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165 Líviusz Lovász, Gábor Horváth L., Gábor Lajtha, Ildikó Boros 
Validation of the MELCOR severe accident code for gas cooled reactors 
 

The potential, which lies in the 4th generation of nuclear reactors is huge. There are still many R&D work to be 
done, to be able to use this potential in the future. To accelerate these researches the Generation IV International 
Forum (GIF) chose six from the many innovative, new reactor types, to be the main target of the developments.  
This work is about the gas-cooled fast reactor (GFR), which is one of the six chosen reactor types. According to 
plans, a 75 MW demonstrational GFR is going to be built in the 2020s, called ALLEGRO. There are still many tasks, 
which have to be done, before the constructions can start. One of the tasks is also the topic of this work: the severe 
accident codes, which are widely used for water cooled reactors, have to be checked, whether their equations, 
correlations give correct results in gas cooled cases.  
To answer this and many other questions, the HEFUS experimental facility was built, in which they modelled the 
primary circuit of a gas-cooled fast reactor. The nuclear power was simulated by electrically heated rods, which 
were cooled with high pressure helium. The hot helium transmitted its heat to the environment through heat 
exchangers.  

During my work I created the model of the HEFUS experimental facility in the MELCOR 1.86 severe accident code, 
which was developed by the Sandia National Laboratories. After that, I ran simulations under steady state and 
transient conditions and compared the simulated results with the measurements. The comparison of the results 
showed, in several cases quite large deviations. The results of the comparison are described in the work.  

Only if the validations of the codes are finished can the work on the ALLEGRO project continue.  
 

166 Zsófia Kókai, Péter Zagyvai, Szabina Török 
Key elements of the decommissioning plan for the European Spallation Source 
 

According to the international guidance decommissioning of hazardous radiological facilities should be planned 
even before its construction. The type of information and the level of detail in the plan shall be commensurate with 
the type and status of the facility and the identified hazards associated with its decommissioning. As the envisaged 
period for the decommissioning of the ESS facility is 2065 - 2070 after an expected 40 years of lifetime the form of an 
initial decommissioning plan (IDP) is quite satisfactory at present. IDP will be revised and extended regularly up to 
the final decommissioning plan by the end of the facility lifetime. Numerous technical and financial details do not 
have to be defined in the IDP since stakeholders, personnel, contractors and technologies are likely to change 
substantially over the lifetime period of the facility. 
 

167 Ferenc Feil, Enikő Elter, János Otterbein, Árpád Nényei 
Liquid radioactive waste management at MVM Paks Nuclear Power Plant 
 

Over the last few years practices related to the treatment of radioactive wastes at Paks Nuclear Power Plant have 
undergone significant changes.  
In the mid 90-s Paks Nuclear Power Plant established a goal aimed at implementing a processing technology 
capable of reducing the volume of liquid radioactive wastes (LRW). Through the commitment of specialists 
participating in the development and implementation of the technology for the reduction of liquid waste volume, all 
the process steps had been commissioned by the end of the year 2012 and processing of evaporation residues 
making the largest contribution to the origination of liquid radioactive wastes was commenced. 

In accordance with the concept applied for managing RW at the plant, the next step would be the construction of a 
cementation system for the solidification of RW that cannot be treated by the above-described system. 
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168 András Cserháti 
Heavy Forgers of Reactors  
 

A few years ago it seemed that the major obstacle to the nuclear renaissance is the limited forging capacity of reactor 
pressure vessels in the world. Today, it seems that this margin exists less and less. The paper focuses mainly on the 
production of the PWR vessels, but in some extent covers the BWR vessels, and also steam generators, primary 
coolant piping and generator shafts. 
 

169 Attila Kiss, Tamás Vágó, Attila Aszódi 
Numerical analysis on the inlet and outlet sections of fuel bundle of Supercritical Water Reactor – Fuel 
Qualification Test loop 
 

The Supercritical Pressure Water Reactor (SCWR) is one of the six reactor concepts being under investigation in the 
framework of Generation IV International Forum (GIF). The major challenges in the development of a SCWR are the 
not fully understood heat transfer phenomenon of supercritical water (SCW) and the development of materials for 
the fuel and core structures that will be sufficiently corrosion-resistant to withstand nominal supercritical water 
conditions. In the previous stage, the core, the reactor and plant design concept of the European High Performance 
Light Water Reactor (HPLWR) have been worked out in substantial detail. As a reasonable continuation, it has been 
proposed to carry out a fuel qualification test of a small scale fuel assembly in a research reactor under typical 
prototype conditions. Design and licensing of an experimental facility for the fuel qualification test, including the 
small scale fuel assembly with four fuel rods, the required coolant loop with supercritical water and safety and 
auxiliary systems is the scope of the project Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test (SCWR-FQT). As a 
sub-task of the SCWR-FQT project, the geometry of inlet and outlet sections of the fuel assembly has to be 
investigated and (if necessary) optimized according to thermohydraulic considerations such as expected stable and 
uniform inlet flow pattern and uniform outflow temperature field conditions. To accomplish this task three 
dimensional CFD analyses has been performed. During the analyses two main problems have been revealed. On 
one hand, generation of a huge eddy has been discovered in the so-called flow direction changing chamber 
(upstream to the inlet section) which has to be avoided or at least reduced. On the other hand, low velocity zones 
have been identified directly downstream to the inlet which could cause cooling shortage at the beginning of heated 
part of fuel rods. Both problems have been solved by geometrical optimization of the inlet section. The outlet section 
has been analysed as well and it has been graded suitable as it is. This paper presents the result of the above 
mentioned CFD analysis. 
 

170 Márton Király 
Energertics panorama of the early XXI. century 
 

 
"Save energy!" Nowadays this slogan can be read and heard in many places. In the school, however, they taught us 
that energy is conserved. So what does this really mean? This article describes the physical and chemical 
foundations of the "production" of electrical energy. We provide a brief overview of world energy production and 
the future plans of the European Union and Hungary, as well as the possible uses of some energy resources are 
analyzed and the educational dimensions of these are presented.  
This article mainly about basic energetics is not primarily for energeticists, but for the fair number of teachers, 
interested high school and university students reading Nukleon. It could provide professional help and background 
knowledge for teachers so that they could more easily organize different energy-related teamwork groups for their 
pupils. The instructive model calculations of real-life situations performed with real data helps to introduce the 
modern energetics and helps the students realize how to create simple mathematical tools to check on the various 
data displayed in news reports and statements, and not "fall for" unfounded facts published by various groups, 
often hiding behind the guise of environmental lobby, or the irrational representatives of some environmental 
issues. The organization of this background knowledge is an important part in the development of conscious, 
rational human beings and this is one of the main aims of the education of physics, chemistry and calculus. 
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MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű 
gyorsreaktorra 

Lovász Líviusz1, Horváth L. Gábor2, Lajtha Gábor2, Boros Ildikó1 

1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. tel.: +36 1 463 4339 

2NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. 
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, tel.: +36 1 392 2222 

 

Az ALLEGRO projekt keretein belül a tervek szerint a közeljövőben megépülhet a negyedik generációs atomerőművekhez 
tartozó gázhűtésű gyorsreaktor demonstrációs reaktora. Természetesen ezen új típusú reaktoroknak is meg kell felelniük a 
különböző biztonsági előírásoknak, a biztonsági rendszerek megtervezéséhez pedig ismerni kell a lehetséges baleseti, súlyos 
baleseti folyamatokat. A hagyományos atomerőműveknél használt súlyos baleseti elemző kódok azonban vízhűtésre lettek 
megalkotva, így külön vizsgálat nélkül nem alkalmazhatók gázhűtés esetén. A cikkben a MELCOR súlyos baleseti elemző kód 
tisztán gáz közegben történő alkalmazhatósága kerül bemutatásra. A kód ellenőrzése a HEFUS, héliummal hűtött és 
elektromosan fűtött kísérleti berendezésen végzett stacioner és tranziens kísérletek alapján történt.  

 

Bevezetés 
A negyedik generációs atomerőművekben rejlő potenciálról 
már hosszú évek óta lehet hallani. Kifejlesztésükkel és 
elterjedésükkel javítható lenne számos atomerőművi 
paraméter (hatásfok, urán üzemanyag kihasználtság), és 
használatuk ezeken túl egyéb előnyökkel is járna. A 
magasabb üzemi hőmérséklet lehetővé teszi az elvont hő 
ipari célra való felhasználását, megnyílna az út a 
nagymértékű, környezetbarát hidrogéntermelés előtt, így a 
nukleáris energia békés célú felhasználásának piaca is 
bővülne. A hagyományos, vízhűtésű és moderálású 
atomerőművektől eltérő reaktorfizikai paraméterek lehetővé 
teszik újabb hasadóanyagok termelését is, ezzel 
nagyságrenddel megnövelve a Föld potenciális hasadóanyag-
készletét. A radioaktív hulladékkezelés szempontjából fontos 
a hosszú felezésű izotópok kiégetésének lehetősége. 
A negyedik generációs atomerőművek elterjedéséig még 
számos kutató és fejlesztő munka van hátra. Ezen 
munkáknak lendületet adva írták alá 2010-ben magyar, cseh 
és szlovák kutatóintézetek az ALLEGRO projekt 
együttműködési szándéknyilatkozatát [1], melyben azt tűzték 
ki célul, hogy létrehoznak egy 75 MW hőteljesítményű, 
gázhűtésű demonstrációs gyorsreaktort.  
Természetesen a kísérleti reaktornak is meg kell felelnie a 
biztonsági előírásoknak, így a biztonsági elemzéseket erre a 
reaktorra is el kell végezni. A vízhűtésű reaktorokra kifejlesz-
tett, azoknál használt apparátus, modellek, szimulációs 
kódok azonban nem feltétlen adnak helyes eredményeket 
nem vízhűtésű reaktorok esetén, így első lépésként az 
alkalmazni kívánt elemzési módok használhatóságát kell 
megvizsgálni.  
A cikk bemutatja az ALLEGRO projektben használni kívánt 
MELCOR súlyos baleseti elemző kód alkalmazhatóságát 

gázhűtésű gyorsreaktorok esetében. A MELCOR kódot 
könnyűvizes reaktorok súlyos baleseti folyamatainak 
elemzésére fejlesztette ki az amerikai Sandia National 
Laboratories [2]. A kód alkalmazhatóságának vizsgálata az 
olaszországi HEFUS kísérleti berendezésen elvégzett 
stacioner és tranziens kísérletek mérési eredményeinek 
felhasználásával történt.  

A HEFUS kísérleti berendezés 
A HEFUS kísérleti berendezés [3] az olaszországi Brasimone-
ban, az ENEA kutatóközpontjában létesült a 90-es évek 
közepén, a nagyon magas hőmérsékletű negyedik generációs 
reaktorok paramétereinek és az e reaktorokban használni 
kívánt berendezések tesztelése céljából.  Emellett a kísérletek 
eredményeit különböző rendszerkódok validálására is 
használták. A mérési eredmények felhasználásával a cseh 
UJV Řez és a magyar NUBIKI közösen kezdeményezte az 
eredetileg vízhűtésű reaktorokra kifejlesztett súlyos baleseti 
kódok validálását. A benchmark keretében 2014. január 
végéig kellett elvégezni az összehasonlító elemzéseket a 
MELCOR súlyos baleseti kóddal. 
A HEFUS kísérletben állandósult állapotú és tranziens 
méréseket is végeztek, melyek közül egy állandósult és egy 
tranziens folyamatot vizsgáltunk a MELCOR kóddal. Ezeket 
mutatjuk be e cikkben. A berendezés hűtőközege hélium, 
működését és a fontosabb berendezéseket az 1. ábra mutatja. 
A hélium hűtőközeg által bejárt út az FV 230-as szelepnél 
kezdve: a szelep után a hélium bejut a tesztszakasznak (Test 
Section, TS) nevezett térrészbe, amelyben elektromosan fűtött 
pálcák felmelegítik a gázt. A felmelegített gáz innen kilépve 
egy gáz-gáz hőcserélőbe (Economizer) jut, ahol előmelegíti a 
TS-be áramló héliumot. A lehűlt gáz maradék hőjét a Cooler-
nek nevezett, levegővel hűtött hűtőfelületen leadja, majd a 
kompresszor megnöveli a nyomását.  
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1. ábra: A HEFUS sémaképe 

 

A komprimált gáz egy nagy térfogatú tartályba áramlik, hogy 
az áramlási egyenetlenségek kisimuljanak. Onnan a gáz bejut 
a gáz-gáz hőcserélő szekunder oldalára, ahol lehűtve a 
primer oldali gázt, felmelegszik. A felmelegített hélium 
három darab elektromos előmelegítőn (Electrical Heater) 
átjutva ismét a TS-be kerül és kezdődik a körfolyamat elölről. 
A zölddel jelölt vezeték egy by-pass vezeték, amely az 
elemzett állandósult állapotú kísérlet során zárva volt, a 
tranziens kísérlet során a by-pass vezeték segítségével 
tartották állandó hőmérsékleten a TS belépő hőmérsékletét. 
Az ábrán látható egyéb szerkezetek, szelepek, keverők és 
segédberendezések a rendszer héliummal történő 
feltöltéséért, leürítéséért, nyomástartásáért és a mérésekért 
felelősek. Elkészítettük a fenti kísérleti hurok MELCOR 
modelljét és alkalmaztuk egy stacioner és tranziens kísérlet 
szimulációjára. 

MELCOR 1.8.6 súlyos baleseti kód 
A MELCOR 1.8.6 kódot [4] a Sandia National Laboratories 
fejlesztette ki vízhűtésű atomreaktorok baleseti 
folyamatainak vizsgálatához. A kód a súlyos baleseti 
szakaszban figyelembe veszi: 

 a termohidraulikai folyamatokat; 

 a zóna felmelegedését, degradálódását; 

 a keletkező radionuklidokat és azok terjedését; 

 a zónaolvadék és beton reakcióját; 

 a hidrogén keletkezését, terjedését, égését; 

 a biztonságvédelmi rendszerek működését. 

A MELCOR kód moduláris felépítésű, azaz a kód több 
csomagból épül fel, minden egyes csomag a hozzá tartozó 
folyamatokat számolja. A kód úgynevezett „lumped” 
paraméter kód, ami azt jelenti, hogy egy definiált térrészben 
(volume) homogén anyag tulajdonságokkal számol (egy 
hőmérsékletet, egy nyomást vesz figyelembe) amit a tömeg és 
energiamérleg alapján határoz meg. A térrészekhez 
hőszerkezetek és áramlási útvonalak kapcsolódnak. 

 

A HEFUS kísérleti berendezés MELCOR modellje 
A modellépítés első lépéseként a kísérletben szereplő 
rendszer geometriai adatai alapján létrehoztuk a berendezés 
nodalizációját, majd a vizsgálni kívánt HEFUS kísérlethez 
igazítva beállítottuk a kezdeti feltételeket. 

A HEFUS kísérleti berendezésben a tesztszakasznak, 
valamint a hélium-hélium hőcserélőnek kitüntetett szerepe 
van, ezért azok modelljének a felépítése részletesebb 
ismertetésre szorul. 

Hélium-hélium hőcserélő (Economizer) 
A HEFUS berendezés geometriailag legösszetettebb része a 2. 
ábrán látható hélium-hélium hőcserélő volt. Az Economizer 
modellezése alkalmas arra, hogy a héliummal töltött 
hőcserélő szimulációját ellenőrizni tudjuk. A hőcserélő 
bonyolult geometriája lehetővé teszi különböző hőátadási 
formák tanulmányozását.  
A hőcserélő primer oldalán a forró gáz felül belép a 
függőleges egyenes hőátadó csövekbe, majd alul távozik a 
hőcserélőből. A csöveken keresztül a primer gáz leadja a hőjét 
a köpenytérben áramló héliumnak. A hőcserélő szekunder 
oldalán alul lép be a hideg hélium és a függőleges csövek 
körül áramolva felmelegszik, míg a hőcserélő tetején el nem 
hagyja a berendezést. A hőátadás javítása érdekében a 
köpenytérbe terelőlapokat helyeztek el, amelyek folyamatos 
irányváltoztatásra kényszerítik a szekunder oldalon áramló 
héliumot.  
A modell felépítése során a hőátadó csövek térfogata és a 
köpenytér lett definiálva, a kettő közötti összeköttetést 
hőstruktúra biztosítja. Kezdetben a köpenytér és a primer 
csövek egy-egy térrészből álltak, azonban a szimulációk 
rendkívül hibás eredményeket adtak, ezért részletesebb 
felosztásra volt szükség. A végleges felosztást a köpenytérbe 
elhelyezett terelőlapok száma határozta meg, hiszen azok 
geometriailag jól elkülönülő részekre osztják a hőcserélőt. A 
hélium áramlási úthossza és keresztmetszete megegyezik a 
primer csővezeték hosszával és keresztmetszetével. A 
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köpenytérben azonban a terelőlapok miatt az áramlás se nem 
merőleges, se nem párhuzamos a primer csövekkel, így ott 
ezek meghatározásához más módszert kellett alkalmazni. A 
hélium térközéptől térközépig nem egy egyenes mentén 
áramlik, hanem ahogy az a 2. ábra nyilain is látszik, 
félkörívesen. Az áramlási keresztmetszetet a hasonló 
geometriájú hőcserélőknél használt összefüggés segítségével 
lehetett meghatározni: 

kszá AAA                               (1) 

Ahol: 

 Aá - átlagos áramlási keresztmetszet [m2], 

 Asz - terelőlap síkjában az áramlási keresztmetszet [m2], 

 Ak - csövekre merőleges, átmérő mentén lévő szabad 
keresztmetszetek összege [m2]. 

 
2. ábra: Hélium-hélium hőcserélő 

A fenti módon felépített hőcserélő modell a szimulációk 
során jó eredményeket adott, melyekről később lesz szó 
részletesen.  

Tesztszakasz 
A HEFUS berendezésben a tesztszakasz rész tölti be az 
atomerőművi reaktortartály és a zóna szerepét, itt történik a 
hőtermelés. Hosszmetszeti rajza a 3. ábrán látható. A 3. ábra 
tetején, a felső kék nyíllal jelölt helyen áramlik be a 
tesztszakaszba a hőcserélőből kilépő, már előmelegített gáz, 
majd egy gyűrűs térrészben - úgy ahogy a ma üzemelő 
reaktorok és az ALLEGRO esetében is - lefelé áramlik a zóna 
és a tartály fala között, míg el nem éri az alsó keverőteret, 

ahol visszafordulva belép a zónába, jelen esetben az 
elektromosan fűtött pálcák közé. Ebben a térben felmelegszik, 
majd felfelé továbbáramolva elhagyja a tesztszakaszt. A 
zónában hét darab elektromosan fűtött pálca található, amik 
körül áramlik a hélium, mint hűtőközeg. Egy darab 
fűtőelempálca található középen, melyet hat másik 
fűtőelempálca vesz körkörösen körül. A fűtőelempálcák 
belsejében elektromos fűtőszál fut, melyet magnézium oxid 
vesz körül. 
Az áramlási keresztmetszet a szabad keresztmetszet, míg az 
áramlási hossz a tesztszakasz hossza. A fűtőelempálcák 
körüli áramlásnál a keresztirányú keveredés nem lett 
figyelembe véve, így a modellben a belső és a külső hat pálca 
külön térrészbe kerültek. Mivel a központi pálca körüli 
csatornát a külső pálcák jól határolják, ezt a feltételezést 
elfogadhatónak vettük. A pálcák axiálisan a megszokott 10 
rész helyett 20 részre lettek felosztva, ugyanis a finomabb 
felosztásnak köszönhetően komoly javulást lehetett elérni a 
szimuláció eredményeiben. Az erőművi számításokban a 
MELCOR kód zóna modelljét szoktuk alkalmazni, ahol a 
fűtőelem jellemzőit kell megadni. Ebben az esetben az 
egyszerű zóna geometria lehetővé tette, hogy hőforrással és 
hővezető szerkezetekkel írjuk le a zónát. Miután ellenőriztük 
a MELCOR zóna modelljét és az ugyanazt az eredményt 
produkálta, mint a hővezető szerkezetekkel történő leírás, az 
érzékenység vizsgálatnál a gyorsabban futó modellt 
használtuk. Amennyiben a kísérletek során zónadegradáció is 
előfordult volna, akkor nem tehettük volna meg ezt a 
gyorsító lépést, hiszen ennek a jelenségnek a számítására csak 
a MELCOR zóna modellje alkalmas. 
A pálcákban felszabaduló hőt (villamos fűtés) hőforrásként 
modelleztük. 

 
3. ábra: A tesztszakasz hosszmetszeti ábrája 
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Egyéb, a modellépítéssel kapcsolatos részletek 
A csővezetékek modellezése során azok irányultsága és 
geodetikus magassága a természetes cirkuláció miatt külön 
figyelmet kapott. Az egyes kanyarok, szelepek, keverők 
ellenállás tényezőit figyelembe vettük. 
A hélium-hélium hőcserélő után található a HEFUS 
berendezésben egy léghűtő (1. ábra, Cooler), ami a hélium 
maradék hőjét elviszi. A modellben a léghűtőt egyszerű 
energianyelőként modelleztük. 
A kísérleti berendezésben a közeg áramlását egy 
kompresszor biztosítja. A modellben ezt egy előre definiált 
tömegáram függvénnyel lehetett megadni. Ezzel a 
kompresszor normál üzemi és kifutás során szállított 
tömegáramát is lehet modellezni, a komprimálás során 
létrejövő hőfejlődést azonban nem vettük figyelembe.  

Szimulációk eredményei és azok 
vizsgálata 
Stacioner eset 
A modell felépítése után a szimuláció eredményeinek az 
ellenőrző számításait végeztük el. A számítások eredményeit 
először részegységenként vizsgáltuk meg. A hőcserélő 
elemzésénél a vizsgált paraméterek a hőcserélő primer és 
szekunder oldalán belépő/kilépő közegek hőmérséklete volt. 
A szimuláció és a mérési eredmények összehasonlítását 
százalékosan az 1. táblázat tartalmazza. A második és 
harmadik sorban a mérési eredmények és a szimuláció 
eredményei láthatóak. A MELCOR által használt Dittus-
Boelter összefüggéssel is relatív jó eredményeket kapunk, a 
bonyolult köpenytéri geometria ellenére. Az eredmények 
még tovább javulnak (1. táblázat, utolsó sor) és így a 
legnagyobb eltérés is 7% (6 °C) körül mozog, ha a mérési 
dokumentáció által ajánlott, a szekunderoldali geometriához 
jobban illő hőátadási összefüggést használjuk [3]: 

3/155,0

e

e
e PrRe

D
K36,0h                (2) 

Ahol: 

 he - hőátadási tényező (W/m2K), 

 Ke - hélium hővezetési tényezője (W/mK), 

 De - köpenytéri hidraulikus átmérő (m), 

 Re - Reynolds szám, 

 Pr - Prandtl szám. 

A kísérlet elég egyszerű ahhoz, hogy részfolyamatai kézi 
számítással is leírhatóak legyenek. Ezzel ellenőrizhetjük a 
MELCOR számítást, valamint a kód által alkalmazott 
anyagjellemzőket. A MELCOR által számított sebességek és 
közeg paraméterek mellett számoltuk a hőátadási tényezőt is. 
A MELCOR által is használt Dittus-Boelter összefüggést, 
valamint a mérési dokumentáció által javasolt összefüggést 
alkalmazva kézi számítással is visszakaptuk a szimulált 
értékeket. A kézi számítás rávilágított a kód néhány olyan 
tulajdonságára, amire a jövőben, gázhűtéses reaktor 
vizsgálata esetén érdemes odafigyelni: 

 A Dittus-Boelter összefüggés értelmezési tartománya 0,7-
nél nagyobb Prandtl számnál van, a vizsgált esetben a 
Prandtl szám 0,65 volt. Ez éppen, hogy csak kívül van az 

értelmezési tartományon, azonban elképzelhető olyan eset, 
amikor jobban kilóg ez az érték, ezáltal hibát okozva a 
számításban. A 0,65-ös Prandtl szám még nem okozott 
komoly hibát. 

 A turbulens áramlásos hőátadási tényezőt a kód 
alapértelmezésben csak 10000-nél nagyobb Reynolds 
számnál számol, 2300 és 10000 között a lamináris és 
turbulens áramlás interpolációjával számol. Kényszerített 
áramlásnál ez ritkán fordul elő, de a természetes áramlások 
vizsgálatánál ezt figyelembe kell venni. 

1. táblázat A hőcserélő szimulált eredményei stacioner esetben 

 
Hőcserélő 

primer 
belépő 

Hőcserélő 
primer 
kilépő 

Hőcserélő 
szekunder 

belépő 

Hőcserélő 
szekunder 

kilépő 

Mért 
értékek 100% 100% 100% 100% 

Szimulált 
értékek 98% 111% 116% 97,5% 

Szimulált 
értékek 

javított α-
val 

99% 105% 107% 98% 

 

A tesztszakasz vizsgálatánál a tesztszakaszba be- és kilépő 
gáz hőmérséklete volt a vizsgált paraméter, valamint a 
fűtőelempálcák burkolatának különböző magasságokon 
érvényes hőmérsékletei. A zónán áthaladó gáz 
felmelegedését a MELCOR nagyon kis hibával szimulálta, az 
eltérés 2%-on belül van. A pálcák burkolathőmérsékleténél 
azonban a kód nagyobb hibával számol, az eredmények a 2. 
táblázatban és a 4. ábrán láthatóak. (A táblázat és az ábra csak 
a belső pálca burkolatának hőmérsékletét tartalmazza, de a 
külső pálcákra is hasonló eltérések adódtak). A mért 
értékekhez képest a pálcák ~8%-kal (30 °C) túlhűlnek. A 
jelenséget a Tractebel Engineering is tapasztalta, aki 2008-ban 
MELCOR kóddal ugyanúgy elvégezte ezt a vizsgálatot [6]. 
Kézi számítással, a kód által használt Dittus-Boelter 
összefüggést alkalmazva az eredmények reprodukálhatóak 
voltak, gáz közeg esetén az összefüggés körülbelül 10%-kal 
túlbecsüli a hőátadási tényezőt. Ennek oka lehet a már előbb 
említett alacsony Pr-számú áramlás. Mivel a tévedés nem a 
biztonság irányába hat, így erre az eltérésre, különösen az 
ALLEGRO súlyos baleseti elemzéseinél, oda kell figyelni. 

