. A szellőztetett helyiségbe meghatározott 
levegőmennyiséget vezetünk, így legtöbbször kialakítható az 
előre elképzelt áramlási kép. Ebbe a csoportba tartoznak a 
tulajdonképpeni szellőztető- és klímaberendezések.  

Légcsere a tartózkodási helyiségekben 
– külső levegő hányad 
Az életműködés fiziológiai lefolyása következtében az emberi 
test a környező levegőnek állandóan hőt, széndioxidot és 
nedvességet (vízgőzt) ad le. Azokban a helyiségekben, ahol 
sok ember tartózkodik, a levegő gőzökkel és gázokkal való 
szennyezettség egészségügyi meggondolások alapján 
bizonyos határon túl nem megengedhető, és ezért az ilyen 
helyiségeket kielégítő mennyiségű levegő bevezetésével 
szellőztetni kell. Azokat a helyiségeket, amelyekben a levegő 
szennyezettsége túlnyomó részt az emberektől származik, 
„tartózkodási helyiségeknek” nevezzük, ellentétben az 



Nukleon 2016. március IX. évf. (2016) 186 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  2 

„üzemi helyiségekkel”, amelyekben a levegőt döntő 
mértékben technológiai folyamatok szennyezik. 

Komforttérben tehát alapvető a levegőminőség változását is 
figyelembe venni, hogy az érintett térben elvárt friss levegő 
hányad, így a biztonságos munkavégzés feltételei 
biztosíthatóak legyenek. 

A szellőztető rendszerekkel 
kapcsolatos általános elvek 
A szellőztető berendezések kifogástalan működéséhez be kell 
tartani néhány alapkövetelményt, amelyek: a szükséges 
légcsere biztosítása, a huzatmentesség, a helyiség lehetőleg 
egyenletes átöblítése és a ventilátorral működő berendezés 
zajtalan üzeme. A levegőnek a helyiség minden részében 
előírt cseréje és egyenletes elosztása csak kényszerszellőzéssel 
biztosítható. Ennek ellenére a továbbiakban felsorolt 
szempontok figyelembevételével a természetes szellőzés 
esetén is lehetséges a teljesítmény-emelés, illetve a 
berendezés üzemének, hatékonyságának javítása. 

A légcsere biztosítása 
A szellőzött helyiség és a vele szomszédos helyiség, illetve a 
szellőzött helyiség és a szabad légtér között csak akkor 
lehetséges légcsere, ha a két tér között nyomáskülönbség van. 
Ennek fizikai magyarázata egyértelmű: A világon minden 

áramlás potenciálkülönbség hatására jön létre, mely 
potenciálok a légáramlásnál a nyomás értékek lesznek. Az 
eltérő nyomásértékek fogják biztosítani két pont között a 
hajtóerőt. 

A két légtér közötti nyomáskülönbséget előidézheti a két 
helyiség levegőjének hőmérséklet-különbsége (kéményhatás), 
a szélnyomás, vagy ventilátor. E működtető erők közül 
legalább egynek hatnia kell ahhoz, hogy légáramlás 
keletkezhessék.  

Az előírt légmennyiség szállításának biztosítására azonban a 
nyomáskülönbség egymagában nem elegendő. A levegő 
részére megfelelő méretű szabad áramlási utak is 
szükségesek, mind a bevezetésnél, mind az elvezetésnél.  
A ventilátor elhelyezhető mind a kifúvó, mind az elszívó 
vezetékben. Itt meg kell említeni, hogy fontos szempont a 
helyiségek nyomásviszonyainak kiválasztása. A beszűrődéses 
szellőzés és átszellőzés kivételével a helyiség 
levegőcseréjének minden fajtája szabályozható.  
A szabályozás biztosítja, hogy a helyiség meghatározott 
pontjairól állandó mennyiségű levegő távozzék, illetőleg oda 
beáramoljék. Ezért az említett szellőztetési módszereket 
túlnyomásos, vagy depressziós szellőztetésnek nevezzük.  
A szabályozott áramlásnál bevezetett és a kiáramoltatott 
levegő mennyiségének arányát a helyiség szellőztetési 
légmérlegének nevezzük. 

Ezen felül megvalósulhat még kiegyenlített szellőzés is, 
amikor is a bejutó és távozó levegő mennyisége megegyezik, 
vagyis a helyiségben atmoszférikus nyomás uralkodik.  
A túlnyomásos szellőztetést akkor alkalmazzák, amikor a 
helyiség légállapotát a külső hatásoktól akarjuk megvédeni. 
Nem használható a túlnyomásos szellőztetés, ha a 
helyiségben por, gáz, gőz vagy kellemetlen szagok 
keletkezése várható. (A létesített túlnyomás általánosságban 
10-50 Pa.) Ezzel szemben a depressziós szellőztetési módot 

akkor alkalmazzák, ha helyiségben keletkező 
szennyezőanyagoktól meg akarják védeni a szomszédos 

tereket. Nem alkalmazható akkor, ha a környezetben 
felszabaduló káros szennyeződések beáramlásától kell 
tartani. A légköri nyomástól eltérő szellőztetési módok 
nyomásviszonyait az 1-es ábrán láthatjuk. 

 
1/a. ábra: Depressziós szellőztetés befúvó és elszívó rendszerrel [2] 

 

1 – levegő beszívása, 2 – szívó egység, 3 – levegő bejutása, 
4 – elszívás, 5 – folyamatos légszűrő, 6 – ventilátor, 

7 – levegő kiadás 

 
1/b. ábra: Túlnyomásos szellőztetés befúvó rendszerrel [2] 

 

Szellőztető légáram meghatározása 
légcsere tényezővel 
Amennyiben a szennyezőanyag felszabaduló mennyisége 
nem ismert (nem mérhető, számítással nem, vagy nehezen 
követhető), akkor a gyakorlati légtechnikában a kialakított 
légcsere tényezőt alkalmazzák.  

A légcsere-tényező 
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Az atomerőművi szellőztető 
rendszerek 
Az eddigiekben leírt gondolatok alapján és egyéb 
technológiai igényeket figyelembe véve megfogalmazhatjuk 
az atomerőmű szellőztető rendszereinek fő feladatait: 

 az érvényes egészségügyi előírásoknak megfelelő 
hőmérséklet, pára és portartalom biztosítása; 

 a technológiai rendszerek által leadott hő és nedvesség 
felesleg eltávolítása; 

 a technológiai rendszerek által igényelt szellőző levegő, 
illetve komfortparaméterek biztosítása; 

 lépcsőzetes depresszió biztosításával a sugárbiztonság 
fenntartása. 

Az atomerőművi szellőztető 
rendszerek felosztása 
Az atomerőművek légtechnikájának is követnie kell az 
építészeti kialakítás felosztását: szabad és zárt zónák 
helyiségeinek osztott szellőztetését kell kialakítani új erőművi 
blokkok létesítésénél is. A szabad zónához tartoznak 
alapvetően a szekunder kör helyiségei. Ezekben a terekben a 
bent tartózkodókat radioaktív sugárterhelés nem érheti, a 
helyiségek levegője radioaktív szennyeződésektől mentes.  
E zóna kiemelkedő „helyisége” a turbina csarnok, vagy más 
néven a gépház. Ezen tér, illetve terek szellőztetésének 
koncepciója követi az egyéb hőerőművek gépházainak 
szellőztető rendszereinek megvalósítását, vagyis természetes 
szellőztetés kialakítására van szükség, kiegészítve egy 
viszonylag kis teljesítményű nyomó-szívó szellőztetéssel. 

Az ellenőrzött zóna helyiségei alapvetően a primerköri 
helyiségek. Az általános ipari szellőztetési körülményeken 
felül ki kell emelni, hogy gamma-sugárzási háttérrel is 
számolnunk kell. Ezen felül még tömör fűtőelem burkolatok 
mellett is jód izotópok, aktív nemesgázok, valamint aerosolok 
elkerülhetetlen jelenlétére is figyelemmel kell lennünk. 

Amennyiben a szilárd szennyezőanyagok csak a levegőben 
találhatóak, vagyis a légtérben lebegnek, akkor aerosol-ról 
beszélünk. Amennyiben az aerosolok leülepedése időben 
lezajlott, akkor már aerogel-ről beszélhetünk.  

Az atomerőmű zárt zónájának helyiségeit a kezelhetőség 
szerint osztályoznunk kell. A következő csoportokat 
alakíthatjuk ki: 

 nem kiszolgálható helyiségek: üzemelő reaktor esetén 
kezelőszemélyzet nem tartózkodhat; 

 korlátozottan kiszolgálható helyiségek: üzemelő reaktor 
esetén a kiszolgáló személyzet időszakosan tartózkodhat; 

 kiszolgálható helyiségek: a kezelőszemélyzet egész műszak 
alatt tartózkodhat. 

A túlnyomásra méretezett hermetikus tér 
szellőztető rendszerei 

A koncepcionális kialakítás szerint a túlnyomásos helyiségek 
a nyomott vizes atomerőművek zárt zónáiban találhatóak. 
Jellemző rájuk, hogy nagy a hő- és nedvességfejlődésük, 
illetve hogy a légterük és a benne található aerosolok a 
neutronfluxus hatására felaktiválódnak. Ezekhez a 
helyiségekhez tartoznak a gőzfejlesztők, a főkeringtető 

szivattyúk, a térfogatkompenzátor, a buborékoltató tartály, a 
hidroakkumulátorok és a nagynyomású berendezések 
helyiségei. 

A túlnyomásra méretezett hermetikus terekben a szellőztető 
rendszerek feladatai a következők: 

 depresszió létesítése; 

 a keletkező hő- és nedvességfejlődés feleslegének 
eltávolítása; 

 a kéménybe kibocsátandó levegő radioaktív aerosoloktól és 
az aktív jódtól való megtisztítása; 

 elfogadható körülmények megteremtése a karbantartási 
munkák elvégzéséhez a reaktorok átrakása alatt. 

A jelenleg üzemelő atomerőművünknél - normál üzemben - 
ezekben a helyiségekben a hőteljesítmény blokkonként kb. 
1,3 MW, a nedvesség fejlődése pedig kb. 200 kg óránként.  
A recirkulációs rendszerek fő feladata a túlnyomásra 
méretezett hermetikus térben a keletkező hő és nedvesség 
eltávolítása.  

1. táblázat Atomerőmű szellőztető rendszereinek feladatai – 
összefoglaló táblázat 

A szellőztető rendszerek feladatai 

A gőzfejlesztők boxának hűtése, hogy ott a hőmérséklet ne legyen 

magasabb 60°C-nál. 

Recirkulációs tisztító rendszer, mely segítségével a túlnyomásra 
méretezett hermetikus tér levegőjét üzem közben meg lehet tisztítani 

a radioaktív aerosoloktól és gázoktól. 

A reaktor beton aknájának a hűtését kell ellátnia oly mértékben, hogy 
a beton hőmérséklete ne legyen magasabb 70°C-nál. 

