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Abstracts 
 

182 Molnár Szabolcs, Tábori Béla, Béres Zsolt 
Védősátor tervezése radioaktív hulladék kezeléséhez 
 

The wastes stored ont he top of the place of one of the volumecompensators, of NPP of Paks, mainly derived from 
the non-used devices, and the alpha-pollated-barreled wastes created during the restoration project, make the 
properusing of the area impossible. The area is closed, the wastes got foil covering. The area has to be taken to using 
condition according to its original function in order to industrialy safety, i.e. theregion has to be cleaned. 
 

183 Slonszki Emese  
Instant aktivitás-kikerülés a mélygeológiai tárolóban elhelyezett üzemanyagból 
 

The deep geological repository will be designed in such a way, that more engineered and natural barriers are 
between the spent fuel and biosphere. The processes which take place under the ground lead to the loss of integrity 
of these engineered barriers in the course of time. After the damage of engineered barriers (which include container 
and fuel cladding) release of radionuclides is likely to happen from the damaged high-burnup fuel.  
Several factors affect the activity release and its elemental distribution. The so called, Instant Release Fraction (IRF) 
represents the fraction of the inventory of safety-relevant radionuclides that will be released from the fuel assembly 
at the time of canister breaches. A number of mechanisms related to the fast/instant release of radionuclides. 

The EU FIRST-Nuclides project deals with understanding the behaviour of high burnup uranium-oxide spent 
nuclear fuels in deep geological repositories and quantify the IRF values of some important isotopes. Results of hot 
cell examinations of participants of this project were in good agreement with the release rates which were calculated 
from measurements of VVER-440 fuels of Paks NPP. The results of this project may represent a good base for 
designing the domestic deep geological repository. 
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Atomerőművi fűtőelemek burkolatának kopásos sérülése normál üzemelés során  

The fretting failure of VVER fuel was experimentally simulated. The tests covered the spacer grid-to-rod type 
interactions and investigated the role of debris in fretting phenomena. The experimental results pointed out that 
fretting at the spacer grid can be formed if the spacer grid does not fix strongly the fuel rods. The debris fretting can 
take place after several hundred thousands or millions of direct contact between the cladding surface and the debris. 
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Neutroncsillagok – a világegyetem legnagyobb atommagjai 
 

Evolution of a high-mass star with 8-20 solar mass ends in a cataclysmic supernova explosion. During a 
gravitational collapse, the core of the star becomes an extreme high-density, compact astronomical object. In such a 
core, the atomic structure is melting and nuclear forces start to play the main role. These theoretical objects which 
are considered as the endpoints of the stellar evolution, are the so called compact stars or just simply saying neutron 
stars. From the observational point of view these objects are expected to be the observed pulsars. A typical compact 
star has a mass of a few solar mass and diameter about 10-20 km, thus it contains extremely dense nuclear matter. 
On the other point of view its rotational period can reach even the order of milliseconds. Such extreme conditions 
provide us unique possibilities to investigate and describe the interaction between high density matter and gravity  
microscopically. For this aim, local nuclear physics models should be applied within the framework of general 
relativity. This lead us to compose the thermodynamical equation of state of the nuclear matter – which is an excited 
field of the nuclear astrophysics today. The NewCompStar COST action 1304 – of which Hungary is an active 
member from the beginning 2013 – aims to connect experts from various scientific fields of 
astrophysics, nuclear physics and gravity research. 
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Védősátor tervezése radioaktív hulladék kezeléséhez 

Molnár Szabolcs, Tábori Béla, Béres Zsolt 

PÖYRY ERŐTERV Zrt. 
1094 Budapest, Angyal u. 1-3. 

 

Az MVM Paksi Atomerőmű egyik térfogatkompenzátor helyiségének tetején tárolt, a Helyreállítási Projekt során keletkezett 
alfa szennyezett hordós, valamint más, elsősorban nem használatos berendezésekből származó hulladékok lehetetlenné teszik a 
terület rendeltetésszerű használatát. A terület lezárás alatt van, a hulladékok fóliaborítást kaptak. Az ipari biztonság 
szempontjából a területet ismét az eredeti funkciójának megfelelő használati állapotra kell hozni, vagyis az övezetet meg kell 
tisztítani.  