2. táblázat Belső pálca burkolatának szimulált hőmérsékletei a 
mérésekhez viszonyítva, különböző magasságokon 

Belső 
pálca 

Burkolat 
hőmérséklete 

(H1) 

Burkolat 
hőmérséklete 

(H2) 

Burkolat 
hőmérséklete 

(H3) 

Mért 
értékek 100% 100% 100% 

Szimulált 
értékek 94% 92% 94% 

 

A stacioner kísérlet szimulációja alapján megállapíthatjuk, 
hogy a MELCOR kód gázhűtéses környezetben is tud a 
tömeg és/vagy energiamérlegek felborulása nélkül, teljesen 
víz nélküli esetet számolni. Erre például az ASTEC súlyos 
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baleseti elemző kód jelen állapotában nem képes. A 
szimuláció során használt hélium paramétereket (hővezetési 
tényező, sűrűség, dinamikai viszkozitás, fajhő) kézi 
számítással ellenőriztük az ALLEGRO várható üzemi 
tartományában. A MELCOR számításban és a nemzetközi 
irodalomban talált értékek nagyon jól egyeznek. 

 
4. ábra: Belső pálca mért és szimulált hőmérsékletének alakulása a 

pálca hossza mentén 

Tranziens eset 
A tranziens kísérlet során a kompresszor által szállított 
tömegáram egy időre lecsökken, majd újra a névleges értékre 
tér vissza (5. ábra). Eltérés még a stacioner esethez képest, 
hogy a tranziens kísérlet során a by-pass vezetéken (1. ábra, 
zöld vezeték) áramoltatott hélium tömegáramával állandó 
hőmérsékleten tartják a tesztszakaszba belépő közeget.  

 
5. ábra: Tömegáram megváltozása tranziens során 

A szimuláció során a mérési dokumentációnak megfelelően 
csökkentettük a tömegáramot. A lecsökkent tömegáram 
indukálta a létrejövő tranzienseket. A kód a tranziens során is 
jól szimulálja a zónán áthaladó hélium felmelegedését (6. 
ábra), a stacioner esethez hasonlóan. Viszont a belső pálca 
burkolat hőmérsékletei ebben az esetben sem érik el a mért 
értékeket (7. ábra). Az eltérés a mérési és a szimulált 
eredmények között az első esetben 5% alatt van, míg a 
burkolatok túlhűtése 10% körüli. A többi vizsgált paraméter, 
mint például a hőcserélő hőmérsékletei, 5%-os hibán belül 
követik a mérési eredményeket. 

 
6. ábra: Tesztszakaszba be- és kilépő hélium hőmérsékletei 

 
7. ábra: Belső pálca burkolatának hőmérsékletei, adott magasságon 

Összegzés 
A HEFUS berendezésen végzett kísérletek eredményeit már 
sikeresen felhasználták több (nem baleseti) termohidraulikai 
kód validálására [7]. Az elvégzett szimulációk és vizsgálatok 
segítségével sikerült igazolni a MELCOR 1.8.6 kód 
alkalmazhatóságát is gázhűtéses környezetre. A kód mind 
stacioner, mind pedig tranziens állapotban elfogadható 
pontossággal szimulálta a folyamatokat. A MELCOR által 
használt paraméterek az irodalmi értékekkel megegyeznek, a 
számítások során fizikai ellentmondás (energia és 
tömegmérlegek felborulása) nem volt tapasztalható. A 
szimulációk során a kód a legnagyobb hibát a függőleges 
fűtött csövek körüli áramlásnál produkálta, azonban ezen 
eltérés is csak 10 % körüli. Ez a nagyobb eltérés azonban 
sajnos nem a biztonság felé hat, ezért a későbbi hasonló 
esetekben ezt szem előtt kell tartani. A modellből jelenleg 
hiányzik a megfelelő kompresszor modell, ennek 
kifejlesztése, ellenőrzése a közeljövő feladata. 
Összességében azonban a MELCOR 1.8.6 kód alkalmasnak 
bizonyult gázhűtéses esetek vizsgálatára, így az ALLEGRO-
val kapcsolatos elemzések során, bizonyos megfontolások 
mellett alkalmazható. 
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Az Európai Neutronkutató Központ leszerelési terve 
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A jövő generációk védelme érdekében a sugárveszélyes létesítmények leszerelését, ártalmatlanítását meg kell tervezni, és 
biztosítani kell az ehhez szükséges erőforrásokat [1]. A leszerelési folyamatban számos, folyamatos fejlesztés alatt álló módszer, 
megoldandó feladat játszik szerepet, pl. dekontaminálás, vágási technikák, hulladékkezelés, hulladék végleges elhelyezése, 
telephely helyreállítása. Leszerelési tervet kell készíteni a nukleáris létesítmények, pl. atomreaktor, gyorsító, spallációs forrás, 
radioaktív hulladéktároló, uránbánya, fűtőelemgyártó, reprocesszáló üzem felszámolásához; újabban fosszilis erőművek esetén 
is. A létesítés engedélyéhez előzetes leszerelési tervet kell készíteni, a leszerelhetőséget már az építésnél is figyelembe kell venni. 
A leszerelési terv folyamatos felülvizsgálata szükséges az új technológiák és információk beépítése céljából, ezen kívül 
mérésekkel kell ellenőrizni az előzetes számításokat. 

 

Az Európai Neutronkutató Központ 
Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation 
Source, ESS) a Svédország déli részén található Lundban épül 
fel várhatóan 2025-re (1. ábra). A világ legnagyobb 
intenzitású spallációs neutronforrása lesz, amely 
széleskörűen alkalmazható az anyagszerkezettel kapcsolatos, 
a nanotechnológiai, a molekuláris biológiai és egyéb 
kutatások során. Az ESS alapvető részei (2. ábra) az 582 
méteres lineáris protongyorsító, a céltárgyat tartalmazó 
épületrész, valamint a különböző vizsgálati laborok [2]. A 
berendezés alapját a Széchenyi-díjas magyar akadémikus 
professzor, Mezei Ferenc által jegyzett, úgynevezett 
„hosszúimpulzusú forrás” képezi. A 2 GeV-re gyorsított 
protonok szilárd, forgó volfrám céltárgyba ütköznek, és 
spallációt váltanak ki, azaz a volfrám atommagból kisebb 
részeket “hasítanak ki”. A spallációban felszabaduló 
neutronokat moderátorok lassítják termikus energiaszintre. A 
neutronokat neutronvezetők juttatják el különböző 
mérőhelyekre. A céltárgyat a tervek szerint ötévente cserélik, 
a létesítmény tervezett élettartama pedig 40 év. A létesítmény 
nem tartalmaz hasadóanyagot, azonban keletkezik radioaktív 
sugárzás és a proton- illetve neutronaktiváció révén 
radioaktív hulladék, amit a nemzetközi sugárvédelmi 
ajánlásoknak megfelelően kell kezelni és elhelyezni. A 
hulladékkezelési és előzetes leszerelési terv hivatalos, a Svéd 
Sugárvédelmi Hatóság (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) 
által elfogadott, interneten hozzáférhető változatát 2012-13-
ban az MTA EK Környezetfizikai Laboratóriuma készítette el 
az ESS, valamint az olasz Rogante Engineering 
munkatársaival együttműködve. A jelen cikknél sokkal 
részletesebb tanulmány letölthető az SSM honlapjáról [3]. 
Svédország élen jár a radioaktív hulladékok környezetbarát 
kezelésében, a tervek szerint a világon elsők között fogják 
megépíteni a nagyaktivitású hulladéktárolójukat. Az itt 

szerzett tapasztalatok más nukleáris létesítmények leszerelési 
tervezésénél iránymutatók lesznek. 
 

 
1. ábra: Az ESS látványterve 

 
 

 
2. ábra: Az ESS sematikus ábrája 
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A leszerelési stratégiák vizsgálata és a 
telephely-helyreállítás 
A három fő leszerelési stratégia az azonnali, a halasztott és az 
e kettő ötvözésével kapott szakaszos leszerelés. A nemzetközi 
ajánlások szerint a kutatási létesítmények, így az ESS 
elsődleges leszerelési stratégiája az azonnali leszerelés 
(immediate dismantling) [4]. Az azonnali leszerelés mellett 
számos érv szól, azonban vannak hátrányai is a halasztott 
leszereléssel szemben. A leállított berendezés sugárterhelési 
viszonyai az utolsó céltárgy eltávolítása után nem haladják 
meg a működő berendezését, de a dózisteljesítmény nagyobb 
lesz, mint a halasztott leszerelésnél. A berendezés kompakt 
kialakítása révén csak kismennyiségű és dekontaminálható 
radioaktív szennyezés lesz jelen a leszereléskor nyitottá vált 
felületeken. Az egyedi szerkezetű berendezések üzemeltetési 
tapasztalatait jól fel lehet használni a leszerelési 
műveletekben, az üzemeltető személyzetet is sokkal inkább 
be lehet vonni a leszerelésbe. Kevesebb ideig kell 
sugárvédelmi ellenőrzés alatt tartani a telephelyet. A 
nagyobb dózisteljesítmény mellett az azonnali leszerelés 
hátrányai még, hogy a technológia fejlettsége alacsonyabb 
szintű, mint a halasztott leszerelésnél, illetve a keletkező 
radioaktív hulladék kisebb része szabadítható fel, a nagyobb 
része megfelelő tárolást, illetve elhelyezést igényel. 
A leszerelési terv két fő része a telephely-helyreállítás és a 
radioaktív hulladékkezelés. A telephely-helyreállítás szem-
pontjából megkülönböztetünk zöldmezős (greenfield) és 
barnamezős (brownfield) végállapotot. A barnamezős 
leszerelés csak részleges telephely-felszabadítással jár, ezért a 
telephelyen továbbra is csak ionizáló sugárzást alkalmazó 
létesítmény működhet majd. A zöldmezős stratégia lényege, 
hogy a leszerelés után a telephely korlátozás nélkül 
használható. Az ESS számára ez a végállapot a cél. 
Korábbi hasonló létesítményeknél szerzett tapasztalatok 
alapján az azonnali leszerelés mintegy öt évet vesz igénybe. 
Az első lépés a nagyaktivitású komponensek eltávolítása, ezt 
követi a közepes, majd a kisaktivitású részek eltávolítása, 
végül az épületek és a telephely helyreállítása, felszabadítása. 
Ezen lépések végrehajtásánál figyelembe kell venni az ún. 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable) sugárvédelmi 
alapelvet, azaz az ésszerűen elérhető legalacsonyabb 
sugárterhelésre kell törekedni. 
A leszerelési tervben sorra kell venni az adott szerkezeti 
elemekhez tartozó vágási, termikus vágási (3. ábra), 
eltávolítási, szétszerelési és dekontaminációs technológiákat. 
Egyre gyakoribbak a különféle robottechnológiák, melyek 
nagy előnye az emberi dózisterhelés csökkentése [5].  

 
3. ábra: Termikus vágás 

Radioaktív hulladékok kezelése 
A hulladékkezelés szempontjából a legfontosabb alapelv a 
hulladék minimalizálásának elve, mely elsősorban a lehető 
legkevesebb hulladék termelését, másodsorban a lehető 
legtöbb hulladék újra használatát, illetve újrahasznosítását 
jelenti. A hulladékkezelés fogalma magában foglalja a 
hulladékgazdálkodás és -feldolgozás minden elemét, 
úgymint gyűjtés, osztályozás, minősítés, tárolás (storage), 
szállítás, térfogatcsökkentés, kondicionálás, elhelyezés 
(disposal). A legnagyobb kihívást a leszereléskor várható 
radioaktív hulladékok minőségi és mennyiségi becslése 
jelenti, melyet - egyedi kutatási létesítményről lévén szó - 
nem lehet pusztán korábbi tapasztalatokra alapozni, 
modellszámítások is szükségesek hozzá. A leszerelés idején 
várhatóan jelenlévő anyagok egyrészt a működés alatt 
keletkezett, de még el nem távolított hulladékok, másrészt a 
fel nem szabadítható szerkezeti anyagok lesznek. 

Hulladékkategorizálás  
Az ESS előzetes leszerelési tervében a várható radioaktív 
hulladék mennyiségi és minőségi becslése nagyrészt 
modellszámításokon alapult [6]. Ezen számítások lényege, 
hogy a szerkezeti anyagokban végbemenő magfizikai 
folyamatokat Monte-Carlo elven alapuló modellekkel 
szimuláljuk. A szimulációk eredményeként kapott 
részecskefluxusok és az anyagi összetételek alapján az 
aktiváció, azaz az adott besugárzási és hűtési idő után, adott 
térfogatelemben jelen lévő aktivitáskoncentráció analitikusan 
számítható. Az aktivitáskoncentráció szerinti jellemzés 
mérőszáma a felszabadítási index (clearance index, CI) 


i i

i
REAK

AKCI                         (1) 

Az (1) képletben AK az aktivitáskoncentráció, REAK a 
referencia aktivitáskoncentráció [Bq/kg], i a hulladékcsomag 
adott radioizotópja. Ha egy hulladékcsomag felszabadítási 
indexe kisebb, mint 1, akkor az radioaktív hulladékként 
történő kezelés és elhelyezés nélkül sem okozhat az 
elhanyagolható dózisnál (10 μSv/év) nagyobb dózist a 
reprezentatív személynek, ezért felszabadítható a szabályozás 
alól [7]. 
A fel nem szabadítható radioaktív hulladékokat az igényelt 
hulladéktároló alapján [8] kategorizáltuk. A céltárgy és 
gyorsító körüli betonárnyékolásból, illetve az aktiválódott 
talajból származó igen rövid felezési idejű hulladékok a 
leszerelés befejezésére várhatóan már felszabadíthatóak 
lesznek. Nagyrészt a céltárgy körüli árnyékolás és a lineáris 
gyorsító alkatrészei fogják képezni azt a több ezer tonna 
rövid felezési idejű fém hulladékot, mely minden bizonnyal 
az SFR (Slutförvaret Förkortlivat Radioaktivtavfall, rövid 
felezési idejű radioaktív hulladékok tárolója) mélységi 
tárolóba fog kerülni. Az SFR elsősorban a svéd 
atomerőművek üzemi radioaktív hulladékai számára létesült 
a Forsmark atomerőmű telephelyén, Stockholmtól északra. 
Az orvosi és kutatási célú nukleáris alkalmazások rövid 
felezési idejű hulladékait is ide szállítják Svédország 
különböző részeiről. A hulladékot 50 és 120 méter közötti 
mélységben, sziklavájatokban helyezik el. A tároló jelenlegi 
kapacitása 63 ezer m3, 2020-ra tervezik a bővítését [9]. Az ESS 
gyorsítójának leginkább felaktiválódott, illetve a céltárgyhoz 
legközelebb eső fémárnyékolásának darabjai az SFL 
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(Slutförvar För Långlivatradioaktivtavfall, hosszú felezési 
idejű radioaktív hulladékok tárolója) mélygeológiai tárolóba 
kerülhetnek. Ezt a lerakót várhatóan 2023-ra építik fel, több 
száz méterrel a föld alá. A tároló két részből fog állni. Az 
egyik részben az atomerőművi hulladékot, a másikban a 
fennmaradó egyéb hulladékokat helyezik el, kristályos 
kőzetben, bentonittal és más mérnöki gátakkal is ellátva.  
A tároló részletes koncepciója jelenleg még kidolgozás alatt 
áll [10]. 

Hulladéktárolóba történő szállítás 
A hulladéklerakóba történő szállítás előtt a hulladékokat a 
minősítés alapján egymástól elhatárolva, az üzemhez tartozó 
területen kijelölt átmeneti tárolóban tárolják. A radioaktív 
hulladékok és általánosan a radioaktív anyagok szállításakor 
is a legfőbb célok a kikerülés megakadályozása, valamint a 
személyek, a környezet és az anyagi javak védelme az 
ionizáló sugárzás káros hatásaival szemben [11]. A hulladék-
tárolóba érkező radioaktív hulladékoknak meg kell felelniük 
az adott tárolóra vonatkozó hulladék átvételi 
követelményeknek (waste acceptance criteria, WAC).  

A leszerelési terv további elemei 
Az alábbi pontokat kell a folyamatosan bővülő leszerelési 
tervben részletesen kidolgozni. 

Jogszabályi háttér 
A leszerelési terv frissített és bővített változatát 
meghatározott időközönként be kell nyújtani a hatóságoknak. 
Érdekesség, hogy az egyedisége miatt az ESS esetében a 
jelenlegi svéd sugárvédelmi gyakorlatot nem lehet 
alkalmazni, ezért a hatóságok az engedélyezésével 
párhuzamosan dolgozzák ki a rá vonatkozó jogszabályi 
kereteket. 

Szervezeti háttér és humán erőforrás 
menedzsment 
Az engedélyes felelős a leszerelést végrehajtó szervezeti 
forma kialakításáért. A munkába adott esetben külső 
vállalkozókat is be lehet vonni. A leszereléshez szükséges 
munkaerő nagyjából az üzemeltető személyzet számával 
egyenlő. Megfelelő képzési programokkal a leszerelés 
minden egyes folyamatához szakképzett munkaerőt kell 
biztosítani. A leszerelési személyzetnek megfelelő 
sugárvédelmi ismeretekkel és veszélyhelyzeti 
felkészültséggel kell rendelkeznie. 

Biztonság 
A leszerelési tervben külön meg kell határozni a radiológiai 
és az egyéb veszélyeket. Balesetelhárítási terveket kell 
kidolgozni az egyes veszélyhelyzetekre. Az üzemelés alatti 
nem várt események dokumentációját figyelembe kell venni a 
leszerelés tervezésében. 

Sugárvédelem 
A leszerelés alatt különböző sugárvédelmi szintű területekre 
kell osztani a telephelyet a sugárzási szint alapján. A 
sugárveszélyes területeken dózismérőt kell viselni, a nyílt 
sugárforrással dolgozók belső sugárterhelését pedig 
egésztest-számlálóval kell rendszeresen ellenőrizni. A 
leszerelés alatt az alkalmazottak tervezési dózisa 5 mSv/év. 
A környékbeli lakosságra az üzemelés alatt is érvényes 
50 μSv/év dózismegszorítás vonatkozik. 

Környezeti monitorozás 
A sugárvédelmi korlátok betartását az üzemelés és a 
leszerelés alatt is a környezeti monitorozás segítségével lehet 
ellenőrizni. Környezeti monitorozást a telephelyen belüli és 
azon kívüli mérőpontokon is végezni kell. A rendszer főbb 
részei az aeroszol mintavétel és mérés, valamint a talaj és 
biológiai minták vétele és analízise. Leszereléskor fontos 
kiegészíteni a rutin méréseket a dekontaminálás előtti és 
utáni felületi szennyeződés mérésekkel. 

Költségbecslés 
A leszerelési terv fontos része a költségbecslés, hiszen az 
azonnali leszerelés stratégiájának alkalmazásával együtt jár, 
hogy a leszereléskor rendelkezésre kell állnia a szükséges 
összegnek. A költségtervben sorra kell venni a leszerelés 
minden lépésének költségét csakúgy, mint a személyzeti, 
kutatás-fejlesztési, biztonsági költségeket. A leszerelés 
költségének igen jelentős részét képezi a radioaktív 
hulladékok átvételének költsége. 

Tervezési javaslatok a leszerelés 
könnyű és biztonságos megoldása 
érdekében 
Az előzetes leszerelési terv készítésének egyik fő célja, hogy 
azt már a létesítmény tervezésénél is figyelembe vegyék, 
megkönnyítve ezzel a leszerelés folyamatát. A proton- vagy 
neutronaktivációnak kitett szerkezeti anyagok nyomelem-
tartalmának analízise szükséges a radionuklid-leltár 
becsléséhez. Az anyagi összetétel kiválasztásánál az 
aktivációt is figyelembe kell venni. Ügyelni kell rá, hogy a 
radioaktívan szennyezett részek lehetőleg könnyen legyenek 
szétszerelhetők, és az aktívabb helyek legyenek jól 
hozzáférhetőek, mivel lehetőség szerint ezeket kell először 
eltávolítani. A leszerelésnél fontos kritérium a robotika 
alkalmazhatósága és védelmi falak utólagos beépítésének a 
lehetősége. Áramellátás és adatátvitel tekintetében fel kell 
készülni monitorozás utólagos telepíthetőségére. Már a 
létesítés fázisában tanulmányozni kell a dekontaminál-
hatóságot. A szükséges információk rendelkezésre állásának 
biztosítása végett az adatok archiválását 50 évre biztosítani 
kell [12]. 
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Bevezetés 
A nukleáris alapú villamos energia-termelés elkerülhetetlen 
melléktermékei a radioaktív hulladékok, amelyek kezeléséről, 
átmeneti és végleges tárolásáról gondoskodni kell. 
Az atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző forrásokból, 
radioaktív izotópokat tartalmazó vegyszeres hulladékvizek 
keletkeznek. Ezekben a kis szárazanyag tartalmú (3-5 g/dm3) 
oldatokban a primerkör vízüzeméhez, dekontaminálási 
célokra, a víztisztítók regenerálására, és a reaktorteljesítmény 
finomszabályozására használt oldott vegyszerek találhatók 
meg. Az összegyűjtött hulladékvizek vegyszeres kezelés után 
bepárlásra kerülnek kb. 200 g/dm3 bórsav koncentrációjú 
sűrítménnyé. Ezek a sűrítmények adják az erőmű folyékony 
radioaktív hulladékainak nagy részét. 
A hatályos előírások és követelmények szerint a folyékony 
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére csak szilárdított 
formában kerülhet sor. A kilencvenes években az erőmű 
üzemeltetése során a folyékony radioaktív hulladékok 
mennyiségének növekedése, a hazai végleges tárolási 
lehetőség hiánya, illetve a végleges tárolás költségeinek 
várható értéke arra ösztönözte az erőművet, hogy térfogat 
csökkentő technológia fejlesztésével csökkentse a végleges 
elhelyezésre kerülő radioaktív hulladékok térfogatát, illetve a 
végleges elhelyezés költségeit. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.törvény [1] 
(atomtörvény) 40. §-a szerint a radioaktív hulladék végleges 
elhelyezésével összefüggő feladatok elvégzéséről a Kormány 
által kijelölt szerv, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) gondoskodik. 
Az atomtörvény 62. §-ának (1) bekezdése szerint a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) elkülönített állami 
pénzalapként finanszírozza a feladatok végrehajtását. A 
szilárdított hulladékok mennyisége közvetlen hatással van a 
végleges tároló kamrák számára, amelyet az erőmű éves 
KNPA befizetés során vesz figyelembe. 

A térfogatcsökkentő technológia 
létesítésének előkészítése 
A radioaktív hulladékok mennyiségének csökkentése, 
megfelelő kezelése, kondicionálása az erőmű 
üzemeltetésének kezdetétől célja volt az üzemeltetőnek.  

Az atomerőmű megrendelésére 1994-ben az ETV-ERŐTERV 
Rt. végezte el a nemzetközi radioaktív hulladékkezelési 
gyakorlat, a paksi folyékony radioaktív hulladékok térfogat-
csökkentő feldolgozásának összes lehetséges módjának 

áttekintését. A feldolgozással kapcsolatos műszaki elvárások 
a „Komplex Stratégia az atomerűművi radioaktív hulladékok 
kezelésének és végleges elhelyezésének megoldására” [2] 
címet viselő dokumentumban jelentek meg. A megfogalma-
zott célkitűzések ma is alapját képezik az erőmű 
hulladékkezelési koncepciójának: 

 a fejlesztések tegyék lehetővé a hulladékok telephelyen 
belüli biztonságos tárolását, azaz a beépített átmeneti 
tárolókapacitás legyen elegendő az üzemidő végéig, 

 a folyékony hulladékok kondicionálása optimális 
térfogatba, és a végleges elhelyezés követelményeit 
kielégítő módon történjen. 

Már ebben a dokumentumban megjelentek azok a 
szempontok, amelyek a megvalósított térfogatcsökkentő 
technológia alapját jelentik: 

 a domináns radioizotópok szelektív eltávolítása, 

 a kémiai ballaszt fő tömegét jelentő bórsav visszanyerése, 

 a feldolgozási termékek kibocsátása, felszabadítása. 

Fenti célok és elvárások alapján nemzetközi tendereztetés 
keretében került kiválasztásra a finn IVO cég (jelenleg 
FORTUM) által ajánlott technológia. A kiválasztást követően 
hosszú tervezési, honosítási, engedélyeztetési, létesítési 
folyamat kezdődött. 
A projekt céljának megvalósítása, az átalakítások végrehajtása 
az atomenergiáról szóló törvény, illetve a hatályos Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatok [3] által szigorúan meghatározott 
engedélyezési eljárás lefolytatása után volt lehetséges. Az 
engedélyeztetésben az Országos Atomenergia Hivatal mellett 
több szakhatóság is közreműködött, akik megítélték az 
átalakítás engedélyezhetőségét környezetvédelmi, nukleáris 
biztonsági, sugárvédelmi és egyéb szempontokból. Az 
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági 
Igazgatósága 1996. 11. 27-én adta ki az erőmű számára a 
folyékony radioaktív hulladék térfogat csökkentési 
technológia átalakítás elvi engedélyét, tehát annak létesítését, 
üzemeltetését a biztonsági, valamint a szakhatósági 
hozzájárulások révén környezetvédelmi és sugár-egészség-
ügyi szempontból is megengedhetőnek ítélte. 
A hulladék térfogat csökkentési technológia egészére 
vonatkozó elvi engedély birtokában, az átalakítás 
technológiai alrendszerenként történő megvalósításához az 
erőműnek hasonló engedélyeztetési eljárásokat kellett 
lefolytatni és minden egyes átalakítást külön-külön is 
engedélyeztetni. 
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Az engedélyezés előkészítésében, a tervek honosításában a 
nagy tapasztalatokkal rendelkező ETV-ERŐTERV Zrt. vett 
részt. A térfogat csökkentési technológia működési hatékony-
ságának növelésére az erőmű szakemberei további lépéseket 
tettek, és már kivitelezés alatt lévő finn tervezésű és gyártású 
technológiai sorba illeszthető, komplex bontó, kobalt 
eltávolító technológiai alrendszer tervezésére, üzembe 
helyezésére kérték fel a magyar G.I.C. Kft-t. A komplex bontó 
rendszer működési elve, az alkalmazott geometria 
szabadalmaztatott.  