A főkeringtető szivattyúk villanymotor helyiségeinek hűtése, hogy 
ott a hőmérséklet ne legyen magasabb 40°C-nál, a villanymotorok 

miatt. 

A 100°C-nál magasabb hőmérsékletű közeget szállító, a túlnyomásra 
méretezett hermetikus tér falán átmenő csővezetékek hűtése, hogy a 

csőátvezetés közelében a beton hőmérséklete ne legyen magasabb, 
mint 70°C. 

A többi recirkulációs hűtőrendszer feladata, hogy egyéb, teljesen zárt 

hermetikus helyiségből az ott keletkező hőt és nedvességet 
eltávolítsa. 

A nyomó-szívó rendszerekkel a légcsere (frisslevegő igény 
biztosítása, illetve a depresszió tartása) biztosítása (a meglévő 

atomerőművünknél ezek a *UH02, *UH03 és *TN02 alfanumerikájú 
rendszerek). 

 

Egy atomerőmű szellőztető rendszerének kialakítását úgy 
kell megtervezni, hogy az több üzemállapotot ki tudjon 
szolgálni. Normál üzemállapot esetén és karbantartás esetén 
eltérő légcserét kell a nyomó-szívó rendszereknek biztosítani. 

A túlnyomásra nem méretezett hermetikus 
helyiségek szellőztető rendszerei 

Induljuk ki abból, hogy mi jellemzi ezeket a helyiségeket! Az 
előző szakaszban ismertetett helyiségekhez képest 
jelentéktelen hőfejlődés, minimális nedvességfelesleg. 
Néhány helyiség levegőjében radioaktív aerosol tartalommal 
kell számolnunk.  
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Ezen helyiségekben az alábbi feladatai vannak a szellőztető 
rendszereknek: depresszió létesítése (10-50 Pa körüli), a 
hőfelesleg és a nedvesség eltávolítása, normális egészségügyi 

körülmények biztosítása a kezelő személyzet részére, szükség 
esetén a kéménybe kibocsátott levegő megtisztítása az 
aerosoloktól és az aktív jódtól. 

 

2. ábra: Az irányított átáramlás és a zónázás felépítése (forrás: az ábra Káldi Tamás munkája) 
 

A radioaktívan szennyezett terek szellőztetés befúvás-
elszívás kialakításnak alapfilozófiája az, hogy mindig a 
„tiszta” helyeken történik a levegő befúvása, majd 
folyamatosan tereljük a levegőt a „szennyezettebb” térrészek 
felé. Az elszívás mindig a „szennyezettebb” térrészből 
történik. Az előkezelt levegőt a nyomórendszerek minden 
esetben a kiszolgálható helyiségekbe és folyósokba nyomják 
be, ahonnan a túlnyomást kibocsátó csappantyúkon keresztül 
átáramlik a korlátozottan kiszolgálható és kezelést nem 
igénylő helyiségekbe, a szívó szellőztető rendszerek által 
létrehozott depresszió hatására. Az egyirányú 
levegőátáramlást biztosító szelepek betervezésével kell 
biztosítani a levegő átáramlását, mert így ezen 
csappantyúkkal kizárható az, hogy – a szellőző rendszer 
leállítása esetén– a levegő átáramolhasson a „szennyezett” 
helyiségekből a kiszolgáló folyósokba és helyiségekbe. Az 
ellenőrzött zónából a levegő visszaáramlást motoros 
működtetésű, a nyomó ventilátor üzeméhez reteszelt 
gáztömör csappantyúk akadályozzák meg. 

 

 

 

 
3. ábra: Egyirányú levegőáramlást biztosító „KID” csappantyúk 

(forrás: az ábra Káldi Tamás munkája) 
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Az atomerőmű szellőztető 
rendszereinek üzembiztonságát 
biztosító megoldások 
A szellőztető rendszerekkel szemben támasztott fő 
követelmények, hogy azok üzembiztosak és hatékonyak 
legyenek. Az üzembiztonságot – mint más atomerőművi 
rendszerek esetében is -, a berendezések számának 
növelésével érik el. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy 
a kiemelt rendszereknél minden rendszerben három 
berendezés van, melyek mindegyike külön biztonsági 
rendszer villamos energiáját és hűtővizét kapja meg. 

Ha a rendszer nem kiemelt fontosságú, akkor általában 2 db 
berendezés kerül kialakításra. A filozófiája az alapvető ipari 
biztonsági filozófiát követi: egy üzemi, egy pedig tartalék 
rendszer.  

Egy atomerőmű életében a klímarendszerek alapvetően az 
emberi tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló helyiségek 
mikroklímájának biztosítására (igény szerinti hűtés-fűtés, 
szárítás-nedvesítés) szolgálnak. Ide tartoznak az irodák, a 
tárgyalók, tartózkodók, de ide soroljuk az atomerőművek 
üzemét biztosító blokkvezénylő és egyéb irányító 
helyiségeket is.  

Vannak azonban olyan klímarendszerek is az atomerőműben, 
melyek a technológiai folyamatok során felszabaduló 
hőterhelések elvitelét biztosítják. Ezen klímarendszerek 
biztonsági osztályba soroltak és redundanciával 
rendelkeznek. 

A szellőztető és klímarendszerekkel 
szembeni követelmények új blokkok 
létesítése esetén 
A 118/2011 (VII.11) Korm. rendelet 3/A. melléklete tartalmazza 
az új blokkok létesítése során betartandó tervezési 
követelményeket. Az atomerőművek „életében” a szellőztető 
és klímarendszerek a segéd és kiszolgálórendszerekhez 
tartoznak, így a vonatkozó NBSZ 3a.4.7. fejezetének II. pontja 

tartalmazza mindazon tervezési követelményeket, melyek a 
légrendszerekkel szemben támasztottak. 

Az NBSZ ide vonatkozó részének a 3a.4.7.0500. pontja leírja a 
szellőztető és klímarendszerekkel szembeni elvárásokat:  

a) az adott helyiségben a légcsere mértéke legyen arányos a 
levegővel mozgó radioaktív anyagok koncentrációjának mértékével; 

b) a légáramlatok iránya a kevésbé szennyezett helyekről a 
szennyezettebb helyek felé irányuljon, valamint; 

c) a rendszerek száma és elrendezése biztosítsa a jobban és kevésbé 
szennyezett helyiségek szellőzésének szétválasztását. 

A jogszabályi és a szakági szakmai követelményeken túl az 
elmúlt 20-25 évben történt szakmai innovációkat és az 
üzemelő blokkokon már elvégzett fejlesztések eredményeit a 

létesítendő blokkoknál is figyelembe kell venni, melyek az 
alábbiak: 

 energetikai követelmények figyelembe vétele, energetikai 
optimalizáció; 

 változó tömegáramú kalorikus rendszerkapcsolatok (hűtés, 
fűtés); 

 gőzlégnedvesítők alkalmazása, melyhez lágyvízes rendszer 
kiépítése szükséges; 

 vezérlés integráció, vizualizáció, felügyelet - távfelügyelet: 
ezen követelmény vonatkozásában a komplexebb 
felépítésű befúvó légkezelő vezérlések önálló DDC 
alállomásként építendőek ki. Az egyszerűbb elszívás 
vezérlések üzemi adatainak/hibajelzéseinek továbbítása a 
felügyeleti rendszer irányába csoportos – DDC alapú – 
adatgyűjtők által történjen; 

 cserélhető töltetű jódszűrők alkalmazása; 

 szűrők beépítési követelményei, központi szűrőfal 
alkalmazása; 

 biztonsági osztályba és földrengés biztonsági osztályba 
sorolási feltételek biztosítása; 

 blokkvezénylői, tartalékvezénylői autonóm jódszűrt 
rendszerek; 

 konténment lassú nyomáselengedés szellőztetési, 
hőelvonási feladatai; 

 a szűrőkkel ellátott, illetve a változó légszállítás igényű 
rendszerek esetében a ventilátorok légmennyiség mérésen 
alapuló, megfelelő fordulatszabályozással rendelkezzenek; 

 befúvó légkezelők esetében az előző pontban 
megfogalmazott igényen túl követelmény a direkthajtású 
(ún. csigaház nélküli) radiálventilátorok alkalmazása; 

 a vezérlő automatikák esetében követelmény az alábbi 
üzemmódok biztosítása: „AUTO” (normál) üzem – minden 
szabályozókör és retesz aktív, „KÉZI” üzem – DDC vagy 
légmennyiség mérőkör hiba esetén az üzem fenntartható, 
illetve az úgynevezett „DIREKT ÜZEM” – a 
szabályozókörök és reteszek inaktívak, a ventilátor üzeme 
és fordulatszáma vezérelhető. 

Összefoglalás 
Egy atomerőmű szellőztető és klímarendszerei újszerű 
feladatok elé állítják a szellőztetéssel és a klímatechnológiával 
foglalkozó szakembereket. A radioaktív légtechnika 
különleges tudományág, ahol természetesen az alapvető 
levegőfizikai és természettudományos definíciók ugyanúgy 
érvényesek.  

Az eddigi – elsősorban üzemviteli - tapasztalatokat 
figyelembe kell venni, mert a megbízható üzemeltetés és 
gondos tervezés fontossága elengedhetetlen, a gyakorlatban 
megszerzett tudást alkalmaznunk kell az új atomerőművi 
blokkok tervezése, létesítése során. 
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Az új atomerőmű létesítéséhez részletes telephely vizsgálatot kell végezni, és értékelni kell a telephelyre jellemző veszélyeket a 
nukleáris biztonság szempontjából. Ennek központi kérdése a telephely földtani, tektonikai jellemzése és földrengés-
veszélyeztetettségének meghatározása. Tektonikai értelemben a Magyarország közepén elhelyezkedő paksi telephely az alpi-
himalájai hegységrendszeren belül, a Pannon-medence centrumában található. A rendelkezésre álló szeizmicitási és tektonikai 
adatok világosan mutatják, hogy a hegységrendszernek egy relatíve nyugodtabb zónájában, de nem veszélymentes területén 
foglal helyet Paks. A kutatások legnagyobb kihívását nyújtó területek ezek az alacsony veszélyeztetettségűnek látszó 
tartományok, és ezért a geológiai múlt és jelen részletes feltárását célzó kutatásokat nagy körültekintéssel kell megvalósítani. 

Ennek szellemében született a Földtani Kutatási Program (FKP). Az FKP földtudományi szakterületi bontásban adja meg a 
fentiek megválaszolásához elengedhetetlenül szükséges földtani, geofizikai, szeizmológiai, geotechnikai és hidrogeológiai 
vizsgálatokat. 