 

Bevezetés 
A felhalmozódott hulladékok feldolgozására védősátor kerül 
kialakításra. A sátor feladata, hogy függetlenítse, elválassza a 
hulladék feldolgozó terület légterét a reaktorcsarnok 
levegőjétől. Ezáltal biztosítani tudjuk, hogy a csarnok egyéb 
területei ne szennyeződjenek el – a hulladékdarabolási 
munkálatok során - a potenciális veszélyforrást jelentő, 
kontaminálódott hulladéktól.  
A feladat végrehajtására modul elemekből felépülő sátort 
terveztünk. A hulladék feldolgozását végző dolgozók további 
védelmét szolgálja, hogy a munkálatok során a sátorban 
túlnyomásos ruhában fogják a műveleteket elvégezni.  
A tervezési munka súlypontját az építész, a statikai és a 
légtechnikai tervezés jelentette.  
A feladat egyedisége minden szakági tervrészletben 
megtalálható volt. Cikkünkben részletesen bemutatásra 
kerülnek a három szakági főtervező „pillér” gondolatai.  

Építészet 
Az építészeti tervezés szempontjából meghatározó volt a 
szennyezett hulladékok darabolásához és hordóba zárásához 
minél nagyobb szabad felület biztosítása. A maximálisan 
kihasznált szabad terület nemcsak a könnyebb munkavégzést 
teszi lehetővé, hanem a biztonságosabb munkavégzés 
feltételeihez is hozzájárul. 
A reaktorcsarnokban szigetszerűen elkülönülő pódium 
területén  az azt tagoló meglévő építmények (daru távirányító 
kabin és lépcső) nehezítették a terület felhasználást. További 
nehezítő tényező volt, hogy a radioaktív hulladék 
megbolygatását mindenképpen el kívántuk kerülni a 
védősátor építése során.  

Mindezen szempontok mellett biztosítani kellett a 
védősátorral szemben támasztott funkcionális követelmények 
teljesülését, amelyek a következők voltak:  

 hulladék darabolás céljára elegendő hely lehatárolása;  

 zsilip kialakítása a be-kilépéshez; 

 hulladékkiadás zsilipelt biztosítása;  

 védőruha lemosás céljára zuhany telepítése;  

 megfelelő komfortú ideiglenes építészeti terek létrehozása;  

 sátor körüljárhatóságának biztosítása;  

 öltözőterület elhelyezése sátoron kívül; 

 légtechnikai elszívó berendezés elhelyezése.  

A terület kötöttségeit sikerült kompromisszumok nélkül 
kiküszöbölni az alábbi megoldásokkal: 

 a területre érkezés után a védőruhát az öltözőterületen 
veszik fel a munkát végzők; 

 a zsilipben kapott helyet a védőruha lemosására szolgáló 
zuhany; 

 a hulladékkiadást a sátor külső síkjába integrált 
hordókiadó szekrény biztosítja; 

 a hulladékdarabolás a „nagy” sátortérben történik egy fém 
asztalon, áthelyezhető állványra szerelt helyi világítás 
mellett. 

Fontos szempont volt a hulladékdarabolás és elszállítás 
befejezése után a radioaktívan szennyezetté vált fóliapalást 
egyszerű, felporzásmentes eltávolítása. Erre a célra előre 
elhelyezésre kerültek a tartóváz felső peremére integráltan 
végigfutó csévélő szerkezetek, amelyekkel feltekerés után 
leemelhető a fóliafelület, így a fóliába bezártan eltávolítható a 
lerakódott szennyeződés. A kialakítandó sátor látványképe 
az 1. ábrán látható. 
A védősátor alatti biztonságos munkavégzéshez 
hozzátartozik a megfelelő megvilágítottság biztosítása. A 
fóliapalást felhelyezése után a sátor alatt a csarnok általános 
megvilágítása már nem biztosított volna elég fényerőt, ezért 
helyi mobil világítási állványokkal teljesítettük ezt a 
követelményt. 
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1. ábra: A kialakítandó sátor látványképe  

(forrás: Béres Zsolt munkája) 
További érdekesség volt a fóliafelület rögzítésére felhasznált 
sínrendszer, amelyet a mindennapok során fóliasátrak 
építéséhez használnak. A teherhordó acél tartóvázra először 
csavarozással rögzítik az alumínium alapsínt. Ebbe kerül 
elhelyezésre egy „U” alakú műanyag rögzítő betét, végül a 
fóliapalást illesztése után a leszorító műanyag betéttel zárják 
le a felületet. Ez a megoldás a sátor bontása során az egyszerű 
szétpattinthatóság miatt sérülésmentesen teszi lehetővé a 
fóliapalást eltávolítását.  