A térfogatcsökkentés alapja, a 
technológia üzembe helyezése 
Az atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékkezelés 
alapját az eredeti orosz tervek jelentették, de az üzemeltetés 
kezdetétől fogva történtek engedélyezett átalakítások a 
mennyiségi képződés csökkentése érdekében. 
Az üzemeltetés során képződő folyékony hulladékok 
átmeneti tárolására erőmű segédépületében található 
tartálypark szolgál. A hulladék feldolgozására alkalmazott 
technológia alapvetően a hulladék kémiai és radiokémiai 
összetételének függvénye. A sűrítményekre a bepárlás miatt a 
magas sótartalom a jellemző (kb. 300-400 g/l összes 
sótartalom), a bórsav koncentráció 150-200 g/l érték körül 
van. A bórsav oldhatósága ennél jóval kisebb, azonban a 
bepárlást megelőző "metaborátos" kezelés hatására a bórsav 
oldhatósága megnő. A sűrítmények pH-ja jellemzően 12-13 
között van. Ez a pH tartomány teszi lehetővé a nátrium-
metaborát oldott állapotban tartását. A pH 11 alá csökkentése 
a borátok kikristályosodásával jár együtt. A sűrítmények 
korróziós termékeket, dekontamináló vegyszerek maradékait, 
regenerálásból származó vegyszerek maradékait és bizonyos 
mértékben szerves anyagokat is tartalmaznak. 
A folyékony radioaktív hulladékok nagy részét adó bepárlási 
maradékok térfogatának csökkentésére négy technológiai 
lépésben kerül sor. A térfogatcsökkentés célja, hogy a feldol-
gozás után, az erőmű vízkibocsátási rendjében és a technoló-
gia engedélyeiben előírt normák mellett a megtisz-tított 
hulladékvizek kibocsáthatóak legyenek.  
Ezen technológia alkalmazása a hulladékok mennyiségét 
tekintve összességében kisebb térfogatú, a Nemzeti 
Radioaktív Hulladék Tárolóban elhelyezendő szilárd radio-
aktív hulladékot eredményez, mint ha csak szilárdítási tech-
nológiát alkalmazna az erőmű.  

A Folyékony Hulladék Feldolgozó Technológiai (FHFT) 
alrendszerei: 

1.) kobalt- komplexbontó, kobalt izotóp elválasztó rendszer, 
2.) ultraszűrő rendszer, 
3.) cézium izotóp szelektív eltávolító, szűrő rendszer, 
4.) bórsav kristályosító és eltávolító rendszer. 

Kobalt izotópok eltávolítása 
Feladata a bepárlási maradékokban jelenlévő komplexkép-
zőkhöz stabil kémiai kötéssel kapcsolódó kobaltizotópok 
ionos formára hozása a komplexképzők elroncsolásával. Erre 
azért van szükség, mert a komplex vegyületek a beépített 
víztisztító rendszerekkel nem távolíthatók el megfelelő 
hatásfokkal, illetve az azokban alkalmazott ioncserélő 
gyanták működési idejét lerövidítik. 

A komplexképzők bontása három darab reaktorban történik a 
folyadék és a reaktorokban található elektródák között 
kialakuló ív segítségével. A kezelendő oldathoz hidrogén-
peroxidot adagolnak, amely a kialakult ívvel együtt elron-
csolja a komplexképzőket, és csapadékot képez a kobalttal, 
amelyet a berendezés után található mechanikus szűrők 
távolítanak el. A rendszer kapacitása 75-100 l/h. 

Ultraszűrés 
Az ultraszűrő feladata a mikron és szubmikron méretű 
kolloid diszperz szennyezők kiszűrése (97-99%-os hatás-
fokkal), illetve a cézium-szelektív szűrő védelme. 

Az ultraszűrő mindenkori üzemét a cézium-szűrő rendszer 
üzemállapotához kell igazítani. Ha a cézium-szűrő oszlopok 
párhuzamosan üzemelnek, akkor 240 l/h térfogatáramot; 
soros, vagy egy ág üzeme esetén pedig 120 l/h mennyiséget 
képesek feldolgozni. Az ultraszűrőre feladott folyadék két 
irányban távozik a szűrőről. A fő áram (szűrlet) az ultraszűrő 
membránon áthaladva jut a cézium-szűrő rendszer felé. Az 
ultraszűrő koncentrátuma tartalmazza a kiszűrt, kolloid 
állapotú szennyezőket. 

Cézium eltávolítás 
A cézium-szűrő rendszer két független ágból áll, amely egy-
egy darab ólomárnyékolással ellátott, 12 literes cézium-
szelektív ioncserélő oszlopot tartalmaz. Az oszlopokat soros, 
vagy párhuzamos üzemben, illetve egyedileg is lehet 
üzemeltetni. Egy oszlop teljesítménye 120 l/h, így a rendszer 
üzemmódtól függően 120 vagy 240 l/h feldolgozására képes. 

Bórsav visszanyerés 
Az eljárás az oldatban lévő bórsav kristályosításával 
folytatódik. A kristályosító tartályban a 9-9,5 pH eléréséig 
salétromsavat adagolnak, eközben az oldatban bóraxkris-
tályok képződnek. A tartályban folyamatos keringtetésre és 
keverésre van szükség, hogy a kristályok ne álljanak össze, 
erre a célra speciális centrifugál szivattyúk szolgálnak. A 
bóraxkristályosodás kihozatali értéke alacsony hőmérsékleten 
nagyobb, ezért a keringtető körbe egy hőcserélő van beépítve. 
A következő technológiai lépésben egy szalagos présszűrő 
(LAROX) választja le a savazóban képződött kristályokat. A 
berendezés a kristályokat kiszűrve, összepréselve és szárítva, 
lepényeket készít. A megszűrt folyadék (anyalúg) valamelyik 
kiürített tartályba, míg a bórax big-bag zsákba kerül, amelyek 
átmeneti tárolása az erőmű segédépületében, az erre kijelölt 
átmeneti tároló helyiségben történik a felszabadítási eljárás 
lefolytatásáig. 
A hatósági felügyelet alól (16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet [4] 
23. § alapján) felszabadított bórax további kezelése veszélyes 
hulladékként történik. 
A térfogat csökkentési technológia üzembe helyezése 
alrendszerenként történt, ezért időigényes folyamat volt. Az 
időbeli eltolódáshoz hozzájárult, hogy az erőmű 
hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberei 2003-2006 között 
a 2. blokki üzemzavar helyreállítási munkáiban működtek 
közre, s ezen idő alatt az FHFT üzembe helyezésében nem 
történt jelentős előrelépés. Az üzemzavart követően az OAH 
előírásainak megfelelően az erőmű újra gondolta a hulladék-
kezelési koncepcióját, s a közép- és hosszútávú feladatai 
között szerepeltette a folyékony hulladékok térfogatcsökken-
tésére indított technológia alrendszereinek mielőbbi üzembe 
helyezését, a teljes rendszer üzemeltetését.  
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1. ábra: Az FHF technológia lépései 
 

A koncepcióban leírt ütemezést az OAH elfogadta, s 2006-tól 
kezdődően az üzembe helyezési munkák előrehaladásáról, az 
alrendszerek próbaüzemének eredményeiről az erőmű 
folyamatosan beszámolt. 

A teljes technológia üzembe helyezése, az engedélyekben 
szereplő feltételek teljesítése 2012 decemberében zárult.  

A térfogatcsökkentő technológia alkalmazásával, szakaszos 
ütemben 2010-2013. között 530 m3 bepárlási maradék 
komplex-képző tartalmát bontottuk el.  
A technológia következő nuklid eltávolító (cézium– és 
ultraszűrő) alrendszerének üzembe helyezésére 2011-2012-
ben került sor. Ezen alrendszeren keresztül 2013 végéig 
450m3 folyadék feldolgozása történt meg. 
 

Az üzembe helyezési folyamat 2012-ben a bórax eltávolító 
alrendszerrel folytatódott, s a nuklidmentesített folyadékból 
1,2 t kristályos bóraxot nyertünk ki. A bórax és nuklid 
kinyerések eredményeként teljes technológiai sor végén a 
kibocsátási előírásoknak megfelelő, 3,6 m3 tisztított folyadék 
kibocsátására került sor. 2013 végéig 50 m3 bepárlási  

 

maradékból végeztük el a bórsav visszanyerését, 7 tonna 
bórax került felszabadításra és ártalmatlanításra. Ezzel 
párhuzamosan 40 m3 tisztított folyadék kibocsátására került 
sor. 

Összefoglalás 
Hosszan tartó előkészítési, engedélyeztetési, kivitelezési és 
üzembe helyezési folyamat eredményeképpen 2012 végére 
lezárult a paksi atomerőmű bepárlási maradékainak 
térfogatcsökkentését szolgáló technológia létesítése. A tech-
nológia lényege a radioizotópok jelentős részét adó kobalt és 
cézium ionok eltávolítása, majd a hulladék bórsav 
tartalmának visszanyerése. A technológia végén kapott 
tisztított folyékony hulladék kibocsátható az erőmű egyéb 
mérlegen felüli vizeivel együtt, valamint a visszanyert bórax 
felszabadítható a hatósági felügyelet alól és veszélyes 
hulladékként ártalmatlanítható. 
A technológia üzemeltetésével jelentősen csökkenthető a 
végleges elhelyezésre kerülő radioaktív hulladékok térfogata, 
illetve az elhelyezés költsége. 
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Pár évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a nukleáris reneszánsz egyik kerékkötője a világban a korlátozott reaktortartály kovácsoló 
kapacitás. Ma már látszik, hogy ez a korlát egyre kevésbé áll fenn. A cikk elsősorban nyomottvizes reaktortartályok gyártására 
koncentrál, de kitér forralóvizes reaktortartályokra, gőzfejlesztőkre, primer köri csővezetékekre és generátor tengelyekre is. 

 

Bevezetés 
A cikk szerzője komplex áttekintésre törekszik az új 
atomenergetikai kapacitások létesítéseinek különféle 
kérdéseiben. Most kissé a nukleáris nehézgép gyártásban 
mélyedt el, bár nem acélipari, vagy gyártástechnológiai 
szakember. Személyes élmények annyiban befolyásolták, 
hogy az elmúlt évtizedekben alkalma nyílt meglátogatni 
Japánban a Mitsubishi Heavy Industries reaktor összeszerelő 
üzemét (Kawasaki), Franciaországban az AREVA reaktor 
rúdhajtás- és fő keringtető szivattyú gyárát (Jeumont), Dél-
Koreában a Doosan kovácsoló préseit és reaktor-, 
gőzfejlesztő-, valamint turbinagyárát (Changwon), Cseh-
országban pedig a Skoda JS orosz tulajdonú reaktorgyárát 
(Plzen).  
Az alábbi áttekintés homlokterében a könnyűvizes, azon 
belül is a nyomottvizes1 típus áll. Ennek indoka egyrészt az 
elterjedtség: 2013 végén nyomott- és forralóvizes2 volt az 
üzemelő energetikai reaktorok 63 és 19%-a, illetve az épülők 
83 és 6%-a [1]. Másrészt a nyomottvizes reaktorok 100-
170 bar3 üzemi nyomáson működnek, így falvastagságuk 
jóval nagyobb, mint a kb. fele nyomáson működő 
forralóvizeseké (1. ábra) – a vastag fal pedig fokozott 
tervezési és gyártási kihívás. 
Szupernehéz alkatrészek kovácsolási igénye egy modern 
PWR, VVER gyártására jellemző leginkább. Az összeszerelt 
reaktortartály 300-500 t, a gőzfejlesztő 400-500 t, a 
legbonyolultabb és legsúlyosabb alkatrészeik 200 tonnát is 
meghaladhatják. Egy generátor tengelyének tömege 
ugyancsak elérheti a 200 tonnát. 30-40 évvel ezelőtt – amikor 
a ma működő atomerőművek többsége épült – még sok 
ország rendelkezett a tartályok gyártásához szükséges 
üzemekkel és eszközökkel, de a megrendelések drasztikus 
csökkenése miatt ezek az üzemek megszűntek vagy más 
termékek után néztek. 

                                                   
1 PWR (Pressurized Water Reactor) vagy orosz 
típusváltozatként VVER (víz-vizes energetikai reaktor)   
2  BWR (Boiling Water Reactor) 
3 SI helyett az ipari gyakorlatban ma is sokkal inkább 
használatos, 1 bar=0,1 MPa  

 
1. ábra: Azonos teljesítményű nyomott- és forralóvizes reaktorok 

összevetése  
(forrás: IAEA NP-T-3.11 műszaki dokumentum, http://goo.gl/ogw0Go) 

 

Így néhány éve a világban alig pár gyártó volt képes egy 
nagy reaktor csonkövének kovácsolására. Sokatmondó, hogy 
az ilyen munkák 80%-át egyetlen cég, a Japan Steel Works 
(JSW) végezte. Nem véletlenül látták tehát ebben az 
atomerőmű építés újjászületésének egyik akadályát még a 
derűlátó nukleáris szakemberek is. A helyzet változóban, 
egyre több hír mutatja, hogy érezhető elmozdulás történt: 
AP1000 reaktortartály kínai gyártása, új AREVA kovácsoló 
prés avatása a Creusot Forge üzemében, az OMZ Izsora 
felkészülése a VVER-TOI elemek kovácsolására, a 
volgodonszki Atommas fehérorosz reaktor szállítása stb.  
 

Miből áll és hogyan készül egy 
nyomottvizes reaktortartály? 
Az alábbi ismertetés elég vázlatos, csak a cikk további 
részének megértéséhez szükséges mértékben részletezi a 
témát.  
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Az alapanyag nagy szilárdságú, alacsony karbon-tartalmú 
acél ötvözet. Kovácsolásának célja a kellő alak kialakításán túl 
a fém szövetszerkezetének kedvező befolyásolása. A tartá-
lyok belső felületét vékony korrózióálló acél réteggel vonják 
be, ez a plattírozás. A tartályon belüli berendezés elemek 
ugyancsak korrózióálló acélból készülnek. 
A tartály egy álló hengeres edény, domború fenékkel és 
ugyancsak domború, levehető fedéllel. Utóbbiak valamelyi-
két függőlegesen átjárja egy sor nyílás a szabályozó rudak 
hajtásaihoz és a különféle in-core mérések kivezetéseihez. A 
hengeres részt általában több, egyben kovácsolt gyűrűből 
hegesztik össze körkörös varratokkal (2. ábra).  

 
2. ábra: Egy dél-koreai reaktortartály főbb alkotórészei, összehe-

gesztése (forrás: Doosan, http://goo.gl/Xszuon) 

A reaktorhoz csatlakozó fő keringtető vezetékek és az üzem-
zavari zónahűtés csonkjai rendszerint feljebb kapnak helyet. 
Gyártástechnológiai szempontból a – nyílásokkal bőven 
ellátott – gyűrűnek (3. ábra) és fedélnek a kovácsolása a 
legnagyobb kihívás. A reaktorok üzemeltetésének eddigi 
tapasztalatai rámutattak, hogy az aktív zóna magasságában 
található hegesztési varratok fokozott sugárkárosodást 
szenvednek a tartály többi részéhez képest. Az újabb 
tervekben törekednek arra, hogy a varratok ne kerüljenek a 
zóna magasságába, amihez nagyobb méretű gyűrűket lehet 
kovácsolni (4. ábra). A fedelet bontható kötéssel rögzítik 
tartályon, a fő osztósíknál ezért két peremet kell kialakítani a 
több tíz tőcsavar és leszorító anya részére. A tartályon belüli 
szerkezetek, mint pl. a reaktorakna, zónatartó rács, kosár 
vagy szabályozó rudak megvezetései inkább precíziós 
gyártási feladatot jelentenek, nyomástartó szerepük nincs. Az 
üzemanyag kötegek cserélhetőek, gyártásuk a reaktorétól 
elkülönül. 

Az egyes elemek kovácsolása, megmunkálása, majd 
összehegesztése után különféle hőmérsékleteken összetett 
időfüggvény szerint hőkezelést alkalmaznak a vastag falú 
alkatrészek egyenletes szövetszerkezetének és előírt 
mechanikai tulajdonságainak a biztosítása érdekében. A 
gyártást alapos anyagvizsgálatok kísérik, melyek adatait 
gondosan archiválják.   

Ugorjunk vissza a kezdetekhez. Az első nyomottvizes 
energetikai reaktor tartálya a Shippingport atomerőműhöz 
készült (5. ábra). Itt a hengeres rész három gyűrűjének 
mindegyikét még fél gyűrű alakú hengerelt lemezekből 
egyesítették, két-két alkotó melletti függőleges varrattal. E 
varratok 90 fokkal elfordított pozíciókba kerültek, ahogy a 
kőműves is a szilárdság érdekében kötésbe rakja a téglát. 

 
3. ábra: Egyetlen acéltuskóból kovácsolt reaktortartály csonk öv 

(forrás: Japan Steel Works, http://goo.gl/820HUA) 
 

 
4. ábra: Kevesebb és a zóna határain kívüli varrat a legújabb 

VVER reaktortartályon 
(forrás: Karzov G. et al. előadás, Drezda, 2014, http://goo.gl/kR4TP9) 

 

 
5. ábra: A Shippingport Atomerőmű 1956-ban elkészült 

reaktortartálya (forrás: Wikipedia, http://goo.gl/Uiu6HF) 

A prototípus reaktor bemenő csonkjai az ábrán is láthatóan 
még a reaktor alján voltak. A későbbi modelleknél a kimenő 
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csonkokhoz hasonlóan ezek is felülre kerültek, mert 
ellenkező esetben a hidegági cső törésekor a zóna teljesen 
leürül, hűtés nélkül marad. Ugyanígy a szabályzó rudak 
hajtásainak alsó elrendezése helyett tipikussá vált a fedélen 
való átvezetés. A mérőcsonkoknál hasonló a tendencia, de 
néhány korszerű típusnál – pl. a dél-koreai APR1400 estében 
is – az alsó kivezetés még mindig megmaradt (lásd ismét a 2. 
ábra összeszerelt reaktorát). 

Pár szó más atomerőművi 
nagyberendezésekről  
A gőzfejlesztők nyomástartó köpenye is a reaktoréhoz 
hasonló kovácsolást, megmunkálást, hegesztést, hőkezelést és 
anyagvizsgálatot igényel. További összetett feladat a 
csőtáblák vagy kollektorok (elosztók és gyűjtők) és a hőátadó 
csövek gyártása, elhelyezése. Egyes reaktorok primerköri 
hurokvezetékei is kovácsolt kivitelűek, hogy minimalizálják a 
hegesztett kötéseket. A turbinák és generátorok esetén pedig 
a forgórész tengelyek a legnagyobb tömör fém alkatrészek, 
melyeknek a torziós terhelésen túl jelentős dinamikus 
igénybevételük is van. De amíg a korszerű turbinák 
tengelyeinél lassan áttérnek a kisebb darabokból hegesztett 
kivitelre, a generátoroknál a tengely egyre nagyobb. Ugyanis 
az 1000 MW fölötti teljesítménynél jellemző „lassú járású” 
turbina percenkénti 1500 fordulatának ára a generátor 
póluspárok megduplázása, ami a forgórész egyben kovácsolt 
darabját növeli. Különösen fontos a rezgések csökkentése 
érdekében e gyorsan forgó nagy tömegek méretpontossága, 
kiegyensúlyozhatósága. 

A ma és a jövő kovácsai [2] 
Ökölszabályszerűen kijelenthető, hogy a mai piaci kínálatban 
szereplő nagy 3+ generációs PWR reaktorok gyártásához 140-
150 ezer kN nyomóerejű hidraulikus prések szükségesek, 
amelyek akár 500-600 t öntött acéltuskókat is képesek 
kovácsolni. Ahogy a bevezető is utalt rá, az ilyen prések 
száma pár éve még nem volt túl nagy, és ezek évente átlag 4 
reaktort tudtak legyártani. A fejlődés mára egyértelműen 
tetten érhető, extenzív és intenzív elemekkel. Új gyárak és a 
meglévőkben erősebb prések, tuskómozgató manipulátorok 
lépnek be, nőnek a termék kibocsájtások is. 

Tekintsük át a világ kovácsolási kapacitásának alakulását és a 
közeljövő élvonalának szereplőit: 

 Működik: Japán (JSW), Kína (CFHI, Erzhong, SEC), Dél-
Korea (Doosan), Franciaország (Le Creusot) és Oroszország 
(OMZ Izsora). 

 Épül: Japán (JSW és JCFC), Kína (SEC és leányvállalatai), 
Oroszország (OMZ Izsora és ZiO-Podolsk) és Csehország 
(Plzen). 

 Tervben: Egyesült Királyság (Sheffield Forgemasters), India 
(Larsen&Toubro, Bharat), Kína (Harbin Boiler, 
SEC/SENPE). 

 

A nukleáris beszállítóknak minősítettnek, termékeiknek 
minőségellenőrzötteknek kell lennie. Az American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) nukleáris akkreditációs N-
bélyegzője nemzetközileg elismert. A feljogosított gyártók 
termékei összhangban vannak az ASME kazán és 
nyomástartó edények nukleáris előírásaival és szabványaival. 
Az RCC-M egy másik nemzetközi szabvány, amit a franciák 
fejlesztettek ki az ASME N-bélyegzőből és főként az USÁ-n 

kívül használatos. Kínában a nukleáris hatóság előírásai 
szerint szintén ASME, illetve RCC kódokat használnak és 
mára több mint 25 gyártónak van N-bélyegzője. Ezzel 
szemben a legnagyobb amerikai kovácsoló üzem, a Lehigh 
Heavy Forge nem rendelkezik ilyennel… 

Nagyberendezés kovácsoló és 
összeszerelő kapacitások 
Az 1. táblázat régiók és országok szerint, illetve fontosabb 
időbeni változások jelzésével mutatja be a prések 
nyomóerejét, a legnagyobb kovácsolható tuskók tömegét és a 
létesítmény éves termék kibocsájtását. Több felsorolt cég nem 
képes mindent maga kovácsolni, ezért másoktól rendeli a 
lehetőségeit meghaladó darabokat. Olyanok is vannak, 
amelyek egyáltalán nem kovácsolnak, de a beszállított 
elemekből komplett berendezéseket (reaktortartály, 
gőzfejlesztő) állítanak össze. 

Régiók, országok [2] 
Ázsia 
A régió előnye évek óta vitathatatlan és fokozódik. Japán és 
Dél-Korea egyaránt fejleszti berendezésparkját, de Kína 
előbb-utóbb ebben is mindenkit túlnő, India pedig 
negyedikként felzárkózhat.  
Bár a japán atomenergetika Fukushima után megrendült, a 
nukleáris nehézgép gyártás külföldi piacokra termelve 
változatlanul sikeres, sőt bővül. Több évre le van kötve az 
AREVA által pl. a JSW-nél a reaktor csonkzóna kovácsoló 
kapacitás.  
Dél-Korea esetében a Doosan a teljes gyártási vertikumot 
lefedi. Nem csak az ország APR1400 típusának berendezéseit 
gyártja a belső piacra és exportra, hanem az USÁ-ba és 
Kínába is szállít komplett AP1000 reaktortartályt, 
gőzfejlesztőt, vagy ezek bonyolultabb, nagyobb darabjait.  
A kínai gyártók közül csak a legfontosabbak kerültek a 
táblázatba. Gőzerővel folyik az amerikai, dél-koreai 
technológia, know-how kínai átvétele, és az ország ma már 
nagyon kevés kivételtől eltekintve mindent képes gyártani. 
Csak az 1. táblázat utolsó oszlopában megjelenő kínai cégek 
együttes gyártási kibocsájtása 16 egység (ez lehet reaktor, 
kapcsolódó gőzfejlesztők, generátor stb.).  
India – mivel katonai nukleáris programja miatt nem írta alá 
az atomsorompó egyezményt – a közelmúltig alig vehetett 
részt a nukleáris technológiák és anyagok kereskedelmében. 
Az atomenergetikában így főleg a maga útját járta, 21 
működő reaktora közül 18 nehézvízzel moderált saját típus. 
Ipara is ennek nagyberendezéseit, köztük reaktorokat, 
gőzfejlesztőket gyártja. A Nukleáris Szállítók Csoportjával4 
történt 2008-as megállapodás és a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség ellenőrzési jogkörének kiterjesztése megnyitotta a 
nemzetközi kereskedelmet. A várható orosz, francia és 
amerikai atomerőmű létesítések nem csak az indiai villamos 
energia hiány gyorsabb leküzdéséhez járulnak hozzá, hanem 
a gyártóipar is hamar jelentős beszállítóvá, majd nemzetközi 
szállítóvá válhat. 