 

Bevezetés 
A tudomány mai állása és a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (NAÜ) földrengés-biztonsági koncepciója szerint 
nincsen olyan terület a Földön, amelyik abszolút veszély-
mentes lenne atomerőmű telepítésére, ezért a nagytektonikai 
környezetet figyelembe véve változó mélységű és 
részletességű kutatásokat kell elvégezni a helyi specifikus 
viszonyok megismerése érdekében. A Magyarország 
területén létesíteni kívánt atomerőművekre a nukleáris 
biztonsági követelményeket és az atomenergia felügyeleti 
szerv hatáskörébe tartozó eljárások szabályait 
a 118/2011.  (VII.11)  Korm. rendelet határozza meg. A 
rendeletben foglaltak szerint atomerőmű létesítésére irányuló 
kérelem egyik előfeltétele az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) által kiadott telephely engedély. A telephely engedély 
alapját a rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági 
Szabályzat (NBSz) 7. kötete szerint elvégzett telephely 
vizsgálat és értékelés képezi. Az engedély megszerzéséhez fel 
lehet használni a rendelkezésre álló telephely vizsgálati 
eredményeket, de azokat a kor tudományos színvonalának 
megfelelő módszerekkel validálni szükséges. A telephely 
engedélyezési dokumentációban be kell mutatni, hogy a 
telephelyi adottságok mellett a létesítendő atomerőmű 
teljesíteni tudja majd a hatályos jogszabályok előírásait, 

különösen a hivatkozott Kormányrendelet mellékleteként 
kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzat követelményeit. 

Az NBSz-ben megfogalmazott 
követelmények 
A telephely vizsgálatának és értékelésének célja:  

 a létesítést esetlegesen kizáró telephely jellemzők 
azonosítása,  

 a telephelyre vonatkozó veszélyeztető tényezők vizsgálata 
és értékelése, s ennek alapján  

 a tervezés alapjában figyelembe veendő – a telephelyi 
körülményekre és veszélyekre jellemző – adatok 
meghatározása. 

A paksi telephelyre tervezett új atomerőművi blokkok 
létesítésének sajátossága, hogy azokat olyan telephelyen 
kívánják megépíteni, amelynek a közvetlen szomszédságában 
már üzemel egy négyblokkos atomerőmű. A kiválasztott 
telephely így egy zöldmezős beruházással szemben 
lényegesen kedvezőbb helyzetben van, hiszen a telephely 
jellemzéséhez rendelkezésre állnak korábbi adatok. Ezeket 
így a földtani kutatási program összeállítása, a földtani 
adottságok kiértékelése és a tervezési alapba tartozó 
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telephelyjellemzők meghatározása során figyelembe lehet 
venni. 

Kizáró tényezők 

Egy telephely akkor alkalmatlan, ha a telephelyen lehetnek 
olyan veszélyek, amelyek hatásaival szemben nincs kipróbált, 
megfelelő műszaki védelem, megoldás. Ilyen veszély a lejtő 
instabilitás, a karsztos, vagy felhagyott bányaterületek 
beszakadása, vulkáni tevékenység, csuszamlásos, kúszás-
veszélyes területek. A kutatási program összeállításakor a 
meglévő ismeretek alapján ezeket a veszélyeket egyértelműen 
ki lehetett zárni. 

A paksi telephelyen a telephely alkalmasságát tekintve 
praktikusan csak annak lehetőségét kell vizsgálni, hogy van-e 
a telephely alatt és közvetlen környezetében olyan vető, 
amely a felszínen – biztonsági szempontból szignifikáns, s 
műszaki eszközökkel megbízhatóan nem kezelhető –
 elmozdulást hozna létre. Ezt a vetőt, törésvonalat nevezzük 
kapabilis vetőnek, azaz képesnek arra, hogy rajta permanens 
felszíni elmozdulás jöjjön létre. Ennek leginkább közvetett 
kritériumai vannak. A vetőt a permanens felszíni elmozdulás 
szempontjából veszélyesnek kell tekinteni, ha a geológiai, 
geofizikai, geodéziai és szeizmológiai adatok alapján az 
alábbiak közül egy vagy több ismérvnek megfelel: 

a) a geológiai, geofizikai adatok ismétlődő jelleggel 
mozgásra, szignifikáns deformációkra, vagy 
diszlokációkra, vagy mindháromra utalnak olyan 
időintervallumban, amely alapján nem kizárható, hogy 
a következő mozgás a felszínre kifut; 

b) szerkezeti kapcsolat létezik egy ismert kapabilis 
törésvonallal, amelynek mozgása kiválthatja a telephely 
környezetében lévő törésvonal mozgását; 

c) a szeizmogén szerkezetről feltehető, hogy a maximális 
lehetséges földrengés elegendően nagy és olyan 
fészekmélységű, hogy feltételezhető – a telephely 
geodinamikai sajátosságai alapján – a felszínre kifutó 
vető által okozott elvetődés. 

Az a) pontban meghatározottakat – a rövid ismétlődési 
időkre utaló geológiai és földrengés adatokkal jellemzett – 
nagyon aktív régiókban rövidebb, a kevésbé aktív területeken 
számottevően hosszabb időszakban kell vizsgálni. Ehhez 
figyelembe vehető a NAÜ SSG-9 8.4.-ben szereplő ajánlás, 
miszerint nagy aktivitású területeken, ahol mind a 
földrengési, mind a földtani adatok egységesen a rövid 
földrengés visszatérési intervallumokra utalnak, a felszínre 
futó vetők elemzéséhez 10.000 éves (felső pleisztocén-
holocén) nagyságrendű időtartamot kell figyelembe venni. 
Kevésbé aktív területeken hosszabb időszakok (pliocén-
negyedidőszak) figyelembe vétele szükséges. 

A veszélyek  

A telephelyvizsgálat és értékelés alapvető célja, hogy a 
telephelyi veszélyeket, azok potenciális hatásait jellemezze, 
amely alapján meg kell határozni a létesítmény tervezéséhez 
szükséges, a tervezés alapját képező adatokat. Új 
atomerőművek esetében a tervezés alapját képező adatokat 
az NBSz 3a. kötete szerint a 10-5/év meghaladási gyakoriság-
szinten kell meghatározni, de a veszélyeztetettséget egészen a 
10-7/év gyakorisági szintig jellemezni kell. 

Az NBSz 7. kötetében megnevezett legfőbb földtani veszély a 
földrengés és az ennek következtében kialakuló talaj-

folyósodás. Ennek biztonsági relevanciáját bizonyítani 
felesleges.  

Magyarország a Pannon-medence középső részén fekszik, a 
szeizmikusan igen aktív Mediterrán térség és a szinte teljesen 
aszeizmikus Kelet-Európai tábla között. Hazánk területe 
szeizmikus szempontból közepes-alacsony aktivitásúnak 
mondható. Kőzetlemez határoktól távol esik, így földrengés-
aktivitása jellegzetesen lemezen-belüli tulajdonságokkal 
rendelkezik. A historikus dokumentumok és a műszeres 
megfigyelések alapján összeállított (közel másfél évezredre 
vonatkozó) epicentrum térkép szerint a rengések eloszlása 
meglehetősen diffúz, a hipocentrumok – néhány kivételtől 
eltekintve – bizonytalanul köthetőek ismert törésvonalakhoz. 
A kutatások legnagyobb kihívását nyújtó területek ezek a 
közepes-alacsony veszélyeztetettségűnek látszó tartományok, 
ám a tervezés alapját képező 10-5/év meghaladási 
gyakoriságra tekintettel a több millió éves geológiai múlt és 
jelen részletes feltárását célzó kutatásokat nagy 
körültekintéssel kell megvalósítani.  

A telephelyet befogadó földtani környezet szeizmotektonikai 
értékeléséből meg kell határozni a földrengés-
veszélyeztetettséget. A szeizmotektonikai modellezéshez 
össze kell gyűjteni és értékelni kell a szeizmológiai, geológiai 
és geofizikai, geotechnikai jellemzőket, és rendelkezni kell a 
vizsgálati terület történelmi és műszeresen regisztrált 
földrengéseinek katalógusával. A rendelkezésre álló 
történelmi és műszeres adatok összegyűjtése, felhasználása 
mellett célzott geológiai, geofizikai és geotechnikai 
vizsgálatokat kell végrehajtani a földrengésveszély 
megállapításának megalapozásához. 

A szeizmotektonikai modellezés és a speciális telephelyi 
viszonyok figyelembevételével meg kell határozni a 10-5/év 
gyakoriságú biztonsági földrengés jellemzőit, így a maximális 
talajgyorsulást, válaszspektrumot és az erős mozgások 
időtartamát.  

A biztonsági földrengés mértékének meghatározása mellett 
célszerű definiálni az üzemi földrengés értékét is, amely 
földrengés az üzemi események kategóriába esik, és 
bekövetkezése esetén az atomerőmű működése zavartalanul 
folyhat tovább, vagy az esetleges leállást követően gond 
nélkül újraindítható. 

A meglévő ismeretek alapján tudjuk, hogy a paksi telephely 
geotechnikai sajátosságai miatt egy erős földrengés 
talajfolyósodást válthat ki. A laza, vízzel telített, szemcsés 
talajok, amelyekben a szemcsék közötti kohézió 
elhanyagolható, erős rázkódás hatására tömörödni kezdenek, 
a bennük levő hézagok térfogata lecsökken, a pórusokban 
megnő a talajvíz nyomása. Ha a pórusvíz nyomása eléri a 
fölötte levő talajrétegek nyomását, akkor ez az anyag úgy 
viselkedik, mint egy viszkózus folyadék, elveszíti 
nyírószilárdságát, és nagy deformációkat szenvedhet el. 
Ennek a jelenségnek van egy „kedvező” hatása is, a talaj 
viszkózus folyadékként való viselkedése lecsökkenti a 
transzverzális hullámkomponensek hozzájárulását a felszín 
mozgásához, tehát a károk ebben az esetben nem a magas 
gyorsulások, hanem a kialakuló nagy talajdeformációk miatt 
keletkeznek. Köztudott, hogy a talajfolyósodás a folyósodásra 
hajlamos rétegben talajcserével, a talaj szerkezetét 
megváltoztató beavatkozásokkal, vagy mélyalapozással 
kiküszöbölhető, de ezen beavatkozások megtervezéséhez a 
talajfolyósodás részletes vizsgálatára van szükség. 
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Az FKP földtudományi szakterületi és 
térbeli tagolása 
A fentiekben vázolt követelmények teljesítéséhez és a 
vizsgálatok céljának eléréséhez a földtudományok 
szakterületeinek és módszertanainak széles spektrumát kell 
alkalmazni, s a vizsgálat tárgyát képező területet is ennek 
megfelelően kell kijelölni a regionális léptéktől a lokálisig, 
alkalmazva a fokozatosság elvét. A konvenciók szerint 
földtudományi helyett csak földtaniként nevezett kutatási 
program az alábbi földtudományi szakterületi 
részprogramokból (Chikán et al., 2013) épül fel:  

 földtani kutatási program, 

 szeizmológiai kutatási program, 

 geofizikai kutatási program, 

 hidrogeológiai kutatási program, 

 geotechnikai kutatási program. 

A regionális vizsgálat a régió földtani történetének, 
nagytektonikai egység fejlődésének a lehető legrészletesebb 
megértését és az általános geodinamikai kép felvázolását 
szolgálja. A vizsgált terület egészében a telephely közel 
300 km sugarú környezete. Ezen belül a vizsgálatok kezdve a 
regionális 300 km sugarú körtől, a vizsgálatok 
részletezettségét egyre növelve, a telephely 50 km, 30 km 
sugarú köreiben zajlanak, illetve a telephely közvetlen 10 km 
átmérőjű környezetén és magán a telephelyen.  