Statika 
Az üzemeltető kérésére sem hegesztett, sem fix csavaros 
rögzítés kialakítására nem került sor. Ezen okok miatt a 
statikai tervezés két fő peremfeltétele a rögzíthetőség hiánya 
és a moduláris kialakítás volt. A rögzíthetőség hiányának 
következtében a szerkezetek kitámasztásával, illetve a 
meglévő szerkezetekhez történő szorítással került rögzítésre a 
védősátor szerkezete. Ebből következően a modellezés során 
csak adott referencia irányú támaszokat lehetett 
meghatározni, amelyek így csak az azoknak megfelelő 
irányokban tudtak igénybevételeket felvenni. Nyomatékbíró 
kapcsolat kialakítására nem volt lehetőség. 

A modularitás több szempontból is lényeges volt a feladat 
megoldása során. Egyrészt az organizáció miatt, mivel a 
telepítés helye nehezen megközelíthető, ott a munkavégzés 
szűk helyen, illetve nagy - 6,5 m-es - magasságban történik. 
Ezért az egyes elemeknek kézzel mozgathatónak kellett 
lenniük, ami mind a hosszukat, mind a súlyukat befolyásolta. 
Így meglehetősen egyedi tervezési feladat volt, hogy a 
szerkezeti egységek súlyát és méretét úgy kellett kialakítani, 
hogy a helyszíni szerelést biztosítani tudjuk. További 
szempont volt még, hogy az egyes szerkezeti elemek 
rögzítése a helyszínen könnyen és gyorsan megoldható 
legyen, ezért ezek homloklemezes csavaros kapcsolattal 
kerültek kialakításra. Az organizáció és a szerelhetőség 
mellett fő szempont volt az elszállíthatóság is, oly módon, 
hogy egy későbbi dekontaminálás után a szerkezeti elemek 
újrafelhasználhatósága biztosított maradjon.  
A védősátrat két fő tehercsoportra kellett tervezni: az 
önsúlyra és a depressziós hatásra, illetve az esetleges 
támaszelmozdulások hatására is készült egy külön elemzés. 
Az önsúly a szerkezet és a védőfólia súlyából adódott, a 
depressziós hatás egy közelítő számítással volt 

meghatározható. A támaszelmozdulások a szerkezeti 
adottságok alapján feltételezett elmozdulás képesség szerint 
kerültek meghatározásra. 

 
2. ábra: Fóliarögzítés csomóponti kialakítása  

(forrás: Béres Zsolt munkája) 
A védősátor szerkezetének kialakítását nagy gondossággal 
kellett elvégezni, a fóliával érintkező szerkezeti részeit le 
kellett kerekíteni, a sorjákat el kellett távolítani, a hegesztési 
varratokat meg kellett munkálni, hogy azok a fólia 
anyagában ne tudjanak kárt tenni. A fóliarögzítés pontos 
csomóponti kialakítása a 2. ábrán látható.  

Légtechnika 
A tervezés során az alábbi alapvető gondolatmenetek mentén 
végeztük a légtechnikai tervezést, melyek részben 
megrendelői igények is voltak: 

 a munkaterületet huzatmentessé kellett tegyük, vagyis a 
légáramok egyenletes képét biztosítanunk kellett; 

 meg kellett határozzuk a szükséges légcserét, melyet az 
elszívó ventilátorral biztosítunk; 

 a sátor légterét depressziós nyomásviszonyúnak kellett 
kialakítanunk; 

 a sátorból elszívott levegőnek a kérdését tisztáznunk 
kellett. 

A légtechnikai tervezés szoros összefüggésben volt a 
kialakított építészeti geometriával. Az építészeti tervezés 
során meghatározásra került az építmény alaprajza, és vele 
egy időben a védősátor geometriája. Definiálódtak a 
hulladékdarabolás munkafolyamatai, és ez által az 
elvégzendő légtechnikai feladat. 
Az ipari és nukleáris biztonságot elsődlegesnek tekintettük – 
kiváltképp az ALARA elv betartását – ezért a sátor légterében 
depressziós nyomásviszonyt alakítottunk ki, mellyel a sátor 
levegőcseréjének szabályozását tudjuk megvalósítani. 
A szabályozással tudjuk biztosítani, hogy a helyiség 
légtérfogatából és a légterének meghatározott pontjairól 
állandó mennyiségű levegő távozzék. Ezt a tervezés során 
úgy oldottuk meg, hogy az elszívó vezetékekbe légmennyiség 
szabályozókat terveztünk be. A szabályozott áramlásnál a 
bejutó és a kiáramoltatott levegő mennyiségének arányát 
szellőztetési légmérlegnek nevezzük.  
Az elszívás szabályozott módon elszívó elemeken keresztül 
történik. A levegő beszűrődését viszont nem irányított 
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áramlással valósítjuk meg. Az elszívás során a sátor 
térfogatából elvett levegő a külső falak tömítetlenségein és a 
betervezett réseken keresztül jut be a védősátor térfogatába.  