                                                   
4  NSG (Nuclear Suppliers Group), fegyverzetkorlátozási célú 
exportellenőrzés nemzetközi testülete 
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1. táblázat Régi és új nagyberendezés kovácsoló és összeszerelő kapacitások (forrás: WNA, sok saját kiegészítéssel) 

Régió, 
ország 

Cég 

Kovácsoló 

prés 

[ezer kN] 

Max. 

acéltuskó 

[t] 

Gyártó 

kapacitás 

[egység/év] 

2009 2014 2014 2009→2012 

Japán 

 

Japan Steel Works 140 140 + 140 600, 650 6→12 

JCFC - 130 (2010-) 500 
 

Mitsubishi HI összeállít összeállít 
 

duplázta 

Dél-Korea Doosan 130 170 (2010-) 540 
 

Kína 

China First HI 150 + 125 ugyanaz 600 5→5 

Harbin Boiler 80 ugyanaz 
  

Shanghai (SEC) 120 165 600 2,5→6 

Erzhong-Dongfang 127 + 160 ugyanaz 600 5→5 

India 

Larsen&Touro 90 150 300 
 

BHEL - 100 
  

Bharat Forge - 140 
  

Franciaország 
AREVA, Creusot 113 ugyanaz+90 250, 260 

 
AREVA, Chalon/S-M összeállít összeállít 

  
N. Britannia Sheffield FM 100 ugyanaz 

  

Csehország 
Skoda Plzen (OMZ) 102 120 200, 250 

 
Vitkovice 120 ugyanaz 

  
Németország Saarschmiede 87 120 (2010-) 370 

 
Spanyolország Equipos Nucleares SA összeállít összeállít 

  

Oroszország 

OMZ Izsora 120 150 600 2→4 

ZIO Podolszk (AEM) összeállít összeállít 
 

?→4 

Atommas (AEM) összeállít összeállít 
  

Ukrajna EMSS (AEM) - 150 420 
 

USA Lehigh Heavy Forge 100 ugyanaz 270 
 

Dél-Afrika DCD-Dorbyl 10 összeállít 
  

 

Európa  
A francia Creusot Forge, a brit Sheffield Forgemaster, 
valamint a német Saarschmiede5 viszonylag új, közepes-nagy 
présekkel és tuskó mozgatókkal rendelkezik. De inkább 
ambícióik vannak, mint igazán kiugró gépparkjuk. A 
legújabb francia prést 2014 nyarán avatták, így ők az EPR és 
ATMEA1 gyártásból nyilván még nagyobb részt tudnak 
vállalni. Az EPR különlegessége a kovácsolt hurokvezeték, 
amelyet 172 tonnás tuskókból formáznak, forgácsolnak ki. A 

                                                   
5   Érdekfeszítő 12 perces német ismeretterjesztő film egy 120 
tonnás generátor forgórész kovácsolásáról: 

 http://www.youtube.com/watch?v=mnCKGI7Fnm8  

brit és német cég AP1000 gyártásba bevonásáról is folynak a 
tárgyalások. A spanyol ENSA főként exportra állít össze 
mások, pl. japánok által kovácsolt elemekből ESBWR 
forralóvizes reaktortartályt, illetve AP1000 gőzfejlesztőket. A 
cseh Vitkovice Gépgyár atomenergetikában eddig VVER 
gőzfejlesztőket és térfogat kiegyenlítőt szállított, de 
felfuttatható reaktorgyártásra is.   

Orosz és kapcsolódó kapacitások  
Tradicionális orosz reaktorkovácsoló központ a 
szentpétervári Izsora Művek. Fejleszt és őrzi országos első 
helyét. Nem része a szinte minden orosz nukleáris 
tevékenységben kompetens Roszatom gyártó divíziójának, az 
AEM-nek (Atomenergomas), de együttműködik vele. 
Helyette az OMZ csoport (az Uralmas-Izsora nehézgépipari 
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egyesülés) oszlopa. Ugyanez a csoport vásárolta meg jó 10 
éve a cseh Skoda Művek privatizált plzeni reaktorgyártó 
üzemeit. Izsora legalább 50, a Skoda pedig 24 blokknyi 
komplett VVER reaktort gyártott fennállása alatt. A 
hidraulikus préseik képességeiben és az éves kibocsájtásban 
is a világ élvonalában vannak.  
A Kelet-Ukrajnában6 található EMSS (Energomasszpecsztál) 
tulajdonosa az orosz AEM. Az itt kovácsolt VVER-TOI7 
alkatrészekből nyugodt politikai klíma esetén a nem túl távoli 
(kb. 400 km) volgodonszki Atommasban reaktortartályokat 
lehet összeállítani.  
Az Atommas [3] a 80-as évek elején még 8 VVER-1000 
reaktort gyártott le. A Csernobil utáni évtizedben az 
atomerőmű építés a Szovjetunióban, illetve Oroszországban 
gyakorlatilag leállt (leperegtek az érvek, hogy a VVER nem 
RBMK). Így a gyár nyakán maradt 5 további teljesen, vagy 
majdnem kész reaktor, illetve egy sor más atomerőművi 
főberendezés. Ekkora eladhatatlan készletet még az ipari 
óriás sem volt képes kigazdálkodni. A 90-es években hiába 
privatizálták, profilírozták át kőolaj- és gázipari berendezések 
és gázturbinák gyártására, gyakorlatilag csődbe ment. 2012-
től a Roszatom kiemelt gyártó bázisaként éled újra és tér 
vissza az atomenergetikához. Több berendezésre van szerző-
dése az időközben megbicsaklott balti atomerőmű projekt 
számára. Ennél fontosabb, hogy már készíti a fehérorosz 
atomerőmű két 1200 MW-os reaktorát. Még fontosabb a 
jövőbeli VVER-TOI gyártás ígérete. Sokéves huzavona után 
az is eldőlt, hogy nem Petrozavodszkban vagy Podolszkban, 
hanem Volgo-donszkban állítják elő majd a francia-orosz 
Alstom-Atomenergomas vegyesvállalat Arabelle típusú 
atomerőművi turbináit és a csatlakozó generátorokat. A ZIO 
Podolszk profilja a VVER típus esetében főként gőzfejlesztők 
összeszerelése. Ehhez Petrozavodszkból kapja a kovácsolt 
övekből összehegesztett köpenyeket, amelyeket domború 
fenekekkel és csövezéssel lát el. Egyebekben az orosz 
nátriumhűtésű gyorsreaktorok integrált reaktortartályának 
gyártója. 

Amerika 
Feltűnő, hogy Észak-Amerika sehol sem szerepel a fenti 
listákban, táblázatban. A 70-es évek nagy reaktorépítési 
boomja után az USA ezen a téren ugyanis lemaradt. Az 
akkori igényeknek még megfeleltek az US Steel és a Betlehem 
Steel 300 t tuskók kezelésére képes 80 ezer kN-os prései. Az 
amerikai kovácsolási kapacitás ezt követően nem újult meg 
jelentősen, sőt az említett gyárak is csődbe mentek és/vagy 
beolvadtak globális acélipari óriásokba. Az USA nukleáris 
szállítói így más úton kezdtek járni: a többieknél jobban 
alapoznak a nemzetközi kapacitásokra, főleg ázsiai országok-
ba irányuló technológia transzferre, a gyártás vásárló orszá-
gában vagy régiójában való lokalizációjára. 

Afrika 
A dél-afrikai DCD-Dorbyl vezető nehézipari gyártó. Nem 
kizárt, hogy a Westinghouse AP1000 reaktortartály- és 
gőzfejlesztő gyártást helyez ki ide amerikai és európai 
létesítésekhez.  

                                                   
6  Kramatorszk, 2014. júliusban az ukrán hadsereg visszavette 
az oroszbarát fegyveresektől  
7  A VVER-1200 utáni legújabb, még piaci bevezetés előtt álló 
típus  

D3T2 – a közelmúlt egy jelentős 
reaktortartály ügye 
Amikor a belga Doel-3 blokk 2012-ben leállt a szokásos 
üzemanyag cserére és tervezett időszakos ellenőrzésre, az 
előírtakon túl kiegészítő vizsgálatot is végeztek a 
reaktortartályon. Ennek célja a plattírozás alatti esetleges 
repedések feltárása volt. Ilyenre nem derült fény, de az 
alapfémben találtak több ezer, tartályfallal közel párhuzamos 
„folytonossági hiányt”. Pár hónapra rá hasonló indikációkra 
leltek az ugyancsak belga Tihange-2 reaktortartályán. A 
nukleáris felügyelet az üzemeltetőt alapos elemzésre utasítva 
nem engedélyezte a blokkok újraindítását. A külföldi 
szakemberek bevonásával is folytatott értékelés nyomán 
kiderült, hogy a folytonossági hiányok még a gyártás során 
keletkeztek. Az alapfém kívánatosnál nagyobb hidrogén 
tartalma miatt ún. pelyhesedés lépett fel. A gyártási eljárás és 
a gyártó a két reaktorra azonos volt [4].   
A reaktortartályokat a nagy múltú holland Rotterdami 
Szárazdokk (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, RDM) 
nukleáris üzletága készítette [5]. A gyár közel 100 éves 
fennállása során legalább 350 tengeri hajót – ebből majdnem 
20 tengeralattjárót – épített és több mint 20 reaktortartályt is 
gyártott, de az ezredforduló előtt megrendelések hiányában 
végül csődbe ment. 
Izgalmat keltett a D3T2 ügy e reaktorok üzemeltetőiben, 
hatóságaikban, sőt a médiában, illetve antinukleáris körökben 
is. Az itt készült reaktorok a két belga mellett holland, német, 
spanyol, svájci, svéd és amerikai illetőségűek, vannak köztük 
nyomott- és forralóvizesek: 

2. táblázat RDM gyártású reaktortartályok (forrás: NEI, PRIS, 
Wikipedia, WNN) 

PWR 

Doel-3 (BE), Tihange-2 (BE), Borssele (NL), Ringhals-2 (SE), 
Catawba-1 (US), McGuire-2 (US), North Anna-1,-2 (US), 
Sequoyah-1,-2 (US), Surry-1,-2 (US), Watts Bar-1, -2 (US); a 
legutóbbi beruházás felfüggesztve, de befejezése 
napirenden 

BWR 

Cofrentes (ES), Leibstadt (CH), Mühleberg (CH), Quad 
Cities-2 (US), Dodewaard (NL), Brunsbüttel (DE), 
Philippsburg-1 (DE), Garoña (ES); a legutóbbi négy blokk 
már tartósan vagy véglegesen leállítva 

Minden érintett ország feltárta saját reaktorai 
gyártástechnológiai eltéréseit (pl. nem kovácsolt, hanem 
hengerelt acélból készültek, más helyen kovácsolták őket). A 
végrehajtott mérések sehol sem mutattak a belgához hasonló 
folytonossági hibákat. Akut, biztonságot veszélyeztető állapot 
tehát nem állt fenn. Egy év után a két belga reaktor is 
visszaindult, miután az üzemeltető meggyőzte a hatóságot 
ennek megengedhetőségéről.  
Mindenesetre az európai nukleáris hatóságok 
ernyőszervezete, a WENRA szabványosított kétlépcsős 
felülvizsgálatot ajánlott minden európai reaktortartályra [6]. 
Az elsőben a gyártási és üzem közbeni anyagvizsgálati 
eredményeket kellett feldolgozni, másodikban – ha szükséges 
– roncsolás-mentes vizsgálatokat végezni. Nálunk is lefolyt a 
felülvizsgálat [4]. Eredménye az, hogy a paksi 
reaktortartályok falában D3T2 típusú folytonossági hiányok 
kialakulásának az esélye nagy valószínűséggel kizárható. Az 
alkalmazott ultrahangos vizsgálatok mindenkor kellően 
korszerűek és alkalmasak voltak ilyen folytonossági hiányok 
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detektálására. Az összes korábbi ellenőrzésnek része volt az 
alapanyag vizsgálata, amely nem mutatott pelyheket. Így 
külön intézkedésre Pakson nincs szükség. 

Elfekvő reaktorokról és csődökről 
Ilyen alcímmel azokat a reaktortartályokat említem, 
amelyeket nem kis szellemi, anyagi erőfeszítéssel, sok 
hónapos munkával legyártottak, de végül a megcélzott 
beruházás valami miatt meghiúsult és a berendezést nem 
sikerült máshol sem beépíteni. Ezek közül is először azokat, 
amelyeket saját szememmel láttam a szó szoros értelmében 
oldalukon feküdni: 
1.) A csehországi Plzenben a Skoda JS reaktorgyártó 

csarnoka előtti féltetős raktárban [7] az 1990-ben törölt 
lengyel Zarnowiec beruházás egyik VVER-440/V-213 
reaktor tartályát. Az elkészült négy reaktort a vevő 
kifizette, de nem vette át. A másik három reaktor közül 
kettő sorsa ismert számomra: egyet a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség segítségével sikerült Paksra 
hozni: a Karbantartó Gyakorló Központban szolgálja az 
oktatást, míg egy további hasonló céllal Finnországban 
kötött ki.  

2.) A dél-koreai Shin Koriban a KEPCO atomenergetikai 
oktató létesítményének udvarán [8] a 2006-ban elvetélt 
észak-koreai Kumho atomerőmű egyik KSNP-1000 
típusú reaktorának tartályát. Az atomfegyverről való 
lemondás fejében indított nemzetközi finanszírozású 
beruházás 30% készültségig jutott, amikor Kim Dzsong Il 
mégis a bombát választotta. A befagyasztott beruházás 

legyártott főberendezéseit akkor még nem szállították le, 
így jutott az egyik már befejezett, Doosan által készített 
reaktor a nukleáris szakemberképzésnek. 

Egy reaktorszállító általában arra törekszik, hogy sorozatban 
gyártson, minimális változásokkal. Így ha a sorozat egy 
elemére – szerződés, kártérítés ide vagy oda – hirtelen nincs 
fogadókészség, a következő vevőnek esetleg átirányítható. 
Akkor van igazi gond, ha tömeges a törlés vagy túl nagy az 
eltérés a sorozat elemei között. Szó volt már az állami 
Atommas nyakán maradt, az állam által nem igazán kifizetett 
5 reaktorról, mely az előbbi kategória. Említhető a másodszor 
lefújt bolgár Belene beruházás Izsorában nemrég elkészült 
VVER-1000/AES-92 típusú reaktora is – bár az még kiköthet 
Indiában vagy akár Jordániában is. De nem csak az oroszok, 
hanem szinte valamennyi nagy reaktorszállító szembesült 
már törölt létesítési projekttel…  
Láttuk azt is, hogy a gyártók csődbe mehetnek. Ennek oka 
főleg a megrendelések hiánya. A ki nem fizetett munkák 
körültekintő szerződéssel megelőzhetők, vagy ha nem, 
választott bíróság előtt perelhetők. Bár néha a késedelmes 
fizetés is padlóra küldheti az eladót. A vevő kockázata pedig 
az, ha nem préselt ki még idejében minden később szükséges 
adatot, dokumentációt a megszűnt gyártótól.  

Zárásul 
A világ tehát túllép a szűkös kovácsolási kapacitásokon. Úgy 
tűnik, a számunkra fontos orosz szállítók is felsőbb osztályba 
lépnek. 
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Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD 
analízise 

Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. tel.: +36 1 463 1997 

 

Az SCWR-FQT (Supercritical Pressure Water Cooled Reactor-Fuel Qualification Test) projekt egy 2010-ben meghirdetett és 
elnyert Európai Uniós FP7-es kutatási projekt, amelyben 6 európai partner (köztük a BME NTI) dolgozik együtt. A projekt 
célja egy tesztkör megtervezése és a tervek korszerű elemző kódokkal való analízise. A tesztkör a Prága melletti Řež -i 
kutatóintézet (CVR) LVR-15-ös reaktorába kerülne elhelyezésre 2015 után. Az analíziseknek olyan részletességűeknek kell 
lenniük, hogy a cseh nukleáris hatóságnál történő majdani engedélyeztetési folyamatot is megalapozzák. Maga a teszt kör egy 
primer körből és egy-egy szekunder és tercier körből valamint kisegítő berendezésekből áll. A primer kör lényegi része, az 
úgynevezett aktív csatorna az LVR-15-ös reaktor egyik kazettája helyére kerül majd. Az aktív csatorna függőleges orientációjú, 
cső a csőben elrendezésű elem két-két felfelé és lefelé áramló huzammal. Az utolsó felfelé áramló huzam elején (alul) található a 
680 mm magas tesztszakasz, fölötte egy 4,2 m magas ellenáramú hőcserélő (rekuperátor), majd a hűtő fokozat következik az 
aktív csatornából való kilépés előtt. Az aktív csatornában áramló közeg nyomása 25 MPa, hőmérséklete pedig 280°C-500°C 
között változik. 
A tesztszakaszban 4 darab 7 mm belső és 8 mm külső átmérőjű 600 mm aktív hosszú nukleáris üzemanyag fog helyet kapni, 
amelyeket axiális irányban alul és fölül egy-egy távtartó elem biztosít. Minden egyes pálca köré egy-egy úgynevezett helikális 
távtartót (wrapped wire spacer) tekernek majd, ami a radiális irányú távtartáson túl kiváló hűtőközeg keveredést okoz a 
tesztszakaszban. 
A BME NTI egyik feladata a tesztszakasz be- és kilépő geometriájának optimalizálása annak érdekében, hogy stabil és homogén 
belépő és megfelelő keveredést mutató kilépő áramképet biztosítsunk a majdani kísérletek során. 

 

Az SCWR és hűtőközegének 
termohidraulikai tulajdonságai 
Amerikai kezdeményezésre megalapították 2000-ben a 
Generation IV International Forum (GIF) szervezetet.  
Az alapítók célja olyan negyedik generációs nukleáris 
rendszerek kifejlesztése volt, ami növeli az atomenergia 
felhasználás széleskörű elterjedését. Ehhez közel két éves 
egyeztetések során megfogalmazták a fő fejlesztési célokat és 
kiválasztották azt a hat reaktorkoncepciót a száz megvizsgált 
közül, amelyek elképzelésük szerint 2030-ra kereskedelmi 
forgalomba fognak kerülni [1]. A kiválasztott hat 
reaktorkoncepció egyike az SCWR (Supercritical pressure 
Water Cooled Reactor), ami egy könnyűvízhűtésű reaktor [2], 
amely hűtőközegének nyomása a termodinamikai kritikus 
nyomás (pkr=22,064 MPa) feletti üzem közben. 
A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő erőművekben 
alkalmazták először a kritikus pont közeli vagy azt meghala-
dó nyomású hőhordozó közeget. Mind a Szovjetunióban 
mind pedig az Egyesült Államokban az 1950-es években 
indult fejlődésnek ez a technológia. Azért kezdték el alkal-
mazni a szuperkritikus nyomású vizet (supercritical pressure 
water, SCW) hűtőközegként, mert így jelentősen növelhető a 
rendszer hatásfoka. Az SCWR nagyban hasonlít a már 
használatban lévő szuperkritikus nyomású fosszilis 

üzemanyaggal működő erőművekre, továbbá a nyomottvizes 
(PWR) és forralóvizes (BWR) atomerőművi blokkokra. 
Néhány különbség azonban felfedezhető. A PWR-től abban 
különbözik, hogy egy hurkos rendszerről van szó. Mivel 
kritikus nyomás feletti a közeg nyomása, így fázisátalakulás 
nem fordul elő a turbináig, így külön gőzfejlesztőre sincs 
szükség. A BWR-ben használatos gőzszeparátorokra és 
szárítókra, továbbá recirkulációs rendszerre sincs szükség, a 
szabályzó- és biztonságvédelmi rudakat a reaktortartály 
tetejéről vezetik be a zónába. 

A koncepciók tulajdonságait alapvetően meghatározzák a 
kritikus, pszeudokritikus pont környékén tapasztalt 
jelenségek [3]. A kritikus nyomású (22,064 MPa) víz anyagjel-
lemzői nagymértékű nemlineáris változáson mennek keresz-
tül a kritikus hőmérsékleten áthaladva. A víz ekkor egy 
cseppfolyós (liquid-like) közegekre jellemző állapotból egy 
légnemű (gas-like) közegekre jellemző állapotba kerül át. Ezt 
az átmenetet kritikus átalakulásnak hívják. Ha a közeg 
nyomása magasabb, mint a kritikus érték, akkor is lejátszódik 
ez az átmenet, csak a nyomás értékétől függő, a kritikus 
hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten, amit pszeudokriti-
kus hőmérsékletnek neveznek, az átmenetet ekkor pedig 
pszeudokritikus átalakulásnak hívják. Ekkor is jelentős az 
anyagjellemzők nemlineáris változásának mértéke, de kisebb, 
mint kritikus nyomáson. Az 1. ábrán láthatóak a víz anyagjel-
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lemzőinek változása egy szubkritikus (20 MPa), kritikus és 
pszeudokritikus nyomásokon. 

 

 

 

 
1. ábra: A víz termohidraulikai anyagjellemzőinek változása szub-

kritikus (20 MPa), kritikus (22,064 MPa) és 
szuperkritikus (22,7-30 MPa) nyomásokon: a., sűrűség, 
b., dinamikai viszkozitás, c., izobár fajhő, d., hővezetési 
tényező ([4]) 

Ahogy az 1. ábrán látható a sűrűség monoton csökken, a 
dinamikai viszkozitás és hővezetési tényező csökken, majd 
egy minimum érték elérése után nő a hőmérséklet növeke-
désével, a fajhő pedig egy lokális csúcsot mutat a pszeudokri-
tikus hőmérsékletnél. Ezen kívül forrás, mint elsőrendű 
fázisátalakulás jelei sem mutatkoznak meg a kritikus pont 
felett. A pszeudokritikus pontnál (pl. 25 MPa esetén ~385°C) 
hatékonyan lehet elvonni a hőt a fajhő lokális csúcsa miatt. 
Az entalpiakülönbség a pszeudokritikus pont alatti és feletti 
víz között akkora, hogy meglehetősen sok hőt lehet elvonni 
viszonylag alacsony hűtőközeg tömegárammal, miközben 
mérsékelten emelkedik a közeg hőmérséklete (~40°C) a psze-
udokritikus átalakulás során. A pszeudokritikus pont környe-
zetében az anyagjellemzők meredek változása a tömegfluxus-
hoz viszonyítva kellően magas hőfluxus érték esetén a hőáta-
dási tényező elfajulásához vezet, amelynek pontos oka, fizikai 
magyarázata nem tisztázott, ez jelenleg is sokat kutatott 
terület (lásd pl. [4]). A hőátadási tényező elfajulását - ami fali 
hőmérséklet csúcsokat eredményezhet - mennyiségileg min-
den esetben pontosan még nem tudják számolni a rendelke-
zésre álló CFD kódok. A fali hőmérsékletek és a hőátadási 
tényező eloszlásának alakját jól visszaadják viszont, tehát 
minőségileg kiszámolható az elfajulás jelensége. 

Az SCWR-FQT projekt 
Európai kutatások is folynak az SCWR koncepció 
megvalósítása terén. Az európai koncepció High Performance 
Light Water Reactor (HPLWR) néven ismeretes [5].  
Az európai HPLWR koncepció alapvetően különbözik az 
eredeti SCWR koncepciótól abban, hogy három párhuzamos 
huzamot alakítottak ki az aktív zónában, miután kiderült 
([5]), hogy egy huzamban nem lehetséges felmelegíteni az 
eredeti tervek alapján 280°C-ról 500°C-ra a hűtőközeget. Az 
SCWR-FQT projekt az európai HPLWR Phase 2 projekthez 
kapcsolódó üzemanyag minősítési teszt, ami az Európai Unió 
és Kína együttműködésében valósul meg. Fókuszában egy 
olyan berendezés tervezése áll, melynek segítségével a 
szuperkritikus nyomású vízhűtésű reaktorkoncepcióhoz 
végezhetnek üzemanyagkazetta-minősítő teszteket. A beren-
dezés a Řež-ben található cseh kutatóintézet (CVR) LVR-15 
típusú kutatóreaktorában fog majd üzemelni. A BME NTI 
feladatai a normál üzemállapot vizsgálatához tartoznak. Ezen 
vizsgálatok keretében a tesztkazetta azon részének a 
geometriai optimalizációja folyik, ahol a be- és kiáramlás 
történik. CFD kód segítségével vizsgáljuk a stabil és homogén 
áramlási eloszlásokat (sebesség, nyomás, turbulencia) a 
belépésnél és a kazettán belül. Tervezési cél a szubcsatornák 
közötti minél homogénebb hőmérséklet-eloszlást eredménye-
ző keveredés biztosítása, különösen a kilépő keresztmetszet 
közelében. A tesztkazettán belüli ki- és beáramlásnál 
tapasztalható jelenségeken túl a tesztkazetta fölött lévő 
rekuperátor fokozat-, mint ellenáramú hőcserélő CFD 
számításait is a BME NTI végzi (a rekuperátor vizsgálata nem 
képezi e cikk tárgyát). Az elemzések elvégzéséhez az ANSYS 
CFX 13.0 numerikus áramlástani szoftver került 
felhasználásra. 

A HPLWR kísérleti kazetta és annak 
CFD modellje 
A projekt végcélja, hogy a csehországi CVR kutatóintézet 
LVR-15 típusú kutatóreaktorának egy kazettája helyébe egy 
szuperkritikus nyomású vízzel hűtött kazettát modellező 
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teszthurkot helyezzenek, melynek feladata az SCWR 
megvalósításához hozzájáruló megelőző kísérletek elvégzése, 
a HPLWR kazettatervei működőképességének demonstrálá-
sa. Magában a projektben a megvalósítani kívánt berendezés 
létesítési engedélyéhez szükséges tervezési és biztonsági 
elemzéseket végzik el. Az LVR-15 (lásd 2. ábra) egy könnyű-
vízhűtésű kutatóreaktor, melynek termikus teljesítménye 
10 MW. E reaktorban főként anyagvizsgálati kutatásokat 
folytatnak. E célból került kiépítésre 5 vízkör és számos besu-
gárzó csatorna is. A vízkörökben szimulálni tudják az üzemi 
hőmérsékletet, nyomást, dózisokat és vízkémiát. 
A BME NTI két fő feladatot kapott a projektben. Az első a 
rekuperátor szakasz CFD analízise, amivel e cikk keretében 
nem foglalkozunk. A másik a teszt szakasz (más néven az 
üzemanyag kazetta, lásd 3-4. ábra) be- és kilépő szakaszának 
a CFD analízise és szükség esetén geometriájának 
optimalizációja. A belépő szakaszon időben stabil és 
homogén áramképet, míg a kilépő szakaszon megfelelő 
keveredést és homogén hőmérsékletmezőt kell biztosítani.  
A 2. ábra mutatja a teszthurok tervezett helyét a reaktor aktív 
zónájában. A tervezett kísérleti berendezés kialakításában 
hasonlít egy atomerőműre. Van primer-, szekunder- és tercier 
köre, el van látva biztonsági rendszerekkel, víztisztító 
rendszerrel és online mérő rendszerekkel. 
 

 
2. ábra: Az LVR 15 reaktor (jobbra), zónatérképe (bal lent) a 

hurok tervezett pozíciójával a zónában és a hurok 
elhelyezkedése a reaktortömbhöz képest (bal fent) [6] 

 

A primer körben áramló szuperkritikus állapotú közeg fogja 
hűteni a négy nukleáris üzemanyagpálcából álló üzemanyag-
kazetta-modellt (lásd 3. ábra). 