Az 50 km-es sugarú kör vizsgálatának célja a terület részletes 
földtani, hidrogeológiai, geofizikai és szeizmotektonikai 
jellemzése. Ez a medencealjzat, a fő sztratigráfiai egységek, 
valamint a szerkezeti vonalak és más tektonikai elemek 
pontos térképezését foglalja magába. Meg kell alkotni a 
terület vízföldtani modelljét is, amely szimulálni képes a 
medencebeli áramlási viszonyokat és megfelelő 
peremfeltételeket biztosít a telephelyi vízföldtani modell 
számára. A telephelyi tágabb környezet a telephely 30 km 
sugarú környezetét foglalja magában. Itt a rendelkezésre álló 
adatok pontosítására és korszerűsítésére már új terepi 
mérésekre, fúrásokra és űrgeodéziai mozgásvizsgálatokra, 
térképi reambulációkra, laboratóriumi megismerésére, azok 
rendszerbe foglalására, a meghatározásukhoz szükséges 
földtani-geofizikai alapadatok összegyűjtésére és együttes 
értelmezésére van szükség. A földtani fejlődéstörténet 
rekonstrukciójához az idősebb képződmények esetén fúrások 
lemélyítése, geofizikai vizsgálatok, a fiatal képződmények 
esetében pedig morfológiai és sekélygeofizikai vizsgálatok 
visznek közelebb. A telephelyi közvetlen (10 km-es sugarú) 
környezet vizsgálatának célja a terület részletes 
rétegszerkezeti és neotektonikai jellemzése, a törések, a 
felszínre kifutó elmozdulások (vetők) lehetőségének és a 
geológiai instabilitás lehetőségének feltárása, továbbá a 
kutatási terület képződményeinek földtani veszélyforrás-
vizsgálata, építés-földtani elemzése. A telephely 
vizsgálatának célja a permanens talajelmozdulások 
lehetőségének részletes vizsgálata és az alapozás alatti közeg 
átviteli tulajdonságainak, stabilitásának meghatározása. A 
földtani vizsgálat terjedelmében a telephely területe alatt 
hozzávetőlegesen egy négyzetkilométernyi területet kell 
érteni. A vizsgálat részeként meg kell adni a terület részletes 
morfológiai, földtani, szeizmotektonikai, hidrogeológiai, 
geotechnikai leírását és építésföldtani jellemzését. A telephely 

geotechnikai jellemzése szükséges a földrengés által a 
felszínen kiváltott talajmozgások és a talajfolyósodás-veszély 
meghatározásához. 

Földtani vizsgálati program 
A geológiai vizsgálatok során elsősorban a telephely földtani 
környezetében megtalálható képződmények tulajdonságait, 
rétegtani és szerkezeti jellegeit kell definiálni (1. ábra).  
A vizsgálatok bemenő adatokat szolgáltatnak a szeizmikus 
veszélyeztetettség meghatározásához, a telephelyi 
hidrogeológiai, talajfizikai, talajmechanikai jellemzők 
megállapításához. Modellezik a terület földtani felépítését, a 
földtörténeti folyamatokat és eseményeket. Megadják a 
telephely képződményeinek ásvány-kőzettani jellegeit, 
meghatározzák azok hatását a telepítésre kerülő 
létesítményre, s lehetővé teszik a telepített létesítmény föld-
tani környezetre gyakorolt esetleges hatásainak értékelését. 

A szűkebb értelemben vett földtani kutatás főbb módszerei: 

 földtani kutatófúrások, 

 földtani térképezés, 

 földtani kutatóárkok mélyítése. 

A földtani kutatófúrásokat céljuk szerint három kategóriába 
sorolhatjuk, a kisebb mélységű fúrásoktól a mélyebbek felé 
haladva. A negyedidőszaki képződmények korozása, 
vastagságuk és kifejlődésük pontosabb megismerése céljából 
100 és 150 méteres, a pannóniai képződményeket elérő fúrás 
mélyítésére van szükség a tágabb területen, amelyek egyúttal 
ismeretet adnak a feküképződmények kifejlődésére 
vonatkozóan is. Az adatbázisba szervezett földtani adatok, az 
azok alapján szerkesztett földtani szint-térképek segítségével 
a tervezett telephely 30 km-es környezetére olyan 3D földtani 
modellt kell létrehozni, amely segítségével modellezni lehet 
egy adott vető mentén történő elmozdulás hatását. A modell 
összeköttetésben áll a monitoring elemekkel, és szükség 
esetén alkalmas a "mi lenne, ha?" típusú kérdések 
megválaszolására megfelelő szűkítéssel. Nélkülözhetetlen a 
regionális és lokális hidrogeológiai modell felépítéséhez, 
amely annak vizsgálatára szolgálhat, hogy hogyan viselkedik 
egy esetleges, a felszín alatti vizeket érintő szennyezés, mi 
történik, ha süllyed, emelkedik a talajvíz. A modell akár a 
laikus közönség számára történő bemutatásra, a társadalmi 
elfogadtatás támogatására is felhasználható. 

 
1. ábra: A telephely környezetének földtani-geomorfológiai térképe 

(Bada et el., 2005)  
(Feketével jelölve a Paksi Atomerőmű területe) 



Nukleon 2016. március IX. évf. (2016) 187 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  4 

Geofizikai vizsgálati program 
A geofizikai kutatási program célja a telephely és környezete 
szeizmotektonikai, neotektonikai jellemzése, amely 
nélkülözhetetlen a vetők kapabilitása és a szeizmicitás 
jellemzéséhez. 

A geofizikai kutatási program során – a fokozatos 
megismerés elvét követve – minden rendelkezésre álló 
irodalmi adat alapján új geodinamikai szintézist kell készíteni 
a telephely 300 km-es sugarú környezetére, amelyik 
alapvetően a Pannon-medence és a környező hegységek 
neotektonikai egységét jelenti. Ezt kiegészítve az ipari 
kutatási eredményekkel új, összefoglaló geodinamikai 
helyzetkép készül a telephely 50 km-es sugarú területére. 

A telephely szűkebb környezetének 3D megismerése 
elengedhetetlen, mert ez képezi a szeizmotektonikai és 
transzportfolyamatok vizsgálatának az alapvető 
adatrendszerét. Ennek korszerű és leghatékonyabb módszere 
a 3D szeizmikus mérés (2. ábra). Ez a mérés biztosítani képes 
a ~200 m alatti és több mint ezer méter mélységig húzódó 
tértartomány valósághű leképzését a feladat megoldásához 
szükséges térbeli felbontással. A mérés teljes 3D képet ad, 
azaz minden földtani jellegzetességet valódi helyén képez le, 
ezáltal egyedülálló módon biztosítja a törések térbeli 
kapcsolatának megismerését. A Pannon-medence bonyolult 
szerkezeti viszonyai mellett ezt a kapcsolatrendszert a 2D 
szeizmikus szelvények alapján (bármilyen nagy számban is 
állnak rendelkezésre) nem lehet teljes körűen feltérképezni és 
egyértelműen meghatározni.  

A rétegtani-szerkezeti modell teljességét, az atomerőmű 
biztonsága szempontjából alapvető problémák 
megválaszolását csak a felszínig terjedő mélységtartomány 
megismerésével lehet elérni. Ezen tartomány leképezésére 
sem a 3D, sem a 2D szeizmika nem alkalmas, ezért 
sekélygeofizikai módszereket érdemes alkalmazni gondosan 
kiválasztott részterületeken.  

A vizsgált területen a negyedidőszaki képződmények 
vastagsága az eddigi ismeretek szerint nem haladja meg a 
80 métert. Ezen képződmények és a pannóniai fekü között 
egy markáns eróziós diszkordancia felület húzódik, amely a 
pannóniai utáni jelentős, de térben változó mértékű 
kiemelkedést és lepusztulást mutat. A tektonika továbbá úgy 
is hatással volt erre a felszíni összletre, hogy a vetősíkok 
valószínűleg behatoltak a negyedidőszaki üledékekbe is.  
A negyedidőszaki törésrendszerek működésének 
megértéséhez pontosan tudni kell a kvarter képződmények 
vastagság- és korviszonyait. A nagyfelbontású geofizikai 
adatok és a földtani térképezés, sekélyfúrások együttes 
értelmezésével lehet tisztázni a fiatal aktivitás és kapabilitás 
kérdését. 

A jelenkori tektonika, kéregmozgás, deformációk, feszültség 
felhalmozás meghatározása terén kiemelkedő jelentőséggel 
bírnak a GPS és műholdradaros mozgásvizsgálatok. Az 
űrgeodézia megjelenésével lehetővé vált a kéregmozgás és a 
deformáció közvetlen megmérése, a kéregblokkok 
lehatárolhatóak, relatív sebességük meghatározható, a vetők, 
vetőzónák és ezek menti mozgások feltérképezhetők. 

Az atomerőmű környezetének geodinamikai modellezése 
elengedhetetlen a térség feszültségviszonyainak és 
deformációs jellegeinek meghatározásához, valamint 
kapabilis vetőzónáinak azonosításához és jellemzéséhez (3. 
ábra).  

 
2. ábra: Szeizmikus szelvény Paks környékén  

 
3. ábra: A telephely környezetének neotektonikai térképe  

(Bada et al., 2005) 

Szeizmológiai vizsgálati program 
A telephely szeizmológiai vizsgálatának és értékelésének 
célja a telephely jellemzők azonosítása, a telephelyi veszélyek 
vizsgálata és értékelése, a tervezési alapba tartozó (a 
telephelyre és a nukleáris létesítményre vonatkozó) adatok 
meghatározása, azaz: 

 a földrengés-veszély leírása;  

 a tervezési alapba tartozó mértékadó földrengések 
jellemzőinek meghatározása; 

 a földrengés által kiváltott egyéb veszélyek, mint például a 
talajfolyósodás veszélyének meghatározása. 