A sátor acélszerkezeti talpgerendája és a sátor 
homlokszerkezet csatlakozási kialakítását úgy terveztük meg, 
hogy a sátor anyaga és a hordozó gerenda között 4 cm rés 

van, vagyis közvetlenül nem csatlakozik hozzá. Ebben az 
esetben a levegő beáramlási helye ismert. Azonban 
számoltunk a tervezés során olyan bejutó 
levegőmennyiséggel is, melyek pontos mértani helyei nem 
lesznek ismertek, melyek különböző réseken, a külső 
falszerkezeti elemek tömítetlenségein szívódnak be.  

3. ábra: Légtechnikai kapcsolási séma (forrás: Molnár Szabolcs munkája) 
A radioaktív szellőzés-technika egyik alapelve, hogy a 
„tiszta” – vagyis a nem szennyeződött – légtérbe vezetünk be 
levegőt, majd egyirányú levegőáramlást megvalósítva a 
szennyezettebb légterek felé jutatjuk a levegőt. Az elszívás 
mindig a szennyezettebb légterekből történik.  
Jelen feladatnál a sátor légtérfogatából történik az elszívás. A 
védősátor légtechnikai tervezésénél a megrendelő kérése volt, 
hogy a munkatérben huzathatás ne érje a dolgozókat. A 
légáramkép – kiemelten a munkatérben – homogén eloszlású 
kellett legyen, vagyis direkt légáram ne érje a dolgozókat. A 
huzatmentességet az elszívások pontos méretezésével és 
matematikai modellezésével alakítottuk ki. A tervezési 
szempontokat figyelembe véve a 3. ábrán látható légtechnikai 
kapcsolási séma kerül megvalósításra. 
A sátor légteréből való elszívás egy konfúzor alakú elszívó 
elemen keresztül történik egyenes csőbe (lásd a 4. ábrát). A 
huzatmentesség biztosításának ellenőrzése miatt elemeztük 
az elszívások közelében kialakuló sebességképeket. Az 
elszívás során a beszívó nyílásokat egyenes csőbe való 
levegőbeszívásnak minősítettük. Ennek az a magyarázata, 
hogy a konfúzor alakú beszívó elemeket e feladathoz 
egyedileg terveztük. A beszívó elem geometriájához nagy 
alfa (α), és kis hosszúságú (l) méret tartozik. Alakja szerint 
egyenes csőbe való beszíváshoz hasonlíthatjuk. 
Ezek alapján a 4. ábrán látható a légsebességprofil alakulása 
az elszívások közelében. 

 

 
4. ábra: Az elszívó elem és a közelében kialakuló légsebesség 

alakulása [1] 
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Az elszívó szerkezetek homlokfelületétől távolodva a 
légsebességek változása, csökkenése igen rövid úton 
bekövetkezik. Az elszívó elemek környezetében már kis 
távolságban is alig észlelhető a levegő sebessége. A 4. ábrán 
látható légáramképen a nyílás felé tartanak a légáram 
vonalai, az ezeket metsző tojásalakú görbék az azonos 
sebességű pontok mértani helyei. 
A tervezési feladathoz az elszívás közelében lévő 
sebességleépülés matematikai leírását is elvégeztük. 
Légáram az elszívás közelében: 

                       (1) 

A (2) összefüggésből számítható a K értéke: 

                      (2) 

Jelölések az (1)-(2) egyenletekhez: 
wx – tengelysebesség [m/s] 
wo- sebesség az elszívó légcsatornában [m/s] 
K – a beszívónyílás alakjától függő, dimenzió nélküli tényező 
A – a beszívónyílás keresztmetszete [m2] 

x – az áramlat távolsága az elszívás helyétől [m] 
a – az elszívó elem nagyobbik mérete [m] 
b – az elszívó elem kisebbik mérete [m] 