Ehhez kapcsolódik egy speciális csőköteggel a teszthurok 
még a reaktorban – de több méterrel az aktív zóna felett – 
elhelyezkedő részén a szekunder oldalt szimbolizáló hűtőkör. 
A primer körből különböző megcsapolási pontokon keresztül 
vezetik el a hűtőközeg egy részét a víztisztító és mintavételi 
rendszerhez. A tervek szerint normál üzemállapotban 300°C-
os hőmérsékleten, 25 MPa nyomáson és 0,253 kg/s 
tömegárammal fog belépni a hűtőközeg a teszthurokba.  
Az aktív zónából (a tesztkazetta kilépésénél) kilépve 383°C-os 
hőmérsékletet ér el a szuperkritikus nyomású hűtőközeg.  
Az ebben a cikkben bemutatásra kerülő vizsgálatok az aktív 
szakaszra korlátozódtak, ezért annak felépítése kerül 
részletezésre a továbbiakban. 

Az aktív szakasz felépítése viszonylag bonyolult. Belépés 
után a közeg az aktív szakasz csöveinek a hengerpalástjai 
között áramolva háromszor 180°-os irányváltáson megy 
keresztül. A 3. ábrán látható az áramlási utak sematikus rajza. 
 

 
3. ábra: Az aktív szakasz sematikus rajza az áramlási irányokkal 

feltüntetve [6] 
Maga az aktív szakasz függőleges orientációjú, cső a csőben 
elrendezésű elem két-két felfelé és lefelé áramló huzammal. 
Az utolsó felfelé áramló huzam elején (alul) található a 
680 mm magas tesztszakasz (üzemanyag kazetta), fölötte egy 
4,2 m magas ellenáramú hőcserélő (rekuperátor), majd a hűtő 
fokozat következik az aktív csatornából való kilépés előtt.  
A tesztszakaszban 4 darab 600 mm aktív hosszú nukleáris 
üzemanyag fog helyet kapni (burkolatának belső átmérője 
7 mm, külső átmérője 8 mm), amelyeket alul és fölül egy-egy 
távtartó elem biztosít (lásd a 4. ábrán). 
A jelen cikkben ismertetett CFD modell geometriája nem 
tartalmazza a teljes aktív szakaszt, csupán a modellezett 
jelenség (a tesztkazetta be- és kilépési effektusai) 
szempontjából lényeges részeit (lásd a 3. ábrán piros kerettel 
jelölve). Ezért a geometriai modell egyes elemei magyarázatra 
szorulnak. A belső vezetőcső (a 3. huzam külső határoló 
palástja a 3. ábrán) elem hosszúsága 200 mm (lásd 4. ábra 
„Belső vezető cső” elem), ami eredetileg jóval hosszabb volt. 

A szakirodalom 20-50 egyenérték átmérőnyi hosszúságot 
ajánl a kialakult áramlás létrehozásához. Jelen esetben az 
egyenértékű átmérő 5,19 mm, így a 200 mm-es hosszal felvett 
közel 40 egyenérték átmérőnyi távolság megfelelő a belső 
vezető cső és a kazettamodell fala között kialakult áramlási 
profil eléréséhez a belépés után.  
A geometria egyik legérdekesebb eleme a helikális távtartó 
(„wrapped wire spacer”), amely a 4. ábrán látható az 
üzemanyagpálcák köré csavarva. A helikális távtartók hozzá 
vannak hegesztve az üzemanyagpálcák elejéhez és végéhez. 
A pálca - helikális távtartó közötti melegedés hatására 
bekövetkező hosszváltozás-különbséget rugók veszik majd 
fel. Azt várják ettől a helikális távtartós kialakítástól, hogy az 
növeli a keveredést a tesztkazetta (és majdan a HPLWR 
kazetta) egyes szubcsatornái között, elősegítve a homogénebb 
hőmérséklet-eloszlást és javítva a hőátadást úgy, hogy a 
kazettába belépő közegnek a főáramlás sebesség-
komponensére merőleges komponenseket ad és erősíti az 
áramlás turbulens jellegét. 
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4. ábra: A vizsgált szakasz és a CFD modell geometriája

Hálófüggetlenségi vizsgálat 
A projekt feladatainak elvégzését megelőzően szükség volt a 
hálófüggetlenségi vizsgálat elvégzésére, melynek során a 
numerikus rács finomításával és úgynevezett célparaméterek 
(lásd [7]) monitorozásával kiválasztható az optimális 
rácssűrűség. A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy 
elegendően sűrű legyen a numerikus rács ahhoz, hogy a 
vizsgált térfogatot megfelelő részletességgel fel lehessen 
bontani, de ne legyen indokolatlanul sűrű. Erre azért volt 
szükség, mert a rács csomópontszáma (nódusszáma) és a 
számításhoz szükséges memóriaigény közel lineáris 
kapcsolatban van egymással. Továbbá azt is figyelembe 
kellett venni, hogy a vizsgálat során a legsűrűbb rács esetén 
is, belátható időn belül elvégezhető legyen a számítás.  
A rácsfüggetlenségi vizsgálatok során bevett szokás, hogy a 
rács sűrűségét az előző rácshoz képest megközelítőleg a 
duplájára növelik (lásd 5. ábra és [7]). Ezen iránymutatások 
alapján készültek el a numerikus rácsok. 
A numerikus rácsok strukturálatlan tetraéderes elemekből 
állnak a határrétegben lejátszódó folyamatok részletezésére 
pedig prizmatikus határréteg hálóval kiegészülve. Fontos 
megjegyezni, hogy nem minden felület kapott prizmatikus 
határréteg hálót, mert emiatt drasztikusan megnőtt volna a 
numerikus rács mérete. Csak a vizsgált jelenségek szempont-
jából jelentős felületek (üzemanyag-pálca fűtött és fűtetlen 
külső-, helikális távtartó külső- és az alsó-felső távtartók 
külső felülete) lettek ellátva prizmatikus határréteg ráccsal. 
A teszt szakasz CFD modelljének különböző kezdeti- és 
peremfeltételei vannak. A peremfeltételeket a projektben 
résztvevő német kollégák biztosították. Az FQT teljes APROS 
rendszermodelljét megépítették és azzal lefuttatott 
számítások eredményei szolgáltak input adatként a 
peremfeltételek meghatározásánál. 

 

 1 faktor 2 faktor 4 faktor 8 faktor 

Elemszám [db] 3 585 109 6 518 823 12 668 193 23 473 501 

Nódusszám [db] 966 307 1 645 216 3 038 937 5 885 849 

 

 
5. ábra: A négy különböző numerikus rács paraméterei és 

keresztmetszetei 
A szuperkritikus nyomású víz anyagjellemzői az IAPWS-
IF97-es ipari formulákkal kerültek definiálásra a CFD 
modellben. A vizsgált térrész belépésénél lett megadva a 
hűtőközeg tömegárama és a belépő közeg hőmérséklete az 
„Inlet” peremfeltétel miatt, ami 0,253 kg/s és 375,64°C.  
A fűtőelem pálcák súrlódásos, fűtött felületére profilírozott 
hőfluxus került megadásra a német kollégák adatai alapján 
[6]. A vizsgált térrész kilépésénél „Opening” peremfeltétel 
lett alkalmazva, amely megengedi a számítás során a be- és 
kiáramlást és nem épít virtuális falat a kilépő felületre, amely 
jelentősen megnövelné a számítási időt. Ezen kívül -11000 Pa 
nyomásesés és a kilépő közeg hőmérsékletére 383,26°C került 
beállításra a kilépés peremfeltételeként. Az összes többi, 
fentebb külön nem említett szilárd felület, súrlódásos 
adiabatikus fal („Wall”) peremfeltétellel került modellezésre. 
Fontos megjegyezni, hogy a modellekben nem lettek 
figyelembe véve a szilárd elemek falában lejátszódó 
hővezetési folyamatok, továbbá a pálcák közötti hősugárzás 
is elhanyagolásra került. A számítások során a BSL k-ω 
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turbulencia modellt használta a megoldó (másodrendű 
numerikus sémák használatával), a numerikus stabilitás, a 
pontosság és irodalmi instrukciók miatt, mivel a 
szakirodalom [8] alapján jelenleg ezzel lehet legpontosabban 

kimutatni a hőátadási tényező elfajulását. A tranziens 
számítások kezdeti feltételeit az állandósult állapotra 
elvégzett számítások eredményei adták. A modell perem-
feltételeit a 6. ábra részletezi. 

6. ábra: A modell peremfeltételei 
 

A tranziens számítások teljes modellezési idejét úgy célszerű 
megválasztani, hogy egy átlagos cellaméretű folyadékcsomag 
a vizsgált térrészt megközelítőleg két-háromszor be tudja 
járni a modellezett időtartam alatt. Ezt a módszert 
alkalmazva a jelen modellhez szükséges teljes idő 1,2 
másodpercre adódott. Az időlépés 0,001 másodpercre lett 
megválasztva és minden 25-ödik időlépésben elmentésre 
került az aktuális eredmény. 

Ahogy korábban már említésre került a hálófüggetlenségi 
vizsgálat elvégzését 4 különböző méretű numerikus rács 
segítette (lásd az 5., 7. és 8. ábrákat). Minden egyes háló 
megközelítőleg kétszer olyan sűrű, mint az előző így elvileg 
az 1 faktoros rács adja a legpontatlanabb, a 8 faktoros rács 
pedig a legpontosabb eredményeket. A hálófüggetlenségi 
vizsgálat eredményei a 7. és 8. ábrán láthatók. A vízszintese 
tengelyen a nódusszám szerepel a mínusz második hatvá-
nyon, így a sűrűbb hálók rendre közelebb vannak a nullához. 
A függőleges tengelyen a maximális és átlagos sebességek 
vagy hőmérsékletek arányának időátlagolt értéke látható, 
ahol az átlagolás az egész átáramlott térfogatra vonatkozik. 

A maximális és átlagos értékek minden 25-ödik időlépésben 
exportálásra kerültek, majd ezen adatok segítségével lettek 
elvégezve az időátlagolások.  
A sebesség tekintetében azt lehet megállapítani, hogy az 
egyre finomabb hálóval elért eredmények közötti 
különbségek egyre csökkennek. A 8 és 4 faktoros rács közötti 
különbség (δv3) kissé nagyobb, mint a 2 és 4 faktoros rács 
eredményei közötti különbség (δv2), viszont elfogadhatónak 
tekinthető így is a trend a négy különböző rács között.  
Hőmérséklet tekintetében megállapítható, hogy a 2 és 4 
faktoros rács eredményei közti különbség jóval nagyobb, 
mint a 4 és 8 faktoros rács esetén. A trend és a 4 és 8 faktoros 
rácsok által szolgáltatott eredmények közötti különbség 
alapján azt lehet megállapítani, hogy a rács-független megol-
dást közelíti a 4 és 8 faktoros számítás eredménye. 

Összességében azt lehet konklúzióként elmondani, hogy 
sikeresen zárultak a hálófüggetlenségi vizsgálatok. A számí-
tógépi kapacitások végessége miatt a 4 faktoros numerikus 
rács került kiválasztásra optimális, a további vizsgálatok 
során alkalmazható numerikus rácsként. 

 

 
7. ábra: A hálófüggetlenségi vizsgálat eredményei: a maximális és 

átlagos időátlagolt sebességek aránya a teljes áramlási 
tartományban 

 
8. ábra: A hálófüggetlenségi vizsgálat eredményei: a maximális és 

átlagos időátlagolt hőmérsékletek aránya a teljes áramlási 
tartományban 

A belépési rész vizsgálata 
A hálófüggetlenségi vizsgálatokat követően el lehetett 
kezdeni a belépési szakasz vizsgálatát, azaz a modell belépő 
felületétől az üzemanyagpálcák fűtött szakaszának kezdetéig 
tartó átáramlott térfogat termohidraulikai analízisét. A BME 
NTI feladata a tesztszakasz belépő geometriájának 
optimalizálása annak érdekében, hogy stabil és homogén 
belépő áramkép biztosítva legyen a majdani kísérletek során. 
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A belső vezetőcső legvége és az üzemanyag kazetta közötti 
térrészben a hűtőközeg egy 180°-os áramlási irányváltáson 
megy keresztül. Ennek oka a korábban már említett cső a 
csőben elrendezésű kialakítás, amit a 3. és 4. ábra szemléltet. 
A belső vezetőcső talpa egy lapos lemezzel van lezárva, 
amely a modell fő méreteivel megegyező nagyságrendbe eső 
méretű örvényeket generál az áramlási irány 180°-os 
megváltozását biztosító fordítókamrában. Ezek a nagyméretű 
őrvények instabil és inhomogén áramlási képet eredményez-
nek a kazettamodell kezdeténél. Az instabil (időben változó) 
és inhomogén belépő áramlási profilok (főleg a sebesség, de a 
nyomás és turbulens mennyiségek is) a fűtött szakasz elején 

hűtési elégtelenségeket okozhatnak, ami helyi fali 
hőmérsékleti maximumokhoz, pulzáló nyomás és sebesség-
mező esetén a szerkezeti elemek kifáradáshoz vezethetnek, 
amelyek végső soron a tesztkör tönkremenetelét okozhatná, 
emiatt kerülendő. Az instabilitások oka a sík csőlezárás által 
generált nagy örvények jelenléte a tesztkazetta belépésénél. 
Ezeknek a nagy örvényeknek a mérséklésére, illetve 
eliminálására három különböző csőlezáró geometria variáció 
került megvizsgálásra. A különböző csőlezárások geometriá-
ját és a belépő keresztmetszetről indított áramvonalakat a 9. 
ábra szemlélteti. 

 

9. ábra: Az eredeti referencia és a három megvizsgált csőlezáró geometria a belépő keresztmetszetről indított áramvonalakkal
 

A javasolt geometriák közül a „Type 1” geometria egy 
félgömb alakú csővégződésből és a közepére rakott csonkolt 
kúpból áll. A „Type 2” geometriája félgömb kialakítású, két, 
egymásra merőleges gerendával négy részre osztott 
kialakítású, ami a radiális irányú sebességkomponenseket 
leredukálhatja. A „Type 3” a referencia geometriában is 
alkalmazott sík (tárcsás) végződést és nyolc darab 
terelőlapátot tartalmaz és így próbálja csökkenteni a radiális 
irányú sebességkomponenseket valamint megelőzni egy 
olyan örvény létrejöttét, amely a geometria főméreteivel 
egyező nagyságrendű kiterjedéssel rendelkezne (lásd például 
a 9. ábra referencia esetét). Ahogy a 9. ábra is mutatja a „Type 
3” geometria sikeresen megelőzi a nagy örvények 
kialakulását, még ha a terelőlapátok végénél, középen egy 
apróbb örvény meg is figyelhető. Ennek ellenére a „Type 3” 
adja a legstabilabb áramképet a tesztkazetta belépésénél, 
ezért ezt minősítettük a legkedvezőbb kialakításnak. További 
vizsgálatok világítottak rá a ’Type 3” geometria meghatározó 
szerepére. Több áramlástani szempontból releváns 
tulajdonság vizsgálat alá került pl: maximális sebesség, 
turbulens kinetikus energia, helicitás. A vizsgálat során a 
vezetőcső aljától a pálcák fűtött szakaszáig az egyes jellemzők 
értéke 3 mm-es közzel került kiolvasásra minden 0,025 s-ban 
és így egy időátlagot lehetett képezni. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a pálca fűtött szakaszához közeledve a  

 

 

maximális sebességek közel azonosak, a turbulens kinetikus 
energia és a helicitás pedig a „Type 3” esetén veszi fel a 
legalacsonyabb értéket. Összegezve az eredményeket az 
mondható, hogy a „Type 3” csővégződés a legalkalmasabb a 
nagy örvények eliminálására és stabil áramlási tér 
biztosítására a fűtött szakasz kezdetén, ezért a további 
vizsgálatok során ezt a geometriát használtuk. 
A vizsgálatok során egy másik termohidraulikai problémát 
azonosítottunk: alacsony sebességgel jellemezhető 
úgynevezett pangó terek jelentek meg közvetlenül a pálcák 
talpát rögzítő ún. „foot piece” távtartó után, amely erősen 
inhomogén áramlási képet (pl. inhomogén sebességmezőt) 
eredményez a távtartó után. A pangó tér kialakulását a „foot 
piece” átáramlott keresztmetszetének alakja okozza. Az 
átáramlott keresztmetszet egy talpas keresztre hasonlít 
leginkább, amelyet a 10. ábra szemléltet.  
A távtartó keresztmetszetének sarkaiban nincs lehetőség 
átáramlásra (lásd 10. ábra jobb alsó része), így itt a hűtőközeg 
sebessége jelentősen lecsökken (lásd 10. ábra bal oldali 
sebességprofil). Ezek a pangó, alacsony sebességgel 
jellemezhető részek mind a négy csővégződési geometriánál 
megjelennek. A jelenséget tanulmányozva az is 
megfigyelhető, hogy a pálcán felfelé haladva a fűtött rész 
kezdetéhez is jóval alacsonyabb sebességű hűtőközeg 
érkezik. 
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10. ábra: Pangó terek a „foot piece” távtartó után sebességprofillal 
szemléltetve 

Vagyis a „foot piece” távtartó után kialakuló pangó terek 
megmaradnak a fűtött szakasz kezdetéig a keresztmetszet 
többi részéhez képeset alacsonyabb sebességű részek 
formájában. Ez rontja a hőátadást és lokális hőmérsékleti 
csúcsokhoz vezethet. Az elemzés során ezek a lokális 
hőmérsékleti csúcsok meg is jelentek igen szignifikáns módon 
a pálca falán, mivel a jelenlegi modellek nem veszik 
figyelembe a pálcák falának hővezetését (a hővezetés 
jelentősen csökkenti ezen csúcsok értékét, de teljesen el nem 

tűnteti őket). Az alacsony sebességű részek mindaddig 
léteztek, amíg a helikális távtartó keverő hatása el nem 
tűntette őket az első menetemelkedés közepéig. A pangó 
terek és a nyomukban jelentkező alacsony sebességű részek 
kiküszöbölésére két új „foot piece” távtartó geometria 
készült, amelyeket a 11. ábra szemléltet. 

 
 

11. ábra: A két javasolt új „foot piece” távtartó áramlási 
keresztmetszete 

A „New Foot 1” geometria a sarkokban kialakított résekkel 
próbálja kiküszöbölni a pangó tereket. A „New Foot 2” 
geometriája egy teljesen más koncepciójú geometriát 
képvisel. A 12. és 13. ábra szemlélteti az áramlási képet 
közvetlenül a „foot piece” távtartó után 0,025 m magasságban 
és közvetlenül a pálcák fűtött szakasza kezdetén 0,045 m 
magasságban. Az eredeti geometria által generált áramlási tér 
is ábrázolásra került a könnyebb összehasonlíthatóság 
érdekében.  

12. ábra: Sebességprofilok közvetlenül a foot piece távtartó után (0,025 m) 
 

A számítási eredmények azt mutatják, hogy közvetlenül a 
„foot piece” távtartó után kialakuló áramlási tér (lásd a 12. 
ábrán ábrázolt sebességprofilok) erősen meghatározott a 
„foot piece” átáramlott keresztmetszetének alakja által. A 
pálcák fűtött szakaszát elérve észrevehető, hogy a helikális 
távtartók keverő hatása az eltérő „foot piece” geometriák 
miatt különböző (lásd 13. ábra). 

 
 

 

A „New Foot 1” geometriájának a sarkaiban elhelyezett apró 
rések miatt megnövekedik a közeg sebessége a négy sarki 
szubcsatornában (lásd a 12. ábra pirossal színezett 
szubcsatornáit jobbra fent a sematikus ábrán) a „foot piece” 
után. A sarki szubcsatornákban a fűtött szakasz előtt még 
mindig jelentős sebességkülönbség látható az 
átlagsebességhez képest (13. ábra). A „New Foot 2” után 
látható sebességprofil (12. ábra) új koncepciója miatt, nem 
hasonlít az előző áramképekre. 
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13. ábra: Sebességprofilok a pálcák fűtött szakasza kezdetén (0,045 m) 
 

A középső szubcsatorna sebessége jóval nagyobb, mint a 
korábbi esetekben, ami kedvező, mivel ez a szubcsatorna van 
4 oldalról fűtve, így ez igényli a legintenzívebb hűtést. A 
kialakítása miatt közvetlenül utána a sarkokban nem 
keletkeznek pangó terek, a fűtött szakaszhoz érve pedig a 
sarkok sebessége jóval nagyobb. Itt a kék (fal melletti) és 
piros (sarki) szubcsatornák sebességmezőjét nézve egy sokkal 
homogénebb mezőt látunk a „New Foot 1” vagy az eredeti 
geometriával végzett számítás eredményeivel összehasonlít-
va. A számítási eredményeket összegezve az vonható le, hogy 
a tesztkazetta belépésénél tapasztalt pangó terek eltűntetésére 
a „New Foot 2” távtartó geometria a legalkalmasabb. 
A belépő szakasznál jelentkező áramkép stabilitása (időbeli 
viselkedése) került megvizsgálásra a következő lépésben. A 
fordítókamrában létrejövő nagy örvények megszűntetésével 
kapcsolatban elmondható, hogy a „Type-3” alkalmazásával a 
referencia és másik két fenéklemez variáns esetéhez képest 
időben stabilabb (lásd 14-17. ábra) és homogénebb (lásd 13. 
ábra) belépő szakaszi áramképet értünk el. A 15-17. ábrán 
látható görbék elnevezései a következőképpen értendőek. A 
„Referencia geometria” a referencia fenéklemez (9. ábra) és 
eredeti távtartó geometriát (10. ábra) takarja, a „Type-3 
geometria” a Type-3 fenéklemez (9. ábra) és az eredeti 
távtartó geometriát (10. ábra), míg az „NF-2 geometria” a 
Type-3 fenéklemez (9. ábra) és a New Foot 2 távtartó 
geometriát (11. ábra) jelenti. 
Az alsó távtartó után kialakuló alacsony sebességű zónákkal 
kapcsolatban elmondható, a referencia és a két új távtartó 
CFD vizsgálata azt eredményezte, hogy az úgynevezett 
„New foot 2” (NF2) távtartóval és „Type-3” fenéklemez 
típussal szerelt teszt szakasz geometrián nemcsak 
homogénebb, de időben stabilabb a belépő szakasz áramképe 
(lásd a 14-17. ábrát). 

 

 

 
14. ábra:  A belépő szakasz áramkép-stabilitásának szemléltetéséhez 

használt három pont elhelyezkedése: a., alulnézet; b., 
oldalnézet (a képen a Type-3 fenéklemez és NF-2 távtartó 
geometria látható) 

 
15. ábra: Pillanatnyi sebességek az 1. pontban 
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16. ábra: Pillanatnyi sebességek a 2. pontban 

 
17. ábra: Pillanatnyi sebességek a 3. pontban 

A kilépési szakasz vizsgálata 
A kilépési szakaszon a hűtőközeg megfelelő keveredését kell 
biztosítani, aminek elérése a hőmérsékletmező homogenitásá-
nak és a homogén mező időbeli stabilitásának a vizsgálatával 
kerül szemléltetésre. A 18. ábra mutatja a kilépési szakasz 
hőmérsékletmezőjének vizsgálatához felvett vizsgálati síko-
kat és pontokat: 4-4 vizsgálati sík és pont került felhasználás-
ra. Az 1. sík a fűtött szakasz végénél, a 2. sík a fűtetlen sza-
kasz közepén, a 3. sík a fűtetlen szakasz végén, a 4. sík pedig 
a kilépési keresztmetszet előtt közvetlenül található. A 19. 
ábra szemlélteti a hőmérsékletprofilokat a 4 vizsgált síkban. 
Mint látható, ahogy közeledünk a fűtött szakasz végétől a 
kilépési keresztmetszet felé, úgy válik egyre homogénebbé a 
hőmérsékletprofil: a 19. ábrán látható, hogy a maximális és 
minimális hőmérséklet közötti különbség enyhén csökken (az 
1. és 4. sík összehasonlításával belátható), ami homogén 
kilépési hőmérsékletprofilt jelent.  

 

 
18. ábra: A kilépési szakasz hőmérsékletmezőjének homogenitása a 

t=1,2 s időlépésben: a vizsgált síkok és pontok 
 

19. ábra: A kilépési szakasz hőmérsékletmezőjének homogenitása a t=1,2 s időlépésben: a hőmérsékletprofilok a vizsgált síkokban
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A 20. ábra szemlélteti a pillanatnyi hőmérsékleteket a 11-14. 
pontokban (18. ábra). Mint látható igen kis amplitúdójú 
oszcillációk figyelhető meg a 4 vizsgált pontban. Az ingadozó 
hőmérsékletek 0,2 K szélességű tartományon belül maradnak, 
így időben stabilnak minősíthető a kilépés hőmérséklet-
mezője, vagyis megfelelő a keveredés a kilépő szakaszon. 

 
20. ábra: A kilépési szakasz hőmérsékletmezőjének homogenitásáról: 

a pillanatnyi hőmérsékletek a vizsgált pontokban 

Konklúzió 
Az SCWR-FQT egy speciális szuperkritikus nyomású, 
vízhűtésű kísérleti hurok, amely a cseh CVR kutatóintézet 
LVR-15 típusú kutatóreaktorában fog üzemelni 2015 után. A 
kísérleti hurok célja az európai SCWR koncepció (HPLWR) 

kazettatervének vizsgálata, működőképességének demon-
strálása. 
A belépő szakasz vizsgálata során két érdemi problémára 
derült fény. Egyrészt kiderült, hogy a fordítókamra 
kialakítása nagy örvényeket generált, amelyek időben 
instabillá és inhomogénné tették a belépő szakasz áramképét. 
Az örvényképződés megszűntetése, de legalább mérséklése 
céljából három új fenéklemez kialakítást vizsgáltunk meg, 
amelyek közül egyedül a „Type-3” elnevezésű fenéklemez 
geometria tudta jelentősen mérsékelni az örvényes áramlási 
jelleget.  
Egy másik felderített probléma az alsó távtartó áramlási 
keresztmetszetének kialakításából eredt. Alacsony sebességű 
zónák alakultak ki a távtartó elem áramlási keresztmetszete 
után a sarkokban található szubcsatornákban, és a fűtött 
szakasz kezdetéig ezek az alacsony sebességű zónák 
megmaradtak, inhomogénné téve az áramképet és hőátadási 
elégtelenségeket okoztak. Ezen alacsony sebességű zónák 
megszüntetésére két új távtartó geometriát vizsgáltunk meg. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a „New Foot 2” 
elnevezésű távtartó geometria tudja jelentősen megnövelni a 
sebességet a sarki szubcsatornákban, ami homogénebbé és 
időben stabilabbá teszi az áramképet a belépő szakaszon, 
ezért ez a megoldás került kiválasztásra. 