A paksi telephely szeizmicitásának jelenlegi értékelése 
elsősorban az 1986-1994 között zajlott telephelyvizsgálat 
során mért adatokra, kutatásokra épül. Bár az azóta eltelt idő 
alatt az időszakos biztonsági felülvizsgálatok és az üzemidő 
hosszabbítás előkészítése keretében a telephely 
szeizmicitásának értékelését – főképp a mikroszeizmikus 
monitorozás és neotektonikai vizsgálatok alapján – 
felülvizsgálták és aktualizálták, az alapvető vizsgálatok ideje 
óta sokat fejlődtek, jelentősen változtak a tudományos 
ismeretek, elméletek, módszerek, többek között épp a paksi 
telephelyvizsgálat hazai szakmai fejlődést is inspiráló hatása 
következtében. A tervezett új blokkok telephely 
engedélyezése kapcsán szükség van egy integrált 
felülvizsgálatra, a 15-20 éve készült és az akkori 
elképzeléseket, tudást és adatokat tükröző földrengésveszély-
elemzés megújítására, amely a mai elvárások szerinti 
legteljesebb adatbázisra támaszkodik. 
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A szeizmotektonikai jellemzők és a speciális telephelyi 
viszonyok figyelembevételével meg kell határozni a 
biztonsági földrengés jellemzőit, így különösen a maximális 
talajgyorsulást, válaszspektrumot és az erős mozgások 
időtartamát. A biztonsági földrengés jellemzőinek 
meghatározására ajánlott a valószínűségi módszer, amelynek 
keretében az adatok és a módszer bizonytalanságát is 
figyelembe kell venni. A valószínűségi módszer (Probabilistic 
Seismic Hazard Assessment- PSHA) előnye, hogy jól 
alkalmazható az olyan mérsékelt, diffúz szeizmicitású 
területekre, mint Magyarország, illetve a Pannon-medence, és 
a földrengésveszély értékelésében a bizonytalanságokat is 
kezeli. A valószínűségi módszer általános elterjedése több 
mint két évtizede tartó folyamat. 

A PSHA végeredménye az alapkőzeti veszélyeztetettségi 
görbe (4. ábra), amely azt mutatja meg, hogy az adott 
spektrális gyorsulás-értékkel egyenlő vagy nagyobb 
gyorsulás-érték előfordulásának mi az éves gyakorisága.  
A veszélyeztetettségi görbe meghatározható a maximális 
vízszintes gyorsulásra és bármely spektrális amplitúdóra. 

 
4. ábra: Az éves meghaladási valószínűség a talajgyorsulás 

függvényében (GeoRisk, 2014) 
 
 

Geotechnikai vizsgálati program 

A telephelyvizsgálat szakaszában a telephely általános 
geotechnikai jellemzése a cél, azaz:  

 a telephely geotechnikai adottságainak leírása, az alapozás, 
a mélyépítési szerkezetek tervezéséhez és technológiájához 
megfelelő szintű geotechnikai adatok megismerése és 
szolgáltatása; 

 a geotechnikai veszélyek meghatározása a tervezési 
alaphoz és a biztonsági elemzésekhez; 

 a telephely geotechnikai alkalmasságának értékelése. 

Fentiekből származhatnak javaslatok az alapozási módozatok 
és azok értékelése, különösen a meglévő és a tervezett 
erőművek kölcsönhatása tekintetében. 

A geotechnikai vizsgálati program részét képezik a 
következők: 

 a telephely geotechnikai adatainak összegyűjtése, 
összefoglalása, interpretálása és feldolgozása; 

 telephelyen belüli geotechnikai feltárások és szondázások: 

 Geotechnikai célú fúrások 

 CPTu szondázások 

 Szeizmikus CPTu szondázások 

 SPT szondázások 

 Presszióméteres vizsgálatok; 

 helyszíni vizsgálati eredmények kiértékelése, laboratóriumi 
vizsgálatok, talajvizsgálati jelentés elkészítése, különös 
tekintettel a földrengési és felszínmozgási veszélyekre; 

 monitoring rendszer adatainak folyamatos elemzése, 
mérési eredmények; 

 a földrengésveszély meghatározásához szükséges 
geotechnikai talajparaméterek biztosítása. 

Az építési terület további, részletes geotechnikai vizsgálatok, 
valamint a lokális hidrogeológiai vizsgálatok tárgya, amely 
vizsgálatok az alapozás tervezéséhez, s az építés 
kivitelezéséhez, mint munkagödör létesítés, víztelenítés 
adnak adatokat, s egyúttal lehetővé teszik a létesítés működő 
blokkokra gyakorolt hatásának elemzését is. Ez a vizsgálati 
terjedelem lényegében a szállító-tervező kompetenciájába 
tartozik, lévén, hogy a kiviteli tervezést szolgálja ki.  

Hidrogeológiai vizsgálati program 
A vízföldtani vizsgálatok célja, hogy: 

 adatokat szolgáltasson a nukleáris létesítmény 
tervezéséhez, (elsősorban a geotechnikai viszonyok 
kiegészítésével); 

 adatokat szolgáltasson az esetleges radioaktív kibocsátások 
hidrogeológiai közegben való terjedésének elemzéséhez, 
értékeléséhez; 

 adatokat szolgáltasson a baleset-elhárítási intézkedések 
tervezéséhez, valamint azok megvalósíthatóságának 
értékeléséhez. 

A vízföldtani kutatás keretében végrehajtandó vizsgálatok 
egy része közvetlenül a felszín alatti vizek hidrogeológiai 
viszonyainak (víztartó és vízrekesztő rétegek, jellemző 
nyomásszintek, áramlási viszonyok, kapcsolatok az egyes 
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víztartó rétegek között, a vizek minősége, összetétele, 
esetleges szennyezettsége, stb.) közvetlen megismerését 
célozza. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok fontos alapadatokat 
szolgáltatnak más szakterületek (földtan, hidrológia, 
építésföldtan, talajmechanika, környezetvédelem) számára is. 

A kitűzött célok eléréséhez jellemezni kell a terület 
képződményeinek hidrogeológiai viszonyait, biztosítani kell 
a geotechnikai értékeléshez szükséges információkat, 
valamint vízföldtani modellezést kell végezni a felszín alatti 
víz áramlási és transzportviszonyainak jellemzésére. E mellett 
értékelni kell a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatát. 

A hidrogeológiai adatok összegzése a hidrogeológiai 
modellezésekben valósul meg. A telephely tágabb 
környezetének vízföldtani jellemzése a regionális modell 
megalkotásával készül el. A telephelyi modell a beruházási 
terület szűkebb környezetére korlátozódik, és elsősorban a 
Duna vízjárásához igazodó tranziens áramlási viszonyok 
jellemzésére, és az ennek bázisán bekövetkező 
transzportfolyamatok értékelésére szolgál. 

Összefoglalás 
A Földtani Kutatási Program megadja a választ – a nukleáris 
biztonsági követelményekkel összhangban – a telephellyel 
kapcsolatos földtudományi kérdésekre a kor szakmai 
színvonalának és a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően. 
Ezt megerősítette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
2012 májusában lezajlott felülvizsgálata is. 

A 118/2011. (VII. 11.) kormányrendelet szerint az új nukleáris 
létesítmény telephely-engedélyének megszerzése komplex 
földtudományi kutatási program végrehajtását követeli meg. 
A Földtani Kutatási Program ennek szellemében készült.  
A jogszabályok értelmében maga a Program önálló 
engedélyezési folyamat tárgyát képezi. A Programot 2014. 
április 11-én nyújtották be engedélyezésre az OAH-nak. Az 
OAH az engedélyt a szakhatóságként közreműködő illetékes 
Bányakapitányság állásfoglalása alapján, és a 2014. május 5-i 
közmeghallgatás után 2014. november 14-én kiadta.  
A jóváhagyott Program végrehajtása ez év áprilisában 
kezdődött, a terveknek megfelelően halad, és 2016 
szeptemberében fejeződik be. 

 

Irodalomjegyzék 
Bada, G., Bus, Z., Gribovszki, K., Horváth, F., Magyari, Á., Mónus, P., Szafián, P., Szeidovitz, Gy., Tímár, G., Tóth, T., Wéber, Z., Wórum, G., 2005. A tíz 

éve folyó mikroszeizmikus monitorozás eredményeinek szeizmológiai értékelése és a neotektonikai modell megújítása. GeoRisk Kft., Budapest 

Chikán, G., Horváth, F., Horváth, T., Nagy, L., Miltényi, É., Tóth, L., Turczi, G., 2013. A paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkok – Földtani 
Kutatási Program. SOM(R)475/3 Rev.4., SOM System Kft., Budaörs  

GeoRisk, 2014: Building motion due to liquefaction at Paks NPP Site. Volume 2: Earthquake Hazard at the Bedrock. Technical Report, Paks NPP 

 



Nukleon 2016. március IX. évf. (2016) 188 

Kontakt: zsolt.soti@ec.europa.eu  Beérkezett: 2015. december 11. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  Közlésre elfogadva: 2016. január 7. 

A Karlsruhei Nuklidtérkép új, 2015-ös kiadása 
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A Karlsruhei Nuklidtérkép legújabb kiadása 2015 augusztusában jelent meg. A nyomtatott nuklidtérkép segítségével az 
érdeklődő szakemberek és tanulók gyorsan és könnyedén eligazodhatnak a csaknem 4000 kísérletileg igazolt nuklid bomlási, 
sugárzási és egyéb adatai között. Az előző, 2012-es kiadást követően 147 új nuklid került fel a térképre és 1497 nuklid adatai 
módosultak. A térkép használatához szükséges legfontosabb tudnivalókat egy brosúra foglalja össze. 46 radioaktív nuklid 
egyszerűsített bomlási diagramja is megtalálható ebben a mellékletben. Ezek segítik a tömör formában közölt adatok 
értelmezését. A térkép a nukleáris tudományok mellett jól hasznosítható az orvostudományban, agrártudományban, 
környezeti, geológiai illetve asztronómiai tanulmányokban is.  

 

Bevezetés 
A nuklidtérképek a nukleáris kutatás és oktatás fontos 
segédeszközei. Céljuk, hogy a kutatóknak, szakembereknek 
és tanulóknak strukturált formában, pontos és aktuális 
adatokat biztosítsanak a stabil és radioaktív nuklidokról.  
A nuklidtérképek legfontosabb jellemzője, hogy az 
információkat egy neutron-proton koordináta rendszerben, 
adott pozíciókon ábrázolják. Egy-egy nuklid adatainak helyét 
az atommagban található neutronok (N) és protonok (Z) 
száma határozza meg [1. ábra, felül]. A különböző 
nuklidtérképek a pozíciókon ábrázolt adatokban és a 
pozíciók színkódjában térhetnek el egymástól. Egy térkép 
összeállításánál a legfontosabb kritérium a közölt adatok 
minősége és aktualitása. Mivel a nukleáris kísérleti technikák 
és az adatok kiértékelésének módszerei folyamatosan 
fejlődnek, elengedhetetlen a térképre felkerülő információk 
rendszeres ellenőrzése és revíziója. A Karlsruhei 
Nuklidtérkép legújabb, 9. kiadása 2015 augusztusában került 
publikálásra [1, 2]. Ez a verzió a 2012-ben nyomtatott 8. 
kiadás [3] frissítése.  

A Karlsruhei Nuklidtérkép 1958 óta jelenik meg rendszeresen 
[4]. A térkép kísérletileg megfigyelt nuklidokat és azokhoz 
tartozó, kísérletileg igazolt adatokat tartalmaz. Régebben ez a 
nuklidtérkép átlagosan 6-8 évenként jelentkezett új kiadással, 
de az utóbbi időben a nukleáris kutatások intenzitásának 
növekedése miatt szükségessé vált a gyakoribb revízió.  
A Karlsruhei Nuklidtérképen a nuklidok adatait tartalmazó 
négyzetek a bomlási módok alapján színezettek [1. ábra, alul].  
A radioaktív nuklidok esetében a négyzetek tartalmazzák a 
felezési időt, illetve a sugárzási adatokat. Az új kiadás kísérő 
füzetében egyszerűsített bomlási diagramok segítik a 
térképen közölt tömör adatok értelmezését. 