Az elszívó elemek és nyílásuk közvetlen közelében van csak 
jelentősebb légsebesség.  
A teljes átöblítés érdekében az elszívó nyílásokat magasan 
kell elhelyezni. Ennek egyik oka, hogy a munkaszinten nem 
szívhatunk el, mert az ott található por és egyéb 
szennyeződések miatt az nagyon könnyen szemétgyűjtő 
hellyé válhatna. Ha a sátorba beszívódott levegő részben 
irányított, részben pedig nem irányított módon történik, 
vagyis vannak olyan részek, ahol jut be levegő a sátor 
belsejébe, (de mégsem geometriailag szabályozott réseken), 
viszont a kiszívás pedig egy nyílásban összpontosul, ebben az 
esetben a helyiségben egyenletes légáram biztosítható. Az 
egyenletes levegőbejutás fontos feladata, hogy ne maradjanak 
pangó övezetek. Ezekben az övezetekben úgynevezett 
másodlagos, harmadlagos stb. cirkulációs légáramok 
keletkezhetnek, melyeket a fő áramlat ejekciós hatása idéz 
elő.  
A sátor tervezésénél figyelembe kellett vegyük azt az 
alapvető gondolatot, hogy a sátort teljesen hermetikussá nem 
tudjuk tenni a kivitelezési hibák, egyenlőtlenségek miatt.  
A sátor alsó kerülete mentén talpgerenda fut végig. Ezekhez 
a gerendákhoz a sátor anyaga nem mindenhol illeszkedik 
légmentesen, csak szakaszos kialakítással. Ezt a rendszert a 
sátor függőleges gerendáihoz is alkalmaztuk. Így a beáramló 
réseken keresztül elegendő helyet biztosítottunk a sátorba 
jutó friss levegőnek. 

Az elszívások elszívó elemeken keresztül történnek. A légtér 
teljes átöblítését az elszívó nyílások és a levegő beáramlások 
geometriai elhelyezkedése határozza meg. Míg a levegő 
beömlés a sátor teljes magasságával azonosan megy végbe, 
addig a levegő elvétele elszívó elemeken keresztül történik. A 
tervezési feladat komplex légtechnikai megoldásához 
hozzátartozott a - depresszió létrehozásához szükséges - sátor 

térfogatából elszívott levegő kezelésének a kérdése. 
Alapvetően kétfajta koncepció állt rendelkezésünkre: 

 az elszívott levegőt megfelelő kezeléssel (szűréssel), 
közvetlen a reaktorcsarnok légterébe vezetjük, vagy 

 egy kialakított rendszerbe, vagy annak közelébe vezetjük a 
romlott levegőt. 

A mai technikai lehetőségeinkkel - még ipari körülmények 
között is - rendkívül nagyfokú részecskeleválasztást tudunk 
elérni. Vizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a sátor légteréből 
való elszívás után, megfelelő szűrőegységeken keresztül a 
reaktorcsarnokba közvetlen jutatjuk a levegőt. Azonban a 
szűrés kialakításának precíz tervezéséhez szükség van pontos 
„portérképre”, mely tartalmazza a légtérben található lebegő 
por részecskék egyértelmű szemcsenagyságát, ill. azok lokális 
eloszlását is. Ilyen azonban a tervezés során nem állt 
rendelkezésünkre. Részben ezért is vetettük el azt a 
gondolatot, hogy szűrés után „kidobjuk” a levegőt a 
csarnokba. Másrészt a területen található hulladékok jelenleg 
fóliatakarás alatt vannak. Amennyiben a szilárd 
szennyezőanyagok (por részecskék), csak a levegőben 
találhatóak, vagyis a légtérben lebegnek, akkor aerosol-ról 
beszélünk. Jelen feladatnál azonban az aerosolok leülepedése 
is időben lezajlott, vagyis ekkor már aerogel szerű 
részecskékről beszélhetünk. Tehát itt a levegő megtisztítása 
során nem csak lebegő, hanem kiülepedett részecskékkel is 
számolnunk kell. 

Az üzemeltetővel közösen azt a megoldást választottuk, hogy 
a pihentető medence légfüggönyéhez vezetjük a sátorból 
elszívott romlott levegőt. 

 
5. ábra: Védősátorhoz légtechnikai 3D-s látványterve 

(forrás: Molnár Szabolcs munkája) 
A kialakított légvezeték nyomvonala viszonylag hosszú. Így a 
légtechnikai rendszer nyomásveszteségi elemzését is 
elvégeztük. A kapott eredmények az 1. táblázatban kerülnek 
bemutatásra.  
Az eredményekből kiderült, hogy az eredetileg