A kilépő szakasz áramképét is alapos vizsgálatnak vetettük 
alá, amely során megállapítottuk, hogy a helikális távtartók 
homogén és időben stabil kilépő hőmérsékletprofilt hoznak 
létre, ami a megfelelő szubcsatornák közötti keveredés 
indikátora. 
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„Takarékoskodjunk az energiával!” Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet olvasni, hallani. Az iskolában viszont azt 
tanítják, hogy az energia megmarad. Akkor mit jelent ez valójában? Írásunkban bemutatjuk a villamos „energiatermelés” 
fizikai és kémiai alapjait, rövid áttekintést adunk a világ, az Európai Unió és hazánk energia-előállítási terveiről, valamint 
néhány energiaforrás felhasználási lehetőségeit elemezzük, illetve ezek oktatási vetületeit mutatjuk be. 
Ez a főképp általános energetikával foglalkozó cikk nem elsősorban a gyakorló energetikusok, hanem a visszajelzések alapján a 
Nukleont már szép számmal olvasó tanárok, érdeklődő középiskolai diákok és felsőoktatási hallgatók számára készült. A 
tanároknak olyan szakmai segítséget, háttérismeretet nyújthat, amely felhasználásával bátrabban mernek az energiával 
kapcsolatos különböző csoportos feldolgozásokat szervezni tanulóik számára. A tanulságos, való életből vett és valós adatokkal 
végzett modellszámítások segítenek bemutatni a modern energetikát, hogy a tanulók lássák, miként lehet egyszerű matematikai 
eszközök segítségével utánaszámolni a különböző híradásokban, tervezetekben számszerűen megjelenő állításoknak, és ne 
„dőljenek be” megalapozatlan, a tényeket mellőző kijelentéseknek, a sokszor a környezetvédelem álcája mögé bújó lobbi 
csoportoknak, vagy a környezetvédelem irracionális képviselőinek. Ennek a háttértudásnak a kialakítása a tudatos emberré 
nevelés fontos részét képezi és ez a fizika, a kémia és a feladatmegoldás tanításának egyik legfőbb célja.  

 

Mi az energia? 
Az energia a fizikai objektumok egyik skalár jellegű 
állapothatározója, amelynek a Világmindenség összes fizikai 
objektumára megállapított értékeinek összege állandó. Az 
energia-megmaradás törvényének felfedezése az egyik 
legnagyobb hatású esemény volt a természettudományok 
történetében [1]. 

Az energia szó a görög ενεργεια kifejezésből ered, ahol az εν- 
értelme „be-” az έργον jelentése „munka”, az -ια pedig 
absztrakt főnevet képez. Az εν-εργεια összetétel az 
ógörögben „isteni tett”-et vagy „bűvös cselekedet”-et 
jelentett, Arisztotelész később „ténykedés, művelet” 
értelemben használta. Az energia – mai tudományos 
szemléletünkben – egy konstrukció, emberi alkotás, amely 
azért lehet hasznos a természet törvényszerűségeinek 
feltárása során, mert „a világ úgy működik”, hogy az energia 
összmennyisége állandó marad. 
Az energiaátalakulásokat számos egyszerű kísérlettel lehet 
demonstrálni. Például egy kiskocsit helyezünk egy pályára – 
melyet első közelítésben súrlódásmentesnek tekintünk – és a 
pálya végére egy rugót helyezünk. A kiskocsit elindítjuk a 
pályán, kezdeti mozgási energiát adunk neki. Amikor 
nekiütközik a rugónak, a kiskocsi lassan nyugalomba kerül és 
energiáját az összenyomott rugó tárolja, mint potenciális 
energiát. Ezután a rugó visszalöki a kiskocsit, ekkor a rugó 
által tárolt potenciális energia újra a kiskocsi kinetikus 
energiájává alakul. Ha sikerül kiküszöbölni a súrlódást, akkor 
a kiskocsi ugyanolyan sebességgel indul el visszafelé, mint 
amekkorával elindítottuk. A kísérlet szerint a potenciális 
energia kinetikus energiává és a kinetikus energia potenciális 

energiává alakulhat veszteség nélkül, ha nincs súrlódás. Az 
ilyen rendszert konzervatív rendszernek is nevezik.  
A belső energia a molekulák, atomok vagy ionok mozgásával 
és kölcsönhatásaival függ össze, sőt valójában a nukleáris 
energiát is értelmezhetjük így. Az anyag alkotóelemei közötti 
kölcsönhatások nagy része az elektromágneses kölcsönhatás 
megnyilvánulásainak tekinthető. Az erős és a gyenge 
kölcsönhatás kis hatósugarú és az atommagban hat, a 
gravitációs kölcsönhatás pedig jellemzően a Föld és a tárgyak 
közötti kölcsönhatásra egyszerűsíthető, mivel kis tömegek 
esetén a gravitációs vonzás közöttük elhanyagolható. A 
nehéz atommagokban nagy mennyiségű energia van 
felhalmozva, mely úgy is magyarázható, hogy az egymást 
elektromosan taszító protonok rendkívül kis távolságra 
vannak egymástól és közöttük potenciális energia 
raktározódik. Az atomok egymással az elektronburkon 
keresztül érintkeznek, ezek közül is a legkülső, úgynevezett 
vegyérték elektronok vesznek részt a kötések kialakításában. 
Mechanikai kölcsönhatás esetén is a két érintkező test külső 
elektronjai szorulnak egymáshoz és taszítás alakul ki 
közöttük. 
Az energiaforrások gyakorlatilag potenciális energiát 
tárolnak, melyek láthatatlan „rugóknak” tekinthetők. Az 
energia-megmaradás törvényét figyelembe véve ezt úgy is 
tekinthetjük, hogy amikor „energiát termelünk”, akkor az 
ezekben a „rugókban” tárolt energiát szabadítjuk fel. Érdekes 
lehet belegondolni, hogy az emberiség története során miként 
fedezett fel egyre több „rugót” és tanulta meg az azokban 
tárolt energia hasznosítását, például a tűz felfedezése, a 
puskapor feltalálása, az ipari forradalom vagy a nukleáris 
energia felszabadítása során [2].  
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A munka és a hő fogalmát egy anyaghalmaz 
energiaváltozásaival kapcsolatban alkalmazzuk, melyek az 
energiaközlés kétféle módját jelentik a termodinamika első 
főtétele szerint. Mértékegységük is azonos, Joule (J). Az 
energia fogalmának kialakulását és vele együtt az energia 
megmaradásának, az első főtételnek a viszonylag késői 
felismerését a hő és a (mechanikai, elektromos, kémiai) 
munka „rokon” voltának empirikus alátámasztása tette 
lehetővé. A munka és a hő analóg fogalmak, mindkettő 
energiaközlési forma, de egyik sem energiafajta [3]. Tehát a 
„hőenergia” helyett szerencsésebb a „termikus energia” 
kifejezés használata. A termikus energia valójában a 
részecskék mozgási energiáját (hőmozgását) jelenti. Ezt az 
energiát vezetéssel (rezgés, kondukció), áramlással 
(helyváltoztatás, konvekció) és elektromágneses hőmérsékleti 
sugárzással (hősugárzás, pl. infravörös fény) tudják átadni a 
környezetüknek. Az energia állapotfüggvény, értéke csak a 
kezdeti és a végállapottól függ, míg az úttól nem, így 
megmaradási törvény alkalmazható rá. A hőről és a 
munkáról mindez nem mondható el. 
A disszipáció egy zárt rendszerben az energia munkavégző-
képességének csökkenése. A hőmérséklet-kiegyenlítődés 
csökkenti a munkavégzés lehetőségét, de mindez úgy 
következik be, hogy a rendszer energiája megmarad. Az 
energia nem azonos a munkavégző képességgel, ez a 
definíció csak akkor volna igaz, ha nem lenne disszipáció. 
Másrészt az energia ténylegesen megmarad a folyamatok 
során, ellenben csak egy része alakítható át munkává, másik 
része szétszóródik, disszipálódik a környezetben a 
termodinamika második főtétele szerint, ugyanakkor éppen 
ez a szétszóródás teremti meg annak a lehetőségét, hogy egy 
részét munkavégzésre lehessen felhasználni [4]. 

Mit nevezünk „energiatermelés”-nek? 
Az energia-átalakító ipari üzemeket általában erőműveknek 
nevezik, ahol villamos energiát állítanak elő. A köznyelvben 
és a szaknyelvben is sokszor így használjuk, bár nem 
energiatermelésről vagy előállításról, hanem 
energiaátalakításáról van szó. Ennek ellenére jelen cikkben is 
sokszor használjuk a fenti fogalmakat egyszerűen a 
köznyelvbe és a műszaki nyelvbe való beépülésük miatt, nem 
megfeledkezve e kifejezések valós fizikai tartalmáról.  
Ha az energia valahol gyorsabban szabadul föl, mint ahogy el 
tudna vezetődni a keletkezés helyéről, akkor magas 
hőmérsékletet érhetünk el. Szerkeszthetünk olyan gépeket, 
melyek munkát végeznek, számunkra hasznos energiává 
alakítják át a rendszer termikus energiáját. Példaként 
tekinthetjük a benzinmotort, és meg tudjuk magyarázni, 
miként alakul át a benzin és az oxigén energiája az 
égéstermékek belső energiájává. Az égés során mólszám-
növekedés történik, valamint nagyon magas lesz a 
hőmérséklet, melynek következményeképp a hengerben 
magas lesz a nyomás (gáztörvény) és ez mozgásra készteti a 
dugattyút (mechanikai munka).  
Mai életvitelünk fenntartásához a következő három 
energiafajtára van szükségünk: 

 Elektromos energia: különböző elektromos berendezéseink 
működtetéséhez, 

 Termikus energia: fűtéshez és a legkülönfélébb 
technológiai folyamatokhoz, 

 

 Kémiai energia: üzemanyagnak a legtöbb jelenlegi 
közlekedési és szállítási módhoz, valamint ide tartoznak a 
vegyipari alapanyagok és az élelmiszerek is. 

Ezek közül az elektromos, más néven villamos energia 
előállítása a legösszetettebb. Ehhez erőművekben folyamatos 
munkavégzésre kell kényszerítenünk az egyszerűen 
felszabadítható, ám körülményesen szállítható és közel sem 
olyan változatos módon felhasználható termikus energiát, 
hogy egy részét az erőműtől távol elektromos munkavégzés-
re tudjuk használni. Carnot már a 19. század elején felismerte, 
hogy folyamatos munkavégzésre csak körfolyamat alkalmas. 
Folyamatosan hőt csak olyan berendezésben alakíthatunk 
munkává, amelyben hőmérséklet-különbség áll fenn, s mód 
van arra, hogy a magas hőmérsékletű közeg munkavégzés 
következében lehűljön, és alacsonyabb hőmérsékleten 
távozzon a rendszerből. Ez lényegében azt jelenti, hogy a 
berendezést egyik részén fűteni, másik részén pedig hűteni 
kell, ami által munkavégzés közben hő áramlik át a melegebb 
helyről a hidegebbre. A termikus hatásfok annál nagyobb, 
minél nagyobb a hőmérséklet-különbség a hőfelvétel és a 
hőleadás között. A hőerőgépek termikus hatásfokának felső 
határa, amennyiben ideális gázzal, reverzibilisen vezetjük a 
folyamatot, abszolút hőmérsékletben (Kelvinben) kifejezve: 

2
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T
TT 

 ,  

ahol T2 > T1. 
A fent említett Carnot-körfolyamat csak elméletben 
valósítható meg. A gyakorlatban legtöbbször az úgynevezett 
Rankine-ciklust alkalmazzák, melyről azt szokás mondani, 
hogy a Carnot-ciklus gyakorlatban is megvalósítható 
változata. A körfolyamat nevét a skót polihisztor, William 
John Macquorn Rankine után kapta. Ez a körfolyamat is zárt 
ciklust képez, és külső hőforrást használ. A fő különbség 
abban áll, hogy a folyékony víz nyomásának növelésére itt 
szivattyút használnak, ami körülbelül százszor kevesebb 
energiát igényel, mintha gázt sűrítenének kompresszorral. 
Az üzemi közeg általában víz, ritkábban előfordul más 
folyadék is, mely a körfolyamat során szintén gőz 
halmazállapotot vesz fel. A legtöbb hőerőmű ezt a 
körfolyamatot használja energiatermelésre, akár fosszilis 
tüzelőanyagot (szenet, kőolajszármazékokat vagy földgázt), 
akár atomenergiát használ hőforrásként. A Rankine-
körfolyamatban is négy állapotváltozás van (1. és 2. ábra): 

 1-2 folyamat: A tápszivattyú a vizet a munkaközeg 
nyomására emeli és benyomja a gőzfejlesztőbe. 

 2-3 folyamat: A gőzfejlesztőben a nagynyomású víz felforr, 
teljes egészében gőzzé alakul, majd a kazán túlhevítő 
részében túlhevül és száraz gőzzé alakul. 

 3-4 folyamat: A nagynyomású és magas hőmérsékletű 
túlhevített gőz a gőzturbinában kitágul és közben 
energiájának egy része mechanikai munkává alakul, amit 
generátorral villamos energiává alakíthatunk. A gőz 
nyomása és hőmérséklete csökken. 

 4-1 folyamat: A telített, nedves gőz hőcserélőkbe, 
kondenzátorokba jut, ahol állandó nyomáson lehűl és az 
összes gőz lecsapódik, a körfolyamat pedig kezdődik 
elölről. 
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1. ábra: Egy hőerőmű működésének egyszerűsített vázlata (1)  

(W a végzett munka, Q a hőáramlás jele). 

 
2. ábra: Szaggatott vonallal a Carnot-féle, folytonos vonallal a 

Rankine-ciklus hőmérséklet–entrópia diagramja (2) (W a 
végzett munka, Q a hőáramlás jele). 

Az energia átalakítását végző erőműveknek is a 
termodinamika szabja meg az elérhető hatásfokát. Minden 
váltakozó feszültségű, elektromos áramot előállító erőmű esetében 
szükség van egy turbinára. A turbinakereket vízerőmű esetében 
a lezúduló víz, más esetben a felforrósított gőz vagy a szél 
forgatja meg. A turbinalapátok egy tengelyen vannak a 
generátorral, így a forgó turbina egyben a generátort is 
megforgatja, melyben az elektromágneses indukció elvének 
megfelelően elektromos feszültség jön létre. A munkavégző 
közeg energiája, nyomása eközben lecsökken. 
Munkaközegnek gőzt használó hőerőműveknél fontos lépés, 
hogy a turbinákról lejövő gőzt ezután kondenzáltatni kell. 
Erre azért van szükség, hogy turbina helyett szivattyúval 
lehessen keringetni a munkaközeget, melynek jóval kisebb az 
energiaigénye. Ehhez hűtés szükséges, ezért építik az 
erőműveket sok esetben folyók mellé, mert így a folyó vize 
tölti be a hűtőkör szerepét, ellenkező esetben hűtőtornyokat 
kell építeni. A lecsapatott víz az erőműben alkalmazott 
energiaforrásból felszabaduló energia hatására ismét felforr 
és folytatódik a kör. Termodinamikai szempontból is fontos, 
hogy folyadékfázisban történjen a hőátadás, mivel nagyobb 
sűrűségű közeg esetén gyorsabb a hőcsere, a hőt átvett közeg 
pedig elforr és átadja a helyét az újonnan érkező folyadéknak. 
A Paksi Atomerőmű termoelektromos átalakítási hatásfoka 
33-34%, vagyis a megtermelt termikus energia egyharmada 
alakul villamos energiává, a többi a folyamat vesztesége és 
főleg a Duna vizét fűti.  

Az energia tárolása 
Az energiatermelés egyik „Achilles sarka” a tárolhatóság. 
Szinte korátlan mértékű és idejű tárolást tesz lehetővé, ha a 
primer energiahordozókat szilárd (kifejtett kőszén silók), 
folyékony (kőolaj- vagy feldolgozott üzemanyag-tartályok), 
vagy gáz halmazállapotban (földalatti gáztározók) tároljuk, és 
csak akkor szabadítjuk fel a bennük tárolt energiát, amikor 
arra éppen szükségünk van. Azonban nem minden primer 
energiaforrást lehet tárolni (pl. nap, szél), nem mindig 
tudunk energiát termelni (pl. szélcsendben, felhős időben) és 
nincs is mindig szükség az összes megtermelhető energiára 
(pl. éjszaka csak kevés gyár üzemel). Azonban a nagy 
alaperőműveket, például egy atomerőművet, nem lehet 
naponta leállítani és szükség esetén újraindítani, a megújuló 
erőművek termelési ingadozásait pedig ki kell egyenlíteni a 
villamos hálózatban, ezért határozott igény van a megtermelt 
villamos energia hosszabb-rövidebb idejű tárolására. Erre 
számtalan módszert találtak ki az elmúlt száz évben és sajnos 
mindnek megvannak a sajátos technikai korlátai, akadályai.  

Egyes hegyeken magasan fekvő víztározókat és 
vízerőműveket lehet kialakítani, ott lehetőség van a napi 
energiaigény kisebb ingadozásainak kiegyenlítésére. Amikor 
például egy kis vízerőműnél nincs szükség az elektromos 
energiára, akkor leállítják a turbinákat és a hálózatban lévő 
fölös energiával a fölső tározókba szivattyúzzák a vizet. 
Később, az energiaigény jelentkezésénél, a tározóból a 
turbinákon átáramoltatott vízzel ismét elektromos energiát 
termelnek. Ez a fajta energiatárolás igen jó hatásfokú, 
reverzibilis és nagy mennyiségű energia tárolható, de sík 
vidéken vagy folyóvíztől távol nem lehet ilyen tározókat létre 
hozni és egy tározó környezeti terhelése is nagy az elárasztott 
területek miatt. 
Régóta használt technológia, hogy a megtermelt elektromos 
energiát mozgási, forgási energiaként lendkerekekben 
tárolják. A veszteségek csökkentésére mágneses csapágyazást 
és a súrlódás elkerülésére vákuumot alkalmaznak. Energia 
tárolható sűrített levegőben is, azonban a levegő sűrítésével 
együtt járó hőt is meg kell fogni, mert annak szétszóródása 
csökkenti a folyamat hatásfokát. A víz elektrolízisével 
hidrogént lehet termelni és utána vagy közvetlenül 
használják ezt fel üzemanyagcellákban, vagy a 
metánhálózatba keverik, esetleg a levegő szén-dioxidjával 
metánná lehet alakítani. Szuperkondenzátorokkal évtizedek 
óta kísérleteznek, a lítium, alumínium és újabban szén 
nanocső alapú technológiáknak mind megvannak a maguk 
előnyei és hátrányai, alkalmazási területtől függ, hogy a jobb 
hatásfok és hosszabb élettartam, vagy a minél nagyobb 
tömegre vetített tárolt energiamennyiség és teljesítmény 
fontosabb. A villamos energia akkumulátorokban történő 
tárolására a mindennapokban csak kis teljesítmények esetén 
van lehetőség (autókban, mobiltelefonokban, stb.). Az utóbbi 
évtizedben azonban több új tölthető akkumulátor-
konstrukció született, melyekkel nagy mennyiségű 
elektromos energia lenne tárolható viszonylag olcsón, 
lehetővé téve a technológia ipari alkalmazását is.  
Magas hőmérsékletű anyagok termikus energiájának 
tárolására a hőveszteségek, valamint a nagy és hőszigetelt 
tárolótér-szükségletek miatt csak korlátozott megoldások 
állnak rendelkezésre. Például erre szolgálnak a háztartási 
forró víz-tárolók, köznapi nyelven bojlerek, amelyekből a 
gázzal vagy az olcsóbb éjszakai árammal felmelegített vizet 
napközben használjuk el. Ezt az elgondolást használják egyes 
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korszerű naperőműveknél is, ahol még naplemente után is 
folytatódhat az áramtermelés. Ezekben a Nap egy 
sóolvadékot melegít fel, mely a tükrök fókuszában 
felmelegszik, hőátadó közegként szolgál a gőzfejlesztéshez, a 
hőszigetelt csövek és az olvadék kicsi hővezetése miatt pedig 
még órákon át forró marad. Éjszakára a sóolvadékot több 
hőszigetelt tartályba engedik le, ahol még reggelre sem hűl az 
olvadáspontja alá. 

Az elsődleges energiaforrások 
Az energiafelhasználás problémaköre három lényeges pontra 
koncentrálódik. Egyrészt az energiaforrásokra, a 
természetben található „nyers” vagy elsődleges (primer) 
formákra, a különböző „rugókra” (mint a kőolaj, földgáz, 
kőszén, nap-, víz-, szél- és atomenergia, stb.), másrészt 
mindezek használatára, azaz az emberek számára 
hasznosítható formákra (mint például világítás, fűtés, főzés, 
szállítás, ipari cikkek előállítása, stb.).  
A két rész között kell elhelyeznünk az erőműnek nevezett 
ipari üzemeket, melyek abban segítenek, hogy az 
energiaforrások által „raktározott” energiát számunkra 
hasznosítható formába alakítsák át. Ezt a hármat összefűzve 
jön létre az energialánc, az energia-átalakítók olyan hálózata, 
amely összeköti az energiaforrásokat a végső felhasználókkal 
[5].  
A primer energiaforrásokat a következőképp csoportosíthatjuk: 
 

 Nukleáris energia, az atommagok bomlása, fúziója vagy 
hasítása során felszabaduló energia. A csillagok energiája a 
könnyű magok fúziója során termelődik, az atomerőművek 
pedig a nehéz magok hasításakor felszabaduló energiát 
hasznosítják. Egyes űrszondák és mérőállomások bizonyos 
izotópok bomlási hőjét használják radioizotópos 
termoelektromos generátorok segítségével. 

 

 A Föld mélyéből származó geotermikus energia. Valójában a 
geotermikus energia is főként nukleárisnak tekinthető, 
hiszen a földkérget 80%-ban a radioaktív izotópok bomlása 
következtében felszabaduló hő melegíti. A maradék 20% a 
kéreg lassú kristályosodásából és a Föld képződésének 
idejéből visszamaradt hőből származik. 

 

 A Napból származó energia, melyen nem csak a napfény 
energiáját kell érteni, hanem a különböző módon „eltárolt 
napenergiát” is. Kémiailag tárolt energiaforrás a biomassza, 
vagyis a Földön élő élőlények össztömege, de ide tartoznak 
a különböző szerves fosszilis energiahordozók is, mint a 
kőszén, a kőolaj és a földgáz. Ezek is – több millió év alatt – 
a régen élt növények és állatok maradványaiból 
keletkeztek. A szélerőművek is a Napból származó energiát 
használják fel, hiszen a levegő áramlása azért alakul ki, 
mert a Nap sugarai nem egyenletesen melegítik föl a Föld 
felszínét, így hőmérsékletkülönbség és ennek 
következtében légnyomáskülönbség alakul ki. Ehhez 
hasonlóan magyarázható a tengeráramlatok vagy a hullámok 
energiája. A vízenergia is visszavezethető a napenergiára, 
ugyanis a víz úgy jut el a Föld magasabb pontjaira, hogy a 
napsugárzás hatására elpárolgó víz felhőket képez, majd a 
felhőkből csapadék formájában a víz a magasan fekvő 
helyekre is hullik. 

 

 Az ár-apály energiája, mely a Hold gravitációs mezejének 
köszönhető. 

Fontos kiemelni, hogy valójában szinte minden primer 
energiaforrás nukleáris eredetűnek tekinthető, hiszen a 
napenergia is nukleáris fúzió eredménye. Ennek az 
„energiatermelési módnak” is van számunkra káros hatása, 
például az UV sugárzás, amely bőrrákot okozhat, vagy a 
Napból kiáramló töltött részecskék, amelyek bizonyos 
esetekben távközlési és elektromos hálózatokat tehetnek 
tönkre. Egyes kutatók a naptevékenység ingadozását a 
globális éghajlatváltozással is kapcsolatba hozták. 

Energiatároló vegyületek  
Legtöbbször kémiai energiából állítunk elő termikus vagy 
elektromos energiát, de milyen lépéseken keresztül? Mi lehet 
tüzelőanyag? A vizet nem tudjuk eltüzelni, de a fát igen, ha 
meggyújtjuk ég, meleget ad, főzni is lehet rajta. A szerves 
vegyületek egyik fontos típusát jelentik azok, melyek a 
kémiai kötéseikben energiát tárolnak (tüzelőanyag), és a 
kötések átalakításával (égetés) ezen energia átalakítható más 
formába (égéstermékek új kötései), egy része pedig 
felszabadítható (hő). A reakció során a vegyérték elektronok 
átrendeződnek, mely minden kémiai reakció alapja. 
Elektromos munkavégzésként is értelmezhető minden kémiai 
folyamat. Az elektronok mélyebb energiaszintekre, pályákra 
kerülnek és a pályák közötti energiakülönbség lesz a 
felszabaduló energia, melyet többféle formában észlelhetünk, 
hasznosíthatunk. Nézzünk erre egy egyszerű, „szervetlen” 
példát, a hidrogén égését!  
A víz képződéshője (gáz fázisban) 242 kJ/mol. Számítsuk ki, hogy 
mekkora a potenciálesés egy O-H kötés kialakulásakor!  

A képződéshő azt jelenti, hogy mennyi energia szabadul fel 
abban az esetben, ha egy vegyület egy mólja standard 
állapotú elemeiből keletkezik. Tehát esetünkben 1 mól víz 
képződése elemi hidrogénből és oxigénből 242 kJ energia 
felszabadulásával jár: 

2H2 (g) + O2 (g) = 2H2O (g) + 242 kJ/mol 
Egy O-H kötés két elektronból áll és létrejötte mólonként 121 
kJ energia felszabadulását eredményezi. Egy mól elektron 
96485 Coulomb töltéssel bír, vagyis 

 
 
  


C648592
J121000U 0,627 V a potenciálesés.  