 

 

 
1. ábra: Karlsruhei Nuklidtérkép (felül),  

A térkép színezése a bomlási módok alapján (alul) 
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Adatok a Karlsruhei Nuklidtérképen 
A Karlsruhei Nuklidtérkép minden sora egy-egy kémiai elem 
kísérletileg megfigyelt izotópjait jeleníti meg [2. ábra]. A sor 
első négyzetében található az adott elem vegyjele és relatív 
atomtömege, amennyiben az ismert [5]. Az elem stabil 
izotópjait fekete négyzetek jelölik az elem nevével, a nuklid 
tömegszámával és annak előfordulási valószínűségével a 
Földön az elem atomjainak százalékában [6]. A színezett 
négyzetek radioaktív izotópokat jelölnek. A sárga szín alfa, a 
kék szín negatív béta bomlást ábrázol. A piros szín kódolja a 
pozitív béta bomlást, illetve az ennek alternatívájaként 
jelentkező elektronbefogást. A világoskék a neutron bomlást, 
az okkersárga a proton bomlást ábrázolja. A zöld színű 

négyzetek jelölik a spontánul hasadó nuklidokat. Az adatok 
az atommag alapállapotára vonatkoznak (legkisebb energiájú 
állapot). Amennyiben egy nuklidhoz tartozik mérhető 
felezési idejű, magasabb energiaállapotú (metastabil) izomer 
is, a megfelelő négyzet több részre van osztva (pl. 2. ábra N-
16 nuklid). Azt az esetet, amikor egy metastabil állapot 
gamma emisszióval alapállapotra bomlik, fehér szín jelöli a 
térképen [3. ábra, balra fent]. A térkép nem ábrázolja mind a 
körülbelül 2400 kísérletileg igazolt, 10 ns-nál hosszabb 
felezési idejű metastabil állapotot [7]. Azok a metastabil 
izomerek kerültek fel a térképre, amelyek nem csak az 
alapállapotra bomlanak, hanem más nuklidokra is, illetve ha 
csak az alapállapotra bomlanak, akkor a felezési idejük 
legalább 1s. 

2. ábra: A berillium, bór, szén, nitrogén, illetve nobélium és laurencium izotópok adatai a nuklidtérképen

A radioaktív nuklidok négyzeteiben a nuklid megnevezése 
alatt szerepel a felezési idő és a bomlás során megfigyelt 
legintenzívebb sugárzások energiái is. A gamma sugárzások 
energiái keV-ben, az alfa, béta, proton és neutron energiák 
MeV-ben értendőek. Ha a kísérletek többféle konkurens 
bomlási módot igazoltak egy nuklid esetében, akkor ezeket a 
bomlási módoknak megfelelő színű háromszögek jelölik a 
négyzet sarkában (Pl. 2. ábrán a Lr-253 nuklid). A kis 
háromszög a nuklidot ábrázoló négyzet sarkában 5%, vagy 
attól kisebb elágazási arányt jelöl, míg a nagyobb háromszög 
5%-tól nagyobb elágazási arányt képvisel [3. ábra, jobbra 
fent]. A stabil, illetve a hosszú felezési idejű nuklidok 
négyzetei tartalmazzák a termikus neutronokra vonatkozó 
hatáskeresztmetszetet barnban kifejezve. Ezt σ jelöli a 
térképen. Egy adott tömegszámra (pl. A=21) a térkép 
tartalmazza az U-235, illetve Pu-239 hasadási hozamokat 
(fission yields) a termikus neutron reakciókra vonatkoztatva.  

A felezési időkkel és a bomlásokkal kapcsolatos adatok 
legfontosabb forrása a Nuclear Data Sheets (NDS) [8] 
tudományos folyóirat. Ezen folyóirat egy-egy havi 
kiadásában 10-40 nuklid adatait elemzik ki a szakemberek az 
aktuális kísérletekről közölt publikációk alapján, és tesznek 
javaslatot a megfelelő fizikai értékekre. Ez évente 300-400 
nuklid revízióját jelenti. Ezzel a ritmussal viszont a csaknem 
4000 nuklidból egy-egy nuklid átlagosan 8-10 évenként kerül 
sorra, de van olyan nuklid, melynek revíziója 20 éve nem 
történt meg. A fentiekből látszik, hogy pusztán az NDS-re 
hagyatkozva nem garantálható az adatok aktualitása. 

 

   

 
3. ábra: 134Cs alapállapotára gamma emisszióval bomló 134mCs 

metastabil állapot (balra fent);  
64Cu nuklid konkuráló bomlási módokkal Az elágazási arányuk 

nagyobb, mint 5% (jobbra fent);  
Egyszerűsített bomlási diagram a magyarázó füzetben (alul) 
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A nuklidtérkep aktualitásának megőrzéséhez szükség van 
más adatforrások felkutatására is. Fontos forrásai még a 
szakemberek által javasolt adatoknak a Decay Data 
Evaluation Project [9] illetve a Nuclear Data Evaluation 
Project – TUNL [10]. A szerkesztésnél azonban figyelembe 
kell venni azokat a kutatásokat is, amelyek még nem kerültek 
be a fenti kiértékelési rendszerekbe. Ezek a kísérleti 
eredmények olyan tudományos folyóiratokban találhatóak, 
mint: Physical Review C, Physics Letters B, European 
Physical Journal A, Nuclear Physics A, Nature vagy a 
Physical Review Letters (a teljesség igénye nélkül). 

A nuklidtérkép 2015-ös 9. kiadása 
A Karlsruhei Nuklidtérkép 2015-ös kiadása 118 kémia elem 
közel 4000 izotópjának adatait tartalmazza, ebből 3248 alap- 
és 744 metastabil állapotú nuklid. A 4. ábrán azok a nuklid 
mezők vannak színnel jelölve, melyek a 2012-es kiadás óta 
újak, illetve adataikban változás történt. Ezek közül 147 az új 
nuklidok száma és 1497 nuklid esetében történt valamilyen 
adatmódosítás.  

4. ábra: Az 1644 színes négyzet a módosított és új nuklidokat jelöli a 2015-ös kiadásban 
 

A nuklidtérkép három formátumban került nyomtatásra [5. 
ábra]: széthajtható leporelló formátum, fali poszter formátum 
és előadótermi nagy formátum (3,16 m x 0,43 m). Ez a verzió 
a "nuklidok szigetét" egyben ábrázolja.  

 

 

 
5. ábra: A Karlsruhei Nuklidtérkép nyomtatott formátumai. 

A nuklidtérképhez tartozik egy 62 oldalas magyarázó füzet 
is. Ez a füzet angol nyelvű, de a térkép használatához 
szükséges legfontosabb információkat 6 nyelven: angolul, 
németül, franciául, spanyolul, oroszul és kínaiul is 
tartalmazza. 46 radioaktív nuklid egyszerűsített bomlási 
diagramja is megtalálható ebben a mellékletben [3. ábra, alul]. 
Ezek a diagramok arra hivatottak, hogy segítsék a nagyon 
kondenzált formában közölt adatok értelmezését. A füzet 
tartalmaz még egy listát azokról a nuklidokról, amelyek 
módosultak a 2015-ös kiadásban. Ezenkívül található benne 
egy táblázat a legfontosabb fizikai konstansok értékéről, egy 
táblázat a kémiai elemek legfontosabb tulajdonságairól, 
illetve tartalmaz egy összefoglalót az atomtudományok 
fejlődéséről is. Az elmúlt három évben igény mutatkozott a 
nuklidtérkép nagyobb méretű kiadásaira is, így az alábbi 
speciális verziókat fejlesztettük ki: egy 6,5 m x 1 m nagyságú 
térkép a CERN-nek; egy 3,5 m x 2,5 m-es térkép a Müncheni 
Egyetemnek; egy alumínium kontúr térkép az Európai 
Dialógus Centrumnak, illetve a 14 m x 2,1 m-es mozaik verzió 
a karlsruhei Transzurán Elemek Intézetébe [6. ábra].  

  

 
6. ábra: A Karlsruhei Nuklidtérkép néhány speciális kiadása. 
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Összefoglaló 
A Karlsruhei Nuklidtérkép publikálása közel 60 éves múltra 
tekint vissza. Az első kiadás 1958-ban, a legutóbbi, 9. pedig 
2015 augusztusában jelent meg. Az új kiadás közel 4000 
kísérletileg igazolt nuklid adatait tartalmazza. Az előző, 2012-
es kiadást követően 147 új nuklid került fel a térképre és 1497 
nuklid adatai módosultak. A nyomtatott Karlsruhei 
Nuklidtérkép fontos jellegzetessége, hogy a nuklidokat jelölő 
négyzetek színei különböző bomlási módokat kódolnak. (Pl. 
sárga szín az alfa, kék szín a negatív béta bomlást a piros szín 
pedig az elektronbefogást és a pozitív béta bomlást jelöli).  

Az 57 éves hagyományokat folytatva a Karlsruhei 
Nuklidtérkép legújabb, 2015-ös kiadása átfogó képet ad a 
nukleáris kutatások jelenlegi állapotáról. Természetesen a 
térképen közölt adatok nagyrészt megtalálhatóak a 
különböző digitális adatbázisokban vagy fájlokban, melyek 
számítógéppel kezelhetőek, ennek ellenére a tradicionális, 
nyomatott formátum fontos didaktikus segédeszköz a 
kutatásokban és az oktatásban. A nyomtatott térkép segít-
ségével gyorsan és könnyedén átláthatóvá válnak az 
információk a 4000 nuklid bomlásáról és a bomlások közben 
kibocsájtott sugárzások típusairól és energiáiról. 
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Computational Fluid Dynamics (CFD) is a widely used method around the world for complex flow and heat industrial 
problems. In this paper, the fluid flow parameters were investigated in subchannels of VVER-1000 reactor’s fuel assemblies by 
ANSYS CFX program. Different mesh resolutions and turbulence models were tested to deal with the water flow problems 
such as velocity distribution and pressure change as well as the hydraulic resistances of the spacer grids. The obtained results 
are good agreement with the measured values and the published reports from other authors. 

 

Introduction 
VVER-1000 is a pressurized water reactor with an open type 
of hexagonal core geometry that contains 163 fuel assemblies. 
A fuel assembly consists of 312 fuel rods in triangular 
arrangements. There are fourteen spacer grids in the fuel 
assembly [1]. 

The nuclear power plants generate heat energy, this heat 
energy is produced from nuclear fission in fuel rods and is 
transfered to a liquid coolant that flows in the space between 
the rods. The rod bundle is constructed from parallel fuel 
rods. 