Ennyit csúszik a kötő elektronpár a nagyobb 
elektronegativitású oxigénatom felé az oxigénatom 
potenciállejtőjén. Általánosságban a poláros kötések nagyobb 
kötési energiája lehetőséget ad arra, hogy apoláros kötésekben 
energiát tároljunk, és ez az energia felszabadítható, amikor egy 
kémiai reakcióban poláris kötésekké alakítjuk őket. Ezen alapul a 
kémiai energiahordozók elégetése, tárolt energiájuk 
felszabadítása és az élőlények energiacseréje is [6].  

Amikor egy kazánban olajat, földgázt, fát vagy szenet 
égetünk el, akkor a tüzelő anyag tárolt belső energiáját 
szándékosan átalakítjuk más energiaformákká, termikus 
energiává, sugárzássá és az új anyagok belső energiájává. A 
kémiai energia felszabadulhat, ha a részecskék kémiai 
állapota valamilyen kölcsönhatásban megváltozik. Energia 
azonban ekkor sem keletkezik. Amikor a tüzelőanyag 
molekulái és az oxigénmolekulák reakcióba lépnek az égési 
folyamatban, új molekulákat alkotnak. Az eredeti molekulák 
atomjai úgy rendeződnek át, hogy kevesebb kémiai energia 
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raktározódjon bennük, a felszabadult energia pedig a 
rendszert fűti, termikus energiáját növeli.  
A szerves vegyületeket alkotó szénből rendszerint szén-
dioxid, a hidrogénből víz keletkezik, a nitrogén elemi 
állapotba kerül, a kénből kén-dioxid lesz, valamint hő 
(égéshő) szabadul fel. Az anyagmegmaradás értelmében az 
égés előtti anyagok (a tüzelőanyag és az oxigén) tömege 
megegyezik az égéstermékek tömegével. A reakcióhő a Hess-
tétel szerint a keletkező anyagok és a kiindulási anyagok 
képződéshőjének különbségeképpen számítható ki. A 
szénhidrogéneket égető autók kipufogógázának jelentős része 
vízgőz, ezt látjuk télen az autók mögött fehér ködként 
lecsapódni, megfagyni. Nézzük meg, mi történik a 
legegyszerűbb szénhidrogén, a metán égése során! 

CH4 (g) + 2O2 (g) = CO2 (g) + 2H2O (f) + 890,4 kJ/mol 
Ha egy benzint égető motor egy autót mozgat hegynek 
felfelé, akkor a betáplált kémiai energia egy része potenciális 
(gravitációs) energiává, másik része mozgási energiává 
alakul, a többi pedig „szétszóródik”, disszipálódik. Egy hegyi 
úton felfelé menő autó motorja néha annyira felforrósodik, 
hogy meg kell állnia, mert nem elég nagy a motor leadott 
teljesítménye, hogy a potenciális és a mozgási energiát is 
fedezni tudja, és közben nincs ideje visszahűlni sem. E példát 
követve rámutathatunk arra a tényre, hogy a betáplált 
energia egy része mindig a környezet belső energiájává 
alakul. Ez alapján belátható, hogy az a kifejezés, hogy 
„elhasználjuk az energiát” mindössze annyit jelent, hogy az 
előidézett folyamat során a különböző energiafajták egy része 
további munkavégzésre használhatatlan belső energiává alakul, 
általában valamilyen számunkra hasznos folyamat közben.  

Külön megemlíthető, hogy az energiatároló vegyületek közé 
tartoznak az élelmiszerek is, melyekből a saját 
energiaszükségletünket tudjuk nap, mint nap fedezni. A 
bolygó összes termőföldjének 58 százalékán ezt a 17 növényt 
termesztjük: árpa, burgonya, búza, cirok, cukornád, 
cukorrépa, földimogyoró, gyapot, köles, kukorica, manióka, 
napraforgó, olajpálma, repce, rizs, rozs, szójabab. Ezekből (a 
gyapotot kivéve) szerzi az emberiség a naponta bevitt energia 
86 százalékát és ezek termesztésére fordítjuk az összes 
előállított műtrágya 70%-át [7]. A hatvanas után kibontakozó 
úgynevezett „zöld forradalom” régiótól függően kétszeresére, 
vagy akár négyszeresére növelte az azonos területen elérhető 
terményátlagokat. Ezen növények megtermelése azonban 
munka- és vízigényes folyamat, az ipari termelés 
fenntartásához mezőgazdasági gépekre, a föld termékennyé 
tételéhez műtrágyára, a kártevők és a gyomok elleni 
védekezéshez pedig növényvédőszerekre van szükség. 
Ezeken felül az élelmiszereket fel kell dolgozni, (sokszor 
hűtve) szállítani és csomagolni kell, valamint a vég- és 
melléktermékekkel is kezdeni kell valamit. Ezek is jelentősen 
hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásához, az 
összes energiaigény több mint 10%-át teszi ki a 
mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ipar.  
Az állati eredetű élelmiszerek megtermelése különösen 
problémás. Amennyiben minden takarmányozásra és 
bioüzemanyagok előállítására használt terményt az 
emberiség táplálására fordítanánk, akkor 70 százalékkal 
növelnénk az elfogyasztható kalóriamennyiséget, további 4 
milliárd ember alapélelmiszer-ellátását oldva meg. Az 
emberiség 10-13%-a egyáltalán nem eszik húst, ami vallási, 
etikai, gazdasági, környezetvédelmi és egészségügyi okokra 
vezethető vissza. A vegetáriánus étrendnek különböző fajtái 

vannak attól függően, hogy tartalmaz-e állati eredetű 
élelmiszereket is, mint a tojás, tej és tejtermékek, és a méz. Az 
állattartás rendkívül víz- és energiaigényes. 1 kg marhahús 
előállításához 16 tonna vízre van szükség, míg ugyanennyi 
burgonyához csupán 100 kg-ra. Az alkalmazott 
technológiától függően az állatok által megevett takarmány 
ötödének megfelelő mennyiségű vörös húst lehet előállítani. 
Természetesen legeltető állattartásnál kedvezőbb a helyzet, 
főleg a más mezőgazdasági termelésre nem alkalmas 
földeken való legeltetés esetén. Az állatok gyorsabb 
növekedéséhez ezen túl rendszeresen antibiotikumokkal, 
vitaminokkal és táplálék-kiegészítőkkel járulnak hozzá. Az 
állattartás során termelt metán az összes üvegházhatású 
gázkibocsátás 15%-áért felel [8]. Egy tanulmány szerint a 
vegetáriánus életmóddal több fosszilis tüzelőanyagot lehet 
megtakarítani – évente fejenként mintegy 1,5 tonnát – mint 
egy átlagos városi autó hibridre vagy elektromosra 
cserélésével – jóval kisebb befektetés árán [9]. 

Fosszilisnak nevezünk minden nem, vagy csak nagyon 
hosszú idő alatt megújuló energiahordozót, az általában 
különböző szén-hidrogén vegyületekből álló kőszenet, a 
kőolajat és a földgázt, és ide sorolható az urán és a tórium is. 
A földgáz, a kőolaj és a kőszén – kialakulási mechanizmusán 
túl – gyakorlatilag csak a szén és a hidrogén arányában 
különbözik egymástól. A nagyobb hidrogéntartalmú földgáz 
szénhidrogénjeinek kötései telítettek, szénláncai rövidebbek, 
rendszerint 90%-a metán és mellette a lelőhelytől függően 
csökkenő mennyiségben magasabb szénatom számú 
homológokat (etán, propán, bután) tartalmaz. A szerves 
maradványokban eredetileg nagy mennyiségben 
megtalálható oxigén, nitrogén, kén és foszfor egy része 
szintén megtalálható bennük különböző vegyületek 
formájában. A szén, a kőolaj és a földgáz égése során annak 
szén és hidrogén tartalma reagál a levegő oxigénjével és 
elsősorban gáz halmazállapotú égéstermékek, vízgőz és szén-
dioxid, továbbá ha tökéletlen az égés, akkor szén-monoxid és 
korom is keletkeznek. Az ezen energiaforrások alkalmazása 
során keletkező szén-dioxid növeli annak légköri 
mennyiségét.  
A kéntartalom szerepe a környezetvédelem szempontjából 
kiemelkedő, mivel elégetése során kén-dioxid keletkezik, 
mely jelentősen hozzájárul a savas eső kialakulásához. Emiatt 
manapság az 1-4% kenet tartalmazó kőolajból készített 
üzemanyagokat kénteleníteni kell, a szigorodó 
környezetvédelmi szabványoknak megfelelően ma már a 
benzin és a gázolaj sem tartalmazhat 10 ppm-nél, azaz 
0,001%-nál több ként. A kéntartalmat hidrogénezik, kén-
hidrogén alakjában kinyerik és Claus-eljárással, részben 
oxidálva, két lépésben elemi kénné alakítják: 

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 
SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O 

A kőszénből a ként nem lehet ilyen egyszerűen eltávolítani, 
így a hőerőművek füstgázait utólag kell megtisztítani. Ezt 
olyan gázmosókkal érik el, melyekbe mészkövet töltenek, ami 
megköti a kén-dioxid gázt és kalcium-szulfittá alakítja. Az 
összegyűlő szulfitiszapot állandó keverés közben, sűrített 
levegő bevezetésével, kalcium-szulfáttá, azaz gipsszé 
oxidálják. Hazai erőműveink és kőolaj-finomítóink már fel 
vannak szerelve kéntelenítő berendezésekkel.  
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A biomassza energetikai alkalmazása 
Biomassza alatt – tágabb értelemben – a Földön élő élőlények 
össztömegét, energetikailag pedig az eltüzelhető és fűtésre, 
villamosenergia-termelésére, vagy üzemanyagok készítésére 
használható növényeket, növényi és állati hulladékokat 
értjük. Ezek lehetnek mezőgazdasági és ipari hulladékok 
(szalma, állati trágya, olajpogácsa, depóniagáz), vagy 
lehetnek speciálisan erre a célra ültetett „energianövények”, 
elsősorban gyorsan növő lágyszárú növények, fűfélék, 
melyek az energetikai célú fakitermelést hivatottak kiváltani, 
vagy legalábbis csökkenteni. Valójában a növények 
fotoszintézise során szerves vegyületek formájában 
megkötött napenergiát alakítjuk át égetéssel termikus 
energiává, majd az erőműveinkben villamos energiává, vagy 
a járműveink motorjaiban mozgási energiává.  
A biomasszából történő energiatermelés előnye 
környezetvédelmi szempontból az, hogy ennek során nem 
növekszik a levegőben a szén-dioxid mennyisége. A 
biomasszaként használt növények életciklusuk során, a 
növekedésük alatt megkötnek ugyanannyi szén-dioxidot, 
mint amennyi az elégetésükkor keletkezik. Természetesen a 
fosszilis energiahordozók égetése során is ugyanannyi szén-
dioxid keletkezik, mint amennyit azok az élőlények, 
amelyekből a kőszén, a kőolaj és a földgáz létrejött, 
felhasználtak a levegőből. Azonban mi néhány évtized alatt 
szabadítottuk fel azt a szén-dioxid mennyiséget, amelyet ezek 
az élőlények évmilliók alatt kötöttek meg, és eközben 
folyamatosan csökkentjük a szén-dioxidot nagy 
mennyiségben megkötő élőlények, például az esőerdők 
mennyiségét. Nem szabad elfelejteni, hogy az égetés során 
nem csak szén-dioxid, hanem szálló por, szén-monoxid, 
dioxinok, különböző nitrogén oxidok, kén-dioxid és más 
hasonlóan káros anyagok is keletkeznek, amelyeket csak 
nagyon költségesen tudunk semlegesíteni.  
A legegyszerűbb energiatermelési módszer az éghető 
biomassza közvetlen eltüzelése egy egykörös, vízforraló 
hőerőműben, a túlhevített gőzzel turbinát meghajtani, a gőz 
kondenzációs hőjével pedig a környező települések és ipari 
létesítmények fűtését és meleg víz ellátását lehet biztosítani. 
A száraz fa, a szalma és az „energiafű” fűtőértéke közelítőleg 
a barnakőszénével azonos, 18-20 MJ/kg körüli. A közvetlen 
égetéssel a legnagyobb probléma a fűfélékre jellemző magas 
szilícium-, alkáli- és klórtartalom. A hamu összeolvadási 
hajlandósága és az általa képzett lerakódások súlyos 
problémákat okoznak a biomassza tüzelésű erőművek 
tervezése és üzemeltetése során [10]. Ezek a problémák 
elsősorban szalma és más lágyszárúak égetésénél 
jelentkeznek, de ritkábban előfordul fánál és olajpogácsáknál 
is, bár általában kisebb mértékben. A kálium-klorid az égés 
hőmérsékletén elpárolog, majd följebb, az alacsonyabb 
hőmérsékletű területeken kondenzál, az olvadékába pedig 
beleragad a szálló hamu, vastag lerakódásokat okozva. Ez 
jelentős korróziós tényezőnek bizonyul, a saválló acélból 
készült túlhevítőket is néhány évente cserélni kell, továbbá ez 
a lerakódás jelentősen csökkenti a berendezés hőátadó 
képességét, mely főleg a villamosenergia-termelésnél 
kritikus. Emiatt egy már felépült szén, vagy egyéb fosszilis 
tüzelőanyag elégetésére tervezett erőművet nem lehet 
módosítás nélkül biomassza tüzelésre átállítani. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a biomassza tüzelésre való 
átállás néhány hét alatt tökéletesen működésképtelenné tud 

tenni egy ilyen erőművet és jelentősen felgyorsítja a fémek 
korróziós folyamatainak előrehaladását [11]. 
A biomassza más, fosszilis energiahordozókkal, főleg szénnel 
együtt való eltüzelése, az úgynevezett co-firing, megoldást 
jelenthet sok biomasszával kapcsolatos problémára. Ha a 
kőszénhez 10-20% szalmát, faaprítékot, korpát, vagy bármely 
más típusú biomasszát keverünk, akkor az elegy 
tulajdonságai gyakorlatilag alig térnek el a tiszta kőszénétől, 
nem olvad össze a hamu és nem képződnek lerakódások sem, 
csak a teljesítmény csökken, mivel a szénnek általában 
nagyobb a fűtőértéke. Ez járható út, Magyarországon és az 
egész világon eredményesen alkalmazzák ezt az erőművek 
fosszilis CO2 kibocsátásának csökkentésére. 
A másik, igencsak eltérő biomassza felhasználási mód a 
pirolízis. Ez lehet levegő kizárásával végzett pirolízis, de 
lehet vízgőzzel való reagáltatás, vagyis elgázosítás. Alacsony 
hőmérsékleten, 250-300 °C között a fa száraz lepárlásából 
származó gázok (formaldehid, víz, szén-monoxid) és a lignin 
egy része távozik, 500 °C feletti hőmérsékleten a keletkező 
gáz főleg szén-monoxid, szén-dioxid, metán és víz elegye. Az 
alacsonyabb hőmérsékletű pirolízis mellékterméke a magas 
fűtőértékű faszén, mely utána elégethető. 
Az egyik legnagyobb probléma a biomassza energetikai 
felhasználásával, hogy az energetika ültetvényeket nem csak 
olyan területekre telepítik, amelyek más növények 
termesztésére nem használhatóak gazdaságosan. Ezek 
elsősorban erdőkben és szántóföldön megtermelt növények, a 
biomassza bázisa így osztozik a mezőgazdasági eredetű ipari 
nyersanyagok (pl. fa, gyapot, len, cukorrépa, stb.) és az 
élelmiszerek megtermelésére használt termőfölddel. 
Manapság a termőterületek egyre nagyobb részét teszik ki 
ezek az „energianövények”, a megtermelt élelmiszer egy 
részét pedig üzemanyagok gyártására fordítjuk. Nagy 
népsűrűségű, vagy fajlagosan kevés termőfölddel rendelkező 
országok esetében (pl. dél-kelet Ázsia) az ehhez szükséges 
termőföldnek élelmiszer-termelésből való kivonása nem 
lehetséges. Nézzük meg, hogy Magyarország viszonylatában 
mindez hogyan néz ki! 

Magyarország 20,6%-át borítják erdők, ezekben az erdőkben 
évente 13,6 millió m3 faanyag-növekmény keletkezik [12]. Ha 
évente csak ezt az évi növekményt használnánk fel, akkor 
hosszabb távon az erdőink állapota, erdősültségünk mértéke, 
a favagyonunk nem változna. Valójában a fenti mennyiség 
nem is termelhető ki, mert vannak fokozottan védett, vagy 
olyan erdőink, ahol a talaj megkötése, illetve egyéb 
szempontok miatt az intenzív erdőgazdaság nem 
megengedhető. Ebből adódóan ténylegesen csak 10 millió m3 
az évente kitermelhető fa mennyisége. Ebből valójában 
évente csak 6,8 millió m3 fát termelünk ki. Tételezzük fel, 
hogy az évente kitermelhető 10 millió m3 faanyagot 
kitermeljük, lemondunk az iparifa (bútor, épületfa) 
használatról és a lakossági téli tüzelőről, csak biomassza 
tüzelésű erőművekben elektromos energiát állítunk elő 
belőle. A Pécsi Erőmű 50 MW elektromos teljesítményének 
faaprítékból történő előállításához 450-500 ezer m3 faanyag 
elégetésére van szükség évente. Ebből az következik, hogy az 
éves növekmény eltüzelésével az ország elektromos 
energiaigényének (átlagosan 5400 MW teljesítmény) mintegy 
20%-át, maximum 2 db 500 MW-os Paksi Atomerőmű 
blokkot tudnánk kiváltani. És még nem is számoltunk azzal, 
hogy a faanyag megtermelése, kivágása, az erőműbe történő 
elszállítása, aprítása is jelentős energiaigénnyel jár.  
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Megújuló üzemanyagok 
Bizonyos mezőgazdasági termékeket folyékony motorhajtó 
üzemanyagok előállítására is fel lehet használni, a cukrot 
vagy keményítőt tartalmazó növényekből bioetanol, olajos 
magvakból pedig biodízel készíthető, különböző kihozatallal 
(1. táblázat). Cukorforrás lehet a cukorrépa és a cukornád, 
vagy előzetes feltárás után a kukorica, a búza, a burgonya 
vagy a manióka is. Bármilyen olajtartalmú mag (repce, 
napraforgó, szója, jatrópa, pálma, kókusz, stb.) és a használt 
sütőolaj és zsiradék is alkalmas biodízel alapanyagnak. Az 
Európai Unió 25 tagállamában 2005-ben mintegy 20,9 millió 
tonna olajos magot takarítottak be, amiből 15,2 millió tonna 
repce volt, jórészt üzemanyaggyártás céljaira. Ezek a 
bioüzemanyagok 2008-ban a világ közlekedési 
energiaigényének 1,8%-át tették ki [13].  

1. táblázat Bioetanol és biodízel kihozatal különböző növények 
esetén (dm3 üzemanyag / hektár termőterület) [14]. 

Bioetanol 

Cukorrépa 7140 

Cukornád 6620 

Manióka 4100 

Kukorica 3540 

Búza 2770 

Biodízel 

Pálma 5000 

Alga 2700 

Kókusz 2300 

Jatrópa 1900 

Len 1500 

Repce 1000 

Mogyoró 900 

Napraforgó 820 

Szója 760 

 
Fontos feladat megértetni a diákokkal, hogy ha valamit 
hallanak, vagy nyomtatásban megjelenik, attól még nem 
biztos, hogy mindenben igaznak is tekinthető. A 
napilapokban és a hírekben megjelenő tudósítások sokszor 
szubjektívek és időnként politikailag is motiváltak lehetnek, 
az újságírók sokszor néhány dolgot felnagyítanak, másokat 
pedig elhallgatnak. Sok esetben vagyunk annak tanúi, hogy – 
különösen energetikai kérdésekben – különböző szervezetek 
mindenféle számolás nélkül, elsősorban érzelmi alapon 
tesznek kijelentéseket. Ezeknek a modellszámításoknak nem 
az a célja, hogy az azokból kapott eredmények pontosak 
legyenek, hiszen a felhasznált adatok számtalan forrásból, 
főleg az internetről származnak, a legfontosabb az, hogy ne 
legyenek benne elvi tévedések vagy nagyságrendi eltérések 
[15]. A gondolkodásmód és a metodika elsajátítása a 
legfontosabb, hogy a diákok saját maguk is utána tudjanak 
számolni egyes hallott adatoknak, állításoknak. Nézzük meg 
erre a következő egyszerű számítást! 

Magyarország területe 93027,44 km2, melynek 48%-a 
szántóföld, ami 44653,17 km2 = 4,46 millió hektár. (1 hektár 
(ha)=100mx100 m = 10000 m2 = 0,01 km2, a mezőgazdaságban 
ezt az egységet használják.) Hazánk 2010-es üzemanyag 
fogyasztása (benzin és gázolaj) a KSH adatok szerint 
3 milliárd liter volt (3 millió m3), ennek mintegy fele benzin és 
fele gázolaj. A benzin sűrűsége 750 kg/m3, a gázolajé 830 
kg/m3. Másfél milliárd liter ezekből 1,125 millió tonna 
benzint és 1,245 millió tonna gázolajat jelent. 
A statisztikai adatok szerint a termésátlag egy jó évben 
kukoricára 8 tonna/ha, repcére 2,5 tonna/ha, vagyis ha 1 
hektárnyi termőföldön bioetanol gyártására használandó 
kukoricát vagy biodízel gyártására használandó repcét 
termelnénk, akkor évente 8 tonna kukoricát vagy 2,5 tonna 
repcét tudnánk betakarítani. 1 kg bioetanol előállításához 
nagyjából 3 kg kukorica szükséges, 1 kg biodízelhez is 3 kg 
repcéből préselt olajra van szükség [16]. 8 tonna kukoricából 
8/3=2,67 tonna bioetanol állítható elő, ugyanez repcére 
2,5/3=0,85 tonna biodízel. 
Azonban ezek fűtőértékét nem vehetjük azonosnak a 
közlekedésben és a mezőgazdasági gépekben jelenleg 
használt üzemanyagokéval. Az etanol égéshője 26,8 MJ/kg, a 
biodízelé 37 MJ/kg, míg a benziné és a gázolajé 43MJ/kg 
körüli. Vagyis a 2,7 tonna bioetanol 2,67×26,8/43=1,66 tonna 
benzinnek, a 0,85 tonna biodízel pedig 0,85×37/43=0,73 tonna 
gázolajnak feleltethető meg. 

Az 1,125 millió tonna benzin és 1,245 millió tonna gázolaj 
bioüzemanyagokkal való helyettesítéséhez szükséges 
termőterület így 1125/1,66 ezer+1245/0,73 ezer =2,383 millió 
hektár, ami az összes szántóföld 53,2%-a. Ez a terület 
megfeleltethető Magyarország teljes kukorica és búza 
termőterületének 2013-ban [17]. Azonban ebben az esetben 
nem lenne élelmiszertermelés! 

Az előző számítás szerint tehát hazánk teljes üzemanyag 
szükségletét elő tudnánk úgy állítani, ha a rendelkezésre álló 
termőföldek felét erre a célra használjuk, mely az ország 
területének 25,5%-a. Ez körülbelül hat megye teljes területe. 
Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország termőterülete 
nem elhagyott, hanem jelenleg is gabona, kukorica, 
cukorrépa, napraforgó, burgonya, zöldség, gyümölcs és 
szőlőtermesztés folyik rajta, és mivel ezektől nem szeretnénk 
megválni, így újabb 2,4 millió hektár termőterületre lenne 
szükségünk! Egyes nyugati országok is hasonló következte-
tésre jutottak és szegényebb országokban – például 
Etiópiában – rendezkedtek be zöldségtermesztésre, a helyi 
lakosság pedig, mivel nem tudja megfizetni az ott termelt, de 
nyugatra szánt élelmiszert, éhezik! Persze az előző 
modellszámításban nem vettük figyelembe a bioüzemanya-
gok előállításához szükséges energiát. A nettó energia mérleg 
hányados, a felhasználható energia és az üzemanyag 
előállításhoz szükséges energia hányadosa, megmutatja a 
megújuló forrásokból nyerhető motorhajtóanyagok valódi 
hasznosságát. A 2. táblázat adatai szerint a bioetanol 
energianyeresége szinte elhanyagolható, vagyis az 
előállítására rámegy a teljes benne tárolt energia, a 
biodízelnél valamivel jobb a helyzet. Ez a mutatószám a 
benzin esetében 15-20, atomerőműveknél 50-70 között van. 

Sajnos a biomasszával történő energiatermelésnek van egy 
rendkívül káros társadalmi és piaci hatása is. A termelők a 
kereslet miatt oda adják el a megtermelt biomasszát (pl. 
faaprítékot), ahol többet kapnak érte. Ebből adódóan a 
biomasszával történő energiatermelés állami támogatása 
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miatt forgácslap- és bútorgyárak mentek tönkre, mert ők is 
ugyanerre a nyersanyagbázisra épültek. A Magyarországon 
létesült bioetanol gyárak csak akkor tudnak megfelelő 
mennyiségű nyersanyaghoz jutni, ha a világpiacon leesik a 
kukorica ára és túlkínálat jelentkezik. Továbbá 
kiszámíthatatlanná teszi a piacot, hogy az időjárás jelentősen 
befolyásolja a termésmennyiségeket. Nem csak nálunk 
tapasztalhatóak ilyen visszásságok, hanem világszerte. Ha 
Amerikában kukoricából készült bioetanollal teletankolnak 
egy luxus terepjárót, annak legyártáshoz annyi kukoricát 
használnak fel, amellyel egy afrikai éhező egy éves táplálása 
lenne megoldható [18]! 

2. táblázat Bioetanol és biodízel kihozatal különböző növények 
esetén (dm3 üzemanyag / hektár termőterület) [14]. 