A series of spacer grids spaced axially along the rod bundle 
provides structural support for the fuel rods. In addition to 
positioning the fuel rods, the spacer grids affect the 
hydrodynamics of the pressurized water and heat transfer 
from the rods. The spacer grids locally reduce the flow area 
through the rod bundle. This causes flow acceleration and 
deceleration in regions upstream and downstream of the 
spacer grid, respectively. The growth of the thermal and 
hydrodynamic boundary layer along the surfaces of the rods 
is disrupted by a spacer grid. In addition, the spacer grid 
increases the turbulence intensity in the flow downstream of 
the spacer grid. For proper design and operation, an accurate 
knowledge of the fluid flows and heat transfer properties is 
required because of high sensitivity of reactor behavior to 
some operating parameters, such as the eddy regions and 
coolant mixing temperature. In particular, for reasons of more 
safety importance in nuclear reactors, specification of the 
fluid distribution helps us to prevent and predict the possible 
impacts that relate to fluid characteristic change. 

Hydrodynamic safety analysis is an important tool for 
justifying the safety of nuclear power plants. Typically, this 
type of analysis is performed by means of system computer 
codes with one dimensional approximation for modelling 
real plant systems. 

  

 
Figure 1. Layout of VVER-1000 reactor and fuel assembly 
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However, in the nuclear area there are issues for which 
traditional treatment using one dimensional system codes is 
considered inadequate for modelling local flow and heat 
transfer phenomena. There is therefore increasing interest in 
the application of three dimensional computational fluid 
dynamics (CFD) codes as a supplement to or in combination 
with system codes. There are a number of commercial CFD 
codes as well as special codes for nuclear safety applications 
available. 
When the fluid flows into the rod bundle, they can be 
classified as either laminar, transition and turbulent depend 
on Reynolds number [2,3,8]. 

Re
vL


                                   (1) 

Where Re is a Reynolds number; v is velocity [m/s]; L is a 

characteristic linear dimension [m]; ρ is density [kg/m3]; μ is 

a dynamic viscosity [Pa s]. 
The walls are main source of vorticity and turbulence, they 
affect the velocity profile, pressure drop, separation, 
recirculation, shear effects and heat transfer. 

Subchannel simulations 

Numerical model of the subchannel 

A central subchannel in a VVER-1000 fuel assembly that is 
surrounded by fuel rods only was simulated. The 5 mm long 
model of this subchannel was built with 9.1 mm fuel rod 
diameter and 12.75 mm pitch [1]. The hydraulic diameter of 
the subchannel is 10.639 mm. The fuel rods are arranged in 
triangular arrangement. 

 

 

 
Figure 2. The modelled subchannel and its dimensions 

ANSYS ICEM CFD code was used to build the geometrical 
model and to create different numerical meshes of the 
subchannel [4]. The geometry was resolved with six different 
meshes (Figure 3) in order to investigate the mesh resolution 
to the parameters. So-called extruded mesh was used to 
discretize the model in space. The core region was meshed 
with prism elements, hexahedral cells were applied in the 
near wall region. The cross sectional resolution of the meshes 
was different (Figure 3), in axial direction the same number of 
layer was applied. The main characteristic of the meshes can 
be found in Table 1. 

 
Figure 3. The different mesh resolutions of the subchannel. 

Table 1. Characteristics of the different meshes 

Mesh M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Number of 
nodes 

798 2472 6432  19195 24264 1327746 

Number of 

elements 
1400 4296 11858 36530 46162 2441419 

y+ 40 20 22 140.9 6 2.8 

 
Figure 4. Boundary conditions of the subchannel calculations 

For the flow calculations, the solid surfaces of the fuel rod 
have no slip and smooth boundary condition, and symmetry 
condition was imposed on the symmetry planes. The lower 
and upper surfaces were set as periodic interfaces, which 
helps to simulate the flow in fully developed turbulent flow 
condition. The selected base Reynolds number for the mesh 
sensitivity study was 150000. The reference pressure was set 
to 157 bar. Isotherm simulations were performed, the 
reference temperature was set to 303 oC. Based on the 
reference documents the BSL Reynolds Stress turbulence 
model was chosen for the mesh sensitivity analyses [5, 7]. The 
y+ values in Table 1 were calculated with this Reynolds 
number. 
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Results of mesh sensitivity analyses 

The velocity streamline distributions were affected directly 
from the different mesh resolutions as show in the Figure 6. 
The streamlines of M1 and M2 were not symmetric. In 
contrast, M3, M4, M5 and M6 streamlines were clear 

symmetry and closer to real physics behavior. Beside, mesh 
M5 and M6 have too many elements, so we did not use these 
meshes. We have decided using M3 and M4 for the 
continuous studies. 

Figure 5. 2D streamlines on the midplane in case of different mesh resolutions 

The results of the calculations were compared with each other 
along “L” line using the presented coordinate system (Figure 
6). We experienced that the axial velocity distribution is the 
same from M3 to M6, the mesh independency has been 
reached already with M3. 
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Figure 6. Axial velocity with the different meshing types 

Results of turbulence model study 

Different turbulence models were tested on M4 to see their 
effect on the axial velocity distribution and secondary flows. 
The k-ε, SST, SSG Reynolds Stress and BSL Reynolds Stress 
turbulence models have been selected for the study. The k-ε 
model gives good results for many industrial applications but 
it has limited ability to predict secondary flow characteristics, 
reattachment or separation, poor performance in geometries 
with high curvature, flows with sudden changes in the mean 
strain rate and strong swirling flow [3, 4]. 

SST model has relative performances of k-ε and k-ω models 
depend on the region of flow. SST model accounts for 
transport of turbulent shear stress as prevents over-prediction 
of eddy viscosity and improves prediction of onset and 
degree of separation from smooth surfaces [3, 4]. 

The SSG Reynolds stress and BSL Reynolds stress models 
belong to the second-order closure models in which transport 
equations for the individual Reynolds stresses are solved. The 
SSG Reynolds Stress model is k-ε, the BSL Reynolds Stress is 
k-ω based turbulence model. 

We experienced that the k- and SST models did not simulate 
accurately the secondary flows. The Reynolds Stress models 
calculates better the real physics phenomena. The axial 
velocity distribution almost the same in case of all turbulence 
models (Figure 8).    
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Figure 7. 2D streamlines at on the midplane with the different turbulence models 
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Figure 8. Axial velocities with the different turbulence types 

Spacer grid simulations 

Numerical model of the spacer grid 

To analyse the effect of spacer grid to the coolant flow and to 
determine the resistance coefficient a new model has been 
developed. It was enough to investigate a spacer grid part to 
calculate the appropriate values. The investigated section and 
the main dimensions can be seen in Figure 9. The total height 
of the investigated domain is 480 mm, the height of the 
spacer grid is 30 mm. 

 

 
 

Figure 9. The investigated part of the rod bundle with one spacer 
grid 
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The core region was meshed with unstructured prism 
elements with the same density as the mesh density of the 
model M3 and M4 from subchannel calculations. The 
resolution in the near wall regions was increased because of 
the shape of the geometry. The numerical meshes of the 
spacer grid model are called G3 and G4, respectively. 

 

 
Figure 10. Numerical mesh of the spacer grid (G4) 

Table 2. Parameters of G3 and G4 meshes 

Mesh G3 G4 

Number of nodes 1164437 3159557 

Number of elements 2851415 8332337 

The Reynolds number was 150000 in the first calculation. 
Mass flow inlet and 0 Pa relative pressure outlet boundary 
conditions were applied. The side surfaces were connected 
with translational periodic interface. The calculation was 
repeated with different Reynolds numbers to determine the 
resistance coefficient of the spacer grid. 

Results of spacer grid calculations 

The velocity distribution in different heights is presented in 
Figure 11. At the inlet (Z=0 mm) the velocity distribution is 
homogeneous. In Z= 150 mm height the velocity of the 
coolant increases because of the spacer grid. After the spacer 
grid (Z=190 mm) the effect of the spacer grid still can be 
observed, the velocity distribution is still inhomogeneous. At 
the outlet (Z=480 mm) the effect of the spacer grid is 
negligible. There are measured values for the resistance 
coefficient of the spacer grid, which can be used to validate 
the CFD model [9]. The pressure drop and resistance 

coefficients were calculated on G3 and G4 meshes with k-, 
SST and BSL Reynolds Stress turbulence models. It can be 
observed in Figure 8, that the calculated axial velocity is 
almost the same in case of these turbulence model. We 
wanted to test the capability of these turbulence models with 
the two mesh resolutions for this problem. The resistance 
coefficients were determined in case of different Reynolds 

numbers. 

 
Figure 11. Velocity contour at different z-axis levels (G4) 

The calculated and measured resistance coefficients are 
collected in Table 3 and presented in Figure 12. The results 

show that the resistance coefficient calculated by k- model 
has the worst agreement with the measured data. In case of 
SST the agreement is better at smaller Reynolds numbers. The 

results of BSL Reynolds Stress and k- models have the same 
error in case of higher Reynolds numbers. The highest 
deviation can be observed in case of G3 mesh with BSL 
Reynolds Stress model. Maybe the axial resolution of this 
mesh is not enough to calculate well the pressure drop and 
the resistance coefficient. The simulations should be repeated 
with more finer axial mesh resolution. In case of G4, the 
errors are under 5% - except only two points, which can be 
accepted. Unfortunately there is not any information about 
the error of the measurement in the reference document [9], 
so we could not take it into account.  
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Figure 12. Hydrodynamic resistance coefficient of spacer grid 
with different Reynolds numbers using G3 and G4. 
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Table 3. Hydrodynamic resistance coefficient of the spacer grid 

Re 30000 60000 90000 120000 150000 180000 

ξ measured value 0.770 0.650 0.590 0.570 0.550 0.540 

ξ calculated value (G3 BSL) 0.694 0.611 0.588 0.572 0.558 0.548 

Error (%) 9.870 6.000 0.339 0.351 1.455 1.482 

ξ calculated value (G3 SST) 0.725 0.626 0.594 0.584 0.575 0.569 

Error (%) 5.844 3.692 0.678 2.456 4.546 5.370 

ξ calculated value (G3 k-) 0.631 0.597 0.579 0.568 0.560 0.553 

Error (%) 18.052 8.154 1.864 0.351 1.818 2.407 

ξ calculated value (G4 BSL) 0.746 0.652 0.599 0.571 0.555 0.545 

Error (%) 3.117 0.308 1.525 0.175 0.909 0.926 

ξ calculated value (G4 SST) 0.785 0.683 0.624 0.591 0.568 0.555 

Error (%) 1.935 5.033 5.801 3.655 3.305 2.712 

ξ calculated value (G4 k- ) 0.742 0.652 0.608 0.572 0.562 0.555 

Error (%) 3.586 0.298 3.048 0.286 2.211 2.712 

   Conclusion 
The water flow characteristics in the subchannel and rod 
bundle sections of VVER-1000 reactors were investigated 
using the code ANSYS CFX 14.5. Subchannel models were 
studied with some different mesh density. This sensitivity 
study showed that the suitable mesh resolution is very 
important to correctly predict the turbulence quantities in a 
subchannel. Besides, the suitable mesh was also used to study 

the turbulence models as k-, SST, SSG Reynolds Stress and 
BSL Reynolds Stress models. Based on these studies, the BSL 
Reynolds stress model was selected for the further 
investigations. The second model includes a spacer grid part 
as well in order to investigate its effect. The spacer grids  
 

locally reduce the flow area through the rod bundle. This 
causes flow acceleration and deceleration in regions upstream 
and downstream of the spacer grid, respectively. In addition, 
the spacer grid increases the turbulence intensity in the flow 
just downstream of the spacer grid. An accurate knowledge 
of the fluid flows and heat transfer properties is required 
because of high sensitivity of reactor behavior to some 
operating parameters, such as the eddy regions and coolant 
mixing. The fluid distribution helps us to prevent and predict 
the possible impacts that relate to fluid characteristic change. 