Nettó energiamérleg 
hányados búza kukorica napraforgó repce 

Fajlagos energianyereség 1,19 1,42 2,35 2,13 

Fermentlé szárítással 1,01 1,18 - - 

Szántóföldi maradékkal 2,43 3,58 4,43 4,19 

Más megújuló energiaforrások 
A megújuló energiaforrások közé sorolható még a 
napsugárzás, a szél, a természetes vizek és a Föld melegének 
energiája. Ezekkel jelenleg csak nagy területen, aránylag kis 
mennyiségben, és viszonylag drágán tudunk villamos 
energiát termelni. Emellett a nap- és szélenergia 
hasznosításának hatékonysága erősen függ a napszaktól és az 
évszaktól, valamint az időjárás szeszélyeitől is.  
A szélenergia a megújuló energiaforrások közül az egyik 
legelterjedtebben alkalmazott. Jelenleg mintegy 318 GW 
névleges kapacitás működik világszerte, ennek majd fele 
Európában [19]. Ezek jellemzően egyenként 1-2 MW 
teljesítményűek, de mivel nem mindig fúj a szél, így valós 
teljesítményük ennek átlagosan egyötöde. A változó 
teljesítmény kiegyenlítéséhez áthidaló tárolókra van szükség, 
például szivattyús tározós vízerőművekre. A dán-német 
partokra telepített szélerőművek teljesítménykiegyenlítésére 
szolgáló vízerőművek jó része Norvégiában található. A 
szélenergia széleskörű hasznosításának legnagyobb hátránya 
a beruházásigény, mely elérheti az 1 milliárd Ft/MW-ot, 
ugyanakkor az EU energiastratégiájának elsődleges részét 
képezi és támogatja is új szélerőművek építését, bár 
manapság már egyre kisebb mértékben. 
A vízenergia hasznosítását két csoportba sorolhatjuk. Az 
egyikben a víz kinetikus energiáját, a másikban a víz 
potenciális energiáját hasznosítják. A potenciális energiát 
gátrendszerek segítségével, csak nagy esésű folyókon 
érdemes kiaknázni, a legtöbb ilyen beruházás már 
megvalósult. A megújuló energia legnagyobb részét a 
vízerőművek szolgáltatják, azonban ezek kapacitása is véges 
és környezeti terhelésük nagysága vitatott. A kinetikus 
„óceán energia” a tengeri áramlások és a hullámok mozgási 
energiáját, valamint az ár-apály energiáját igyekszik 
hasznosítani. Eddig csak kevés beruházás történt ezen a 
területen, bár a lehetőségek szinte határtalanok.  
A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia, 
ami a lakossági fűtésigény kiszolgálására vagy elég magas 
hőmérsékletek esetén elektromos energiatermelésre is 
alkalmas. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként 

átlagosan 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. Magyaror-
szágon ez a szám magasabb, a termálvíz 2 km mélyen néhol 
akár 120 °C-os is lehet. Ennél is magasabb hőmérsékletek 
fordulnak elő vulkánok közelében. Vagy a földből feltörő 
termálvíz, vagy fúrt járatokban szivattyúkkal keringetett ipari 
víz termikus energiáját hasznosítják. Világszerte 11 GW 
elektromos energiát állítottak elő ily módon 2010-ben, főleg 
az USA-ban és a Fülöp-szigeteken, ahol a villamosenergia-
igény 27%-át tudják fedezni vele. Izlandon ez az arány 30% és 
a lakások 93%-át geotermikus energiával fűtik [20]. 
A napenergiát lehet közvetlenül napelemekkel, fotovoltaikus 
(PV) úton elektromos energiává alakítani (eddig 139 GW 
világszerte [21]), vagy a napsugarak fókuszálásával 
hasznosítani és gőzt fejlesztve hőerőműveket üzemeltetni 
(2 GW). További lehetőség a háztáji melegvíz-ellátás és fűtés 
biztosítása a napsugarak csapdába ejtésével, napkollektorok 
segítségével. A napenergia hátránya a viszonylag kis 
energiasűrűség és az óriási beruházási- és területigény. 
Mellette szól azonban az egyszerű telepítés, az azonnali helyi 
felhasználhatóság és a folyamatosan növekedő elérhető 
hatásfok is, mely jelenleg a nanotechnológia egyik fontos 
kutatási irányát képezi. A magyar fejlesztésű, beépített 
akkumulátorral felszerelt napelemes tetőcserép iránt jelentős 
nemzetközi érdeklődés mutatkozik és 2014 nyarán az első 
gyártósor is elindul Miskolcon. Ez a rendszer az egyszerű, a 
nagyközönség számára is megfizethető áron elérhető és 
gyorsan megtérülő napenergia-felhasználásban játszhat 
kulcsszerepet. 
Ezzel kapcsolatban nézzük meg a következő összehasonlító 
modellszámítást! (A feladat a Szilárd Leó Verseny döntőjén 
szerepelt 2012-ben, kitűzte Sükösd Csaba).  

Az érintett erőművek Internetes honlapján, valamint a 
sajtóban megjelent adatok szerint az újszilvási naperőmű 
maximális teljesítménye 400 kW, és évente 630 MWh energiát 
állít elő. A naperőmű létesítési költsége 618 millió Ft volt.  
A Paksi Atomerőmű blokkjai 2011-ben 15685 GWh villamos 
energiát állítottak elő, a négy blokk összteljesítménye 
2000 MW.  

a.) Az idő hányad részében működik a naperőmű (tegyük 
fel, hogy amikor működik, akkor maximális 
teljesítménnyel működik)?  

b.) Az idő hányad részében működött a Paksi Atomerőmű 
2011-ben (tegyük fel, hogy amikor működött, akkor 
teljes teljesítménnyel működött)?  

c.) Hány – újszilvásihoz hasonló – naperőművet kellene 
építeni ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű által 
megtermelt éves villamos energia mennyiséget 
kiváltsuk, és mennyi lenne ezek létesítési költsége?  

d.) Ha ezek a naperőművek megépülnének, teljes 
egészében tudnák-e helyettesíteni az atomerőművet, 
egyéb beruházások építése nélkül? Indokoljuk meg a 
választ! 

Megoldás: 

a.) A naperőmű által megtermelt teljes energia: 
630 000 kWh, ezt a 400 kW teljesítményű erőmű 

 
 kW400

kWh630000
= 1575 h teljes teljesítményen történő 

működés során termeli meg. Egy évben van 
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365×24= 8760 h. Az időbeli kihasználtsága tehát: 
1575/8760 = 0,18, azaz mintegy 18% kihasználtság.  

b.) Az atomerőmű az éves energiamennyiséget 
 

 MW2000
MWh15685000

= 7842,5 h alatt termelte meg. Ez 

7842,5/8760 = 0,895 ~ 90% időkihasználtságot 
(„rendelkezésre állást”) jelent.  

c.) Az éves energiamennyiség megtermeléséhez 
 

 MWh630
MWh15685000

=24897 ~25000 ilyen naperőművet 

kellene építeni. Egy ilyen naperőmű területigénye 
mintegy 0,02 km2, ez összesen 500 km2 földterületet 
jelentene, amit az egész országon keresztülívelő, 1 km 
széles sávként lehetne elképzelni! Ezeknek létesítési 
összköltsége: 24897∙618∙106 = 15386346∙106 = 15386 
milliárd Ft lenne.  

d.) A létesített naperőművek nem tudnák teljesen 
helyettesíteni az atomerőművet, mert az éves 
energiamennyiséget az idő 18%-ban termelnék meg, az 
idő többi részére (82%-ára) jutó energiamennyiséget el 
kellene tárolni. Ez nagyon komoly energiatároló 
kapacitások (pl. szivattyús tározós erőművek) létesítését 
igényelné, amelyeknek szintén nagy beruházási költsége 
van, ez valószínűleg megközelítené az energia-termelő 
beruházás értékét. Persze ezeket főleg magas hegyek 
tetejére kellene elhelyezni, melyekből kevés van az 
országban, a környezetrombolás és a biztonsági 
kockázatok miatt pedig a társadalmi elfogadottsága is 
kérdéses lenne. 

Minden energiatermelő berendezés legyártása, megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező ipari környezetben való 
helyezése és üzemeltetése is energiaigényes, továbbá 
beavatkozást, környezeti terhelést, szennyezést jelent. Például 
a szélerőművek lapátjaihoz szükséges szénszálak, vagy a 
napelemekhez szükséges szilícium előállítása is 
energiaigényes, összetett és drága folyamat. Természetesen a 
természeti környezetet terhelő hatásokat csökkentenünk kell, 
beleértve a légszennyező gázok kibocsátásának 
minimalizálását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mérséklését, a kevésbé környezetkárosító bányászati 
technológiákra való áttérést, a felszíni vizek szennyezésének 
megállítását, valamint a veszélyeztetett élőhelyek megóvását. 
Ugyanakkor életben maradásunkhoz energiára van 
szükségünk, modern nyugati életvitelünk, napi 
tevékenységeink pedig ma már elképzelhetetlenek villamos 
energia nélkül. 

A világ energiafelhasználása 
Nem is olyan régen még sokan úgy gondolkodtak, hogy az 
emberiség az olcsó és szinte végtelen mennyiségben 
rendelkezésre álló energiahordozók világában él. 
Napjainkban azonban egyre világosabban látható, hogy erről 
szó sincs. A világ energiaigénye az ipari forradalom óta 
rohamosan nő (3. ábra). A teljes energiafelhasználás 1980-ban 
7229 millió tonna olajegyenérték (Mtoe) volt 
(1 toe = 41,868 GJ), míg 2008-ra ez közel 70%-kal, 12 271 
Mtoe-ra emelkedett. Az ENSZ adatai szerint jelenleg olyan 
ütemben használjuk fel természetes energiaforrásainkat, 
mintha nem 1, hanem 1,4 Földünk lenne [22]. Az Európai Unió 
országainak energiaigénye 1700 Mtoe körül van évente, 

országaiban összesen csaknem félmilliárd ember él. A 27 EU 
tagország jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és 
földgáztól. A földgáz import 42%-a Oroszországból, 24%-a 
Norvégiából és 18%-a Algériából származott 2009-ben. Az EU 
villamos energia fogyasztásának előrejelzése a 4. ábrán 
látható. 

 
3. ábra: A világ éves energiahordozó-felhasználásának alakulása 

1965-2012 között, a felszabadított energia mennyiségében 
kifejezve (3). 

 
4. ábra: Az EU villamosenergia-előállításának előrejelzése 2009-

2050 között, az energiahordozónkként termelt villamos 
energia mennyiségében kifejezve (4). 

A világ energiaigénye 2012-ben meghaladta az 500 Exajoule-t 
(5×1020 J). A Földön kitermelhető fosszilis energiaforrások 
biztosítják ennek 87%-át – a kőolaj, a földgáz és a 
kőszénkészletek alakulása és elérhetősége így mindannyiun-
kat érint. 2006-ban a világon naponta 16,7 millió tonna 
kőszenet, 13,4 millió m3 kőolajat és 2,9 milliárd m3 földgázt 
termeltek ki, elégetésükkel naponta mintegy 58 millió tonna 
szén-dioxidot bocsátottunk a légkörbe. Ezek az értékek 
minden évben emelkednek, ahogy a népesség és az ipar 
energiaigénye is egyre nő. A jelenlegi becslések szerint a 
növekvő igény figyelembe vételével a jelenlegi kőolaj 
kitermelés egyre csökkenő mértében 40-60 évig, a földgáz 
kitermelés 60-100 évig, a kőszénfejtés 150-200 évig folytatható 
[23]. Ötven éven belül tehát súlyos, globális méretű 
energiaválsággal kell szembenéznünk. A Föld népességének 
növekedése e súlyos probléma egyik okozója (5. ábra), a 
másik ok a fejlett, energiaéhes országok (USA, EU) 
kizsákmányoló politikája, mindemellett egyre jelentősebb a 
gyorsan fejlődő országok (Brazília, Kína, India) meredeken 
növekvő felhasználása is. 
A légköri CO2 koncentrációt a nemzetközi egyezmények 
szerint 450 ppm értéken kell stabilizálni, amihez a globális 
kibocsátás 50%-os, a fejlett országok esetében 80%-os 
mérséklése szükséges 2050-re az 1990-es bázisévhez 
viszonyítva. A jelenlegi mérések szerint a Földön a CO2 
koncentráció átlaga meghaladta a 400 ppm-et, mely 
jelzésértékű a globális fosszilis tüzelőanyagok felhasználását 
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korlátozó erőfeszítések hatékonyságával szemben [24]. A CO2 
kibocsátás mérséklésében játszhat kulcsszerepet a szén-dioxid 
leválasztása és tárolása (CCS), mely során a szerves 
energiahordozók elégetésekor keletkező szén-dioxidot a 
füstgáz tisztítása után egy mélygeológiai gáztározóba, 
kimerült kőolaj-, szén- vagy földgázlelőhelyre sajtolják. Ezzel 
a kibocsátás akár 90%-kal csökkenthető, azonban 
energiaigényes technológia és a tárolás hosszú távú 
tartóssága és biztonságossága még nem bizonyított. Több 
kísérleti erőmű használja már ezt a technológiát és jelentős 
kutatások folynak világszerte. 
A Földön található uránkészletek a jelenlegi 235U felhasználás 
és piaci ár mellett körülbelül 70-120 évre elegendőek, az 
atomenergia pedig az összes energiaigény mintegy 10%-át 
fedezi. Fontos megemlíteni, hogy az urán is „fosszilis” 
tüzelőanyag abban az értelemben, hogy nincs olyan 
természetes folyamat, amely növelné a készletet. A lelőhelyek 
nem egy régióra korlátozottak, hanem a világ több területén 
is megtalálhatóak. Jelentős uránvagyonnal rendelkezik 
Ausztrália, Kanada, Kazahsztán, Oroszország és egyes afrikai 

államok. Hazánkban is volt uránbányászat, melyet ugyan 
megszüntettek, de jelenleg is folyik uránérc-kutatás a 
Mecsekben. Az elmúlt évtized során 88-130 dollár között volt 
az urán-oxid tonnánkénti ára. A jelenlegi becslések szerint a 
hazai kitermelés 154 dollár felett lehetne nyereséges. A 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint a jelenleg 
működő 439 reaktor helyett 2050-ben 1400 fog működni. A 
világ több pontján, főleg Kínában és Indiában rohamosan 
növekszik az atomenergia felhasználása. Az új építésű 
reaktorokat már jellemzően 50-60 éves üzemidőre tervezik. 
Ezek ciklusidejének végére már minden bizonnyal szükség 
lesz az urán 235-ös izotópjának kiváltására, egyéb 
hasadóanyagokkal való kombinálására, vagy a jelenleg nem 
gazdaságos készletek kitermelésére. Az urán főtömegét 
alkotó 238U és a tórium hasznosítása a következő generáció 
tenyésztőreaktorainak feladata lesz. Ezek használatával több 
ezer évre képesek lennénk megoldani energiagondjainkat 
[25]. A nukleáris fúzió segítségével történő energiatermelés 
gazdaságos megvalósítása pedig még tovább növelné 
lehetőségeinket. 

 
5. ábra: A világ növekedésének főbb adatai 1965-2012 között. A Föld népességének változása, a világ összesített GDP-jének alakulása, az 

éves primer energiahordozó-felhasználás és CO2 kibocsátás, valamint az összes megtermelt legfontosabb gabona (búza, kukorica, 
rizs) mennyiségének növekedése [26]. A trendek egymáshoz képesti érzékelhetőségének kedvéért a léptékek önkényen lettek 
megválasztva (például a népesség esetén az 1987-nél a függőleges tengelyről leolvasható 1000 érték 5 milliárd főnek felel meg). 
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A hazai energiastratégia 
Energiaellátásunk jelentős része importból származik, a 
legfontosabb energetikai partnerünk Oroszország. A Nemzeti 
Energiastratégia 2030 célkitűzéseit a következőképpen 
adhatjuk meg: „Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni az 
Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés az 
energiafüggőségtől. … Ennek megvalósításával jelentős 
előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai 
rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lényegileg 
hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához is.” 
Ezt a tervet a hazai energetika neves képviselőinek 
bevonásával 2012-ben készítette a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a következő húsz évre vonatkozó előrejelzések 
ismeretében a tervezhető és fenntartható energiagazdaság 
kialakításának elősegítése céljából. 
A magyar energiastratégia három alappillére:  
 a nukleáris energia hosszú távú fenntartása és fejlesztése, 

 a szén alapú energiatermelés fenntartása több okból is, mint  

 energetikai krízishelyzetben (például földgáz 
árrobbanás, nukleáris üzemzavar) gyorsan 
mozgósítható belső tartalék, 

 az értékes szakmai tudás megőrzése, 

 a megújuló energiaforrások (elsősorban a biomassza és a 
geotermikus energia) felhasználásának fejlesztése, de a 
tervezetben megjelentek a szélerőművek, a vízerőművek és 
a napkollektorok is. 

 A fennmaradó energiaigényt (mintegy 60%-ot) továbbra is 
a főleg földgázon alapuló hőerőművek termelik meg. 
Hazánk teljes energiafelhasználása 2010-ben 1085 PJ volt, a 
Nemzeti Energiastratégia tervei szerint ez 2030-ra sem 
haladja meg az 1150 PJ-t. 

A legnagyobb, a teljes energiafelhasználás több mint 10%-át kitevő 
megtakarítást az épületek korszerűsítésével lehetne elérni. Ma 
ugyanis az összes felhasznált energia 25%-át épületek 
fűtésére és hűtésére használják. A lakások és középületek 
70%-a rossz műszaki állapotban van, vagy energetikai 
felújításra szorul. Míg egy új épület fűtése átlagosan évente 
négyzetméterenként 100 kWh energiát igényel, egy régi, 
felújítatlan panellakásban ez 200, egy középületben pedig 
átlagosan 340 kWh. Ezért fontosak a napjainkban több helyen 
megvalósított fűtéskorszerűsítések és a nyílászárók cseréje. A 
hőigények mellett figyelembe kell venni, hogy megnőtt és 
minden bizonnyal tovább fog növekedni a hűtés 
(klimatizálás) iránti igény is és így időjárásfüggő 
energiafogyasztási csúcsok megjelenésére kell számítani. A 
magyar villamosenergia-felhasználásban az utóbbi években 
megjelent nem csak a téli, hanem a nyári túlterhelési csúcs is, 
amely a légkondicionálók rohamos terjedésével van 
összefüggésben. 
A tervekben szereplő megújuló energiaforrások jelenlegi 7%-os 
részarányát a 2012 végén elfogadott Megújuló Energia 
Hasznosítási (Nemzeti) Cselekvési Terv (NCsT) alapján 2020-
ig 14,65%-ra kellene emelni, 2030-ban pedig az összes 
felhasznált energia mintegy 20%-ának, illetve a villamos 
energia 16%-ának kellene megújuló forrásból származnia. A 
megújuló energián belül elsőbbséget élveznek a stratégia 
szerint a biogáz- és biomassza-erőművek, illetve a 
geotermikus energia. Ezek elsősorban fűtési célokat 
szolgálnának, csak másodlagosan termelnének villamos 

energiát. Ez fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, 
hiszen eddig az áram kötelező átvételével ösztönözték a 
villamosenergia-termelést, ami oda vezetett, hogy néhány 
rossz hatékonyságú erőműben rönkfát (biomassza) tüzeltek 
el, az áramért pedig a piacinál magasabb, garantált árat 
kaptak. 
A kommunális szerves hulladék is biomasszának tekinthető. 
Az ilyen jellegű hulladékok akár 60%-a is hasznosítható lenne 
energetikai célokra. A fenntarthatóság és az 
energiahatékonyság kritériumainak megfelelően prioritást 
élvez a mezőgazdasági melléktermékek (például a szalma és 
a kukoricaszár, illetve a szennyvizek és szennyvíziszapok) 
lokális energetikai felhasználása biomassza erőművekben, 
biogáz telepeken és hulladékégető művekben. Így elkerülhető 
az alapanyag szállítási költsége és a vele járó kibocsátás. 
„A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását minden 
forgatókönyv tartalmazza” – írja a stratégia, amely kész 
tényként kezeli, hogy a Paksi Atomerőmű jelenlegi négy 
blokkja újabb húsz évre megkapja az engedélyt, és 2032-2037-
ig termelhet. Ez azóta részben meg is történt. A stratégia 
összeállítói azt is eldöntött kérdésként kezelték, hogy a 2009-
es országgyűlési határozat alapján Pakson felépül egy vagy 
két újabb, 1000 MW fölötti teljesítményű blokk, így a magyar 
villamosenergia-rendszer teljes kapacitásának 40-45%-át 
(összesen mintegy 2000 MW-ot) továbbra is az atomenergia 
adja majd a régi blokkok tervezett leállítása után is. Az idei év 
elején született orosz-magyar államközi megállapodás 
mindezt megerősítette.  
Az atomerőmű éjszakai áramának fontos felhasználói 
lehetnek az elektromos autók. A stratégia szerzői szerint a 
legnagyobb gyártók már 2015-től piacra léphetnek az 
elektromos kocsikkal. Magyarországon „a tömeges technikai 
váltás lehet, hogy késik egy évtizedet”, de a tervek szerint 
valószínűsíthető, hogy 2025-30-ig az elektromos autók ára 
versenyképes lesz. Az atomerőművek éjszakai áramfeleslege 
a számítások szerint 200 ezer elektromos autó feltöltését teszi 
majd lehetővé, ami a teljes gépkocsiállomány mintegy 5%-a 
lehet, továbbá az elektrolízissel előállított hidrogén stratégiai 
tartalékként szerepelhet. A közúti áruszállítás helyett a 
stratégia szerint jelentős mértékben növelni kellene a vasúti 
és vízi szállítás arányát. 
Bár a megújuló- és a nukleáris energia fejlesztése csökkentené 
a szerepét, továbbra is meghatározó energiahordozó lenne a 
földgáz: a villamosenergia-termelésnek például 2030-ban is a 
39%-át adná. A szén ismét nemzeti stratégiai erőforrás lesz, a 
hazai készletek megőrzése és részleges kiaknázása is a terv 
részét képezi, egy új szénerőmű építése mellett. A jelenlegi 
CO2 kibocsátás intenzitása 370 gramm CO2/kWh, melyet le 
kellene szorítani 200 grammra. A hazai fosszilis erőművek 
mindegyikében található füstgázkezelő és kéntelenítő a 
környezetvédelmi előírások szigorodása miatt. 
A széntermelés leépülésével a hazai energiastruktúra a 
növekvő földgázfelhasználás irányába tolódott, melynek 
80%-át Oroszországból szerezzük be, ami kiszolgáltatottságot 
jelent. Ezért fontos több nemzetközi földgázvezeték 
megépítése. Az orosz Déli Áramlat földgázvezeték a tervek 
szerint a Fekete-tenger alatt Bulgáriába és onnan egyrészt 
Magyarországra és Ausztriába, másrészt Görögországba és 
az Adriai tenger alatt Olaszországba szállítana orosz földgázt. 
Az EU az orosz földgáztól való függőség csökkentésére a 
Nabucco gázvezeték helyet újabban az Adria-gázvezeték 
építését támogatná, mely Törökországon keresztül a Közel-
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Keletről és a Kaszpi-tenger térségéből származó földgázt 
szállítana Dél-Európába.  
Fontos a megfelelő tároló kapacitás kiépítése is, hazánk az 
éves fogyasztás körülbelül felét meghaladó tároló helyekkel 
rendelkezik, mely képes fedezni a téli fogyasztás egészét. 
Hazai földgáztermelésünk legnagyobb része Algyőről 
származik, azonban a legnagyobb földgázvagyon Makó 
környékén található. Az itt található, úgynevezett palagáz 
mély rétegekből való kitermelése komoly technikai kihívást 
jelent. Ez a fölgáz egy kis áteresztőképességű palaréteg 
belsejében található, melyet hidraulikus repesztés 
segítségével lehet kinyerni, vagyis nagy mennyiségű, 
homokkal kevert nagy nyomású vízzel a kőzet pórusait meg 
kell repeszteni ahhoz, hogy kitermelhető legyen. Azonban 
mindez hátrányokat is rejt magában, mivel nagyobb a talajvíz 
elszennyezésének esélye és növelheti a földrengések 
gyakoriságát, így jelenleg hazánkban nem engedélyezett. 

A fentiek alapján látható, hogy az energiapolitikában 
nincsenek „jó megoldások”, csak alternatív forgatókönyvek, 
tervezett jövőképekhez való alkalmazkodás és elhatározás. 
Minden energiatermelési módnak vannak előnyei és hátrányai! 
Nem létezik „tiszta” energiatermelés! Jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre olyan energiatermelési mód, amely a Föld 
minden pontján minden embert korlátlan mennyiségű, 
környezetet nem szennyező és nem veszélyeztető energiával 
látna el. Ahogy ez előre látható, az elkövetkező legalább 50 
évben nem is fog rendelkezésünkre állni ilyen technológia (a 
fúzió elterjedéséig), de addig is szükségünk van – nap mint 
nap – energiára. 

Összefoglalás 
Mint tudjuk, az energia megmarad, azonban számunkra 
hasznosítható formában csak korlátozott mennyiségben áll 
rendelkezésünkre. A világ népessége és ezzel párhuzamosan 
energiaigénye is egyre nő. Ez az energiaigény magába fogalja 
a közlekedésre, a fűtésre és a villamos energiára való 
igényünket egyaránt. A jelenlegi, fosszilis tüzelőanyagokra 
alapozott energiatermelésünk hosszú távon nem tartható 
fenn, ezért új energiaforrások után kell néznünk, ha el 
akarjuk kerülni a globális energiaválságot. Mindegyik 
energiatermelési módnak megvan a maga előnye, hátránya és 
főbb problémája, azonban nem létezik tiszta, 
környezetkárosítást és erőforrás-felhasználást nélkülöző 
energiatermelési mód. Azonban a természeti környezet 
megóvására és a globális éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentésére kell törekednünk, ezért lehetőleg 
minimalizálnunk kell a szén-dioxid és más káros anyagok 
kibocsátását. Erre a megújuló energiaforrások használata 
mellett az atomenergia is képes. Ezek az energiaforrások a 
mai napig nem alkalmasak a jelenlegi fosszilis tüzelőanyagok 
teljes és gazdaságos kiváltására, csupán áthidaló megoldást 
nyújtanak, elterjedésükkel azonban rengeteg fosszilis 
energiahordozót tudunk megtakarítani. A biomassza 
felhasználását illetően a modellszámításokból egyértelműen 
kitűnik, hogy a biomassza termelés csak kiegészítheti a 
jelenlegi energiatermelést, de Magyarországot és a Föld 
lakosságát nem lehetne tisztán biomassza alapon energiával 
ellátni. A hazai energiastratégia megalkotása során nagy 
hangsúlyt fektettek a megújuló és a nukleáris alapú 
energiatermelés részarányának növelésére, azonban az 
elsősorban Oroszországból származó kőolajtól és földgáztól 
való függésünket csak kis mértékben tudjuk ezzel 
csökkenteni. 
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