In the future, we plan to investigate a  full-length fuel bundle 
model to make the detail data of fluid characteristics and 
apply their results to a safety analysis and operation of the 
nuclear power plants in Viet Nam. 
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The VVER-1000 is a common type of the nuclear reactors in the world. Coolant mixing inside the nuclear reactor vessel plays 
an important role in nuclear safety analysis. Different Computational Fluid Dynamics (CFD) codes can be used to investigate 
in details the fluid flow and heat transfer inside the reactor pressure vessel. In this study, the results of CFD analysis on 
coolant mixing calculated with ANSYS CFX 14.5 are presented. The calculated results are validated with measured ones that 
are presented in Exercise 1 of VVER-1000 Coolant Transient Benchmarks (V1000CT) by OECD/NEA [1, 2, 3]. 

 

Introduction and Geometry model of 
the reactor 
The VVER-1000 is a four loop pressurized reactor with 
hexagonal fuel assembly design and horizontal steam 
generators. In the reactor pressure vessel (RPV) the coolant 
enters into the vessel through the cold legs, than flows 
downward in the downcomer and enters the lower plenum 
by passing the perforated elliptical bottom plate. After this 
part the coolant flows through the core bottom plate and 
enter the core. To perform CFD simulation the geometry 
model of the reactor was created. The ANSYS ICEM 14.5 was 
used to generate the geometrical details such as the inlets, the 
downcomer, the consols and the lower plenum (the elliptical 
perforated plate and the support plate). The model ends at 
the core inlet, so the fuel assemblies are not included into the 
investigated domain. The geometric details of RPV have 
strong influence on the flow field and on the mixing, so it was 
important to build the geometry of consols. The basis 
geometry of the RPV is presented in Fig. 1. The blue line on 
Fig 1(a) shows the investigated domain. 

 

 
Figure 1. Cross section [1] and 3D model of the VVER-1000 RPV 

 

Grid generation 
The grids were created by ANSYS ICEM 14.5. The 
investigated volume has been discretized with tetrahedral 
mesh with added prisms layer in the near wall region. Five 
layers of prisms were generated in order to better predict the 
flow in the region adjacent to boundaries of the inlet nozzles, 
the consols and the vessel wall. These mesh types are 
generally the most flexible when dealing with complex 
geometries. Three different mesh resolutions were applied: 
coarse, medium and fine mesh. The resulting grids count 
about 3 million tetrahedral with 2.6 million prismatic 
elements, 8 million tetrahedral with 5.9 million prismatic 
elements, 8.7 million tetrahedral with 4.7 million prismatic 
elements for the coarse, medium and fine mesh respectively. 
The coarse mesh is shown in Fig 2.  
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Figure 2. Surface mesh and vertical cut of the volume mesh of the 

lower part 

Boundary conditions 
The applied boundary conditions (mass flow rate, 
temperature) at the inlet nozzles are given in Table 1. These 
values were set accordingly to the boundary conditions of the 
final state of the experiment [1, 2, 3]. The walls were modeled 
using adiabatic conditions. Outlet boundary conditions were 
set at zero relative pressure. The reference pressure was set to 
157 bar. 

Table 1: Inlet boundary conditions 

Loop Mass flow (kg/s) Temperature (oC) 

1 4566 282.2 

2 4676 269.9 

3 4669 269 

4 4819 269.2 

Three turbulence models such as SST, k-ε and SSG Reynolds 
Stress with High resolution scheme were applied to find 
impact of different turbulence models on results [4]. The 
convergence criteria was set 10-5 for RSM residual. 

Results and discussion 
Several CFX results with three different turbulence models 
for each mesh resolutions (coarse, medium and fine mesh) 
were obtained. The computational time was about several 
days for a run. 

The numbering of the fuel assemblies and the location of the 
loops are shown in Fig. 3. The average temperature was 
determined for each fuel assemblies and was compared with 
measured values. 

 
Figure 3. The numbering of the fuel assemblies 

SST (Shear Stress Transport) turbulence model 

The SST is a widely used and robust two-equation eddy-
viscosity turbulence model used in CFD. The SST model was 
designed to give a highly accurate prediction of the onset and 
the amount of flow separation under adverse pressure 
gradients by the inclusion of transport effects into the 
formulation of the eddy-viscosity. This results in a major 
improvement in terms of flow separation predictions. The 
SST model is recommended for high accuracy boundary layer 
simulations [4]. 

Fig. 4 shows the calculated temperatures at the inlet core with 
three different mesh resolutions in comparison with 
experimental data. The results obtained by SST turbulence 
model with three different mesh resolutions have good 
agreement with the experimental data. The temperature 
difference between calculated and measured values is in the 
range up to 1-2 K in case of all meshes, which is not very 
significant. However, the best agreement with experimental 
data is calculated with the fine mesh.  

 
Figure 4. Comparison of calculated results (SST) and experimental 

data 
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k-ε turbulence model  

The k-ε model focuses on the mechanisms what affect the 
turbulent kinetic energy. The k-ε model is known to have 
weaknesses, but the simple structure compared with more 

advanced models makes its usage attractive. The k- model is 
very popular for industrial applications due to its good 
convergence rate and relatively low memory requirements. It 
does not very accurately compute flow fields that exhibit 
adverse pressure gradients, strong curvature to the flow, or 
jet flow. It does perform well for external flow problems 
around complex geometries [4]. 

Fig. 5 shows the comparison of measured and calculated 
temperatures at the core inlet with three different meshes. 
The deviations between calculated and measured 
temperatures are somewhat larger than in case of SST 
turbulence model. The agreement between measured and 
calculated data is worse than in case of SST. The temperature 
deviations are up to 6 K with some exceptions at some 
assembly positions.  

 
Figure 5. Comparison of calculated results (k-ε) and experimental 

data 

SSG Reynolds Stress model 

Two-equation turbulence models (k-ε, SST) offer good 
predictions of the characteristics and physics of most flows of 
industrial relevance. In flows where the turbulent transport 
or non-equilibrium effects are important, the eddy-viscosity 
assumption is no longer valid and results of eddy-viscosity 
models might be inaccurate. Reynolds Stress models 
naturally include the effects of streamline curvature, sudden 
changes in the strain rate, secondary flows or buoyancy 
compared to turbulence models using the eddy-viscosity 
approximation. It develops from partial differential equation 
for each of six Reynolds’ stress term [4]. 

Fig. 6 shows the CFX SSG Reynolds calculated temperatures 
at the inlet core with three different mesh resolutions in 
comparison with experimental data. It can be seen that the 
core inlet temperature calculated by CFX SSG Reynolds 
model with the coarse mesh has significant difference from 
the experimental data. The temperature deviations are up to 
about 7 K. This is due to a high quality mesh required when 
using a Reynolds Stress model. However, calculated 
temperatures with the medium and fine mesh have 
reasonable agreement with experimental data. For improving 
the results, transient calculation might be taken. Another 
possibility for the improvement is refining the mesh or 
discretize the investigated domain with block-structured 
hexahedral elements. 

 
Figure 6. Comparison of calculated results (SSG Re) and 

experimental data 

Upwind vs. High Resolution 

The SST simulations have been repeated with first order 
accuracy to check the impact of different advection scheme. 
This investigation is based on the result of different 
benchmark participants. In the reference report almost all of 
the participants used the upwind (first order) scheme [1]. In 
case of Upwind the numerical diffusion is more significant, 
the High Resolution gives more accurate results [4]. Results 
for Upwind and High resolution scheme with fine mesh are 
compared against experimental data (Fig. 7). 

As shown in the figure, the result of High Resolution scheme 
is closer to experimental data than the result of upwind 
scheme. 

 
Figure 7. CFX-SST calculated inlet core temperatures with 

fine mesh for both Upwind scheme and High Resolution 
scheme in comparison with plant data 

Comparison with benchmark results 

The comparison of SST results in case of fine mesh with 
Trio_U results and experimental data are presented in. Fig.8. 
As can be seen, Trio_U results are closer to the measured 
values. This good agreement a little bit misleading because 
the Trio_U code was used to develop and validate the 
benchmark specifications and to provide support 
calculations. The difference between Trio_U and ANSYS CFX 
results are not significant. 

Additionally, the results calculated by other benchmark 
participants are shown in Fig. 9. We can conclude, that our 
results agree well with the results calculated by other codes. 
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Figure 8. Comparison of calculated results (SST, Trio_U) and 

experimental data 

 
Figure 9. Core inlet temperature results calculated by other codes 

and experimental data [1] 

Temperature and velocity distribution in the RPV 

Fig. 10 and Fig. 11 show the calculated temperature 
distribution at core inlet and on the wall of reactor vessel. The 
coolant of cold leg 1. goes down in the downcomer in a sector 
flow. This sector defines the temperature field at the core 
inlet. 

 
Figure 10. Temperature distribution at core inlet (fine mesh) 

 

 
Figure 11. Temperature distribution on the vessel wall 

The temperature distributions at the core inlet (Fig 10) show 
that temperature deviations at the border of the sector are 
larger than at the center. In case of SST and SSG Reynolds 

models the borders are wider, than in case of k-. As shown 
in Fig. 11 the flow turns in the downcomer slightly in 
counter- clockwise direction. 

The flow field inside the RPV can be visualized with 
streamlines, which can be colored by temperature or velocity. 
In Fig 12(a) the temperature distribution can be seen in the 
downcomer. The sudden change in the flow direction results 
that under the inlet nozzles the fluid velocity is lower and 
some recirculation zones can be observed (Fig 12(b)). The 
consols have effect on the water flow because they form a 
barrier, the coolant has to pass round them (Fig 12(c)).  

 
Figure 12. Temperature distribution on streamlines (a), Velocity 

distribution on streamlines in the vicinity of inlet nozzles (b) 
and around consols (c) 

Conclusion 
Three dimension CFD calculations were carried out to 
investigate the coolant flow inside a VVER-1000 RPV. The 
results show that it is possible to study the coolant mixing in 
pressure vessel with ANSYS CFX 14.5 code. Differences can 
be observed between the calculated and measured 
temperature distributions. It seems that the calculated 
temperature field at the core inlet is rotated compared to the 
measured distribution. It seems that the results estimated by 
ANSYS CFX similar the results from other codes [1, 2, 3].  The 
results could be improved with transient calculation or 
improvement of mesh resolution. 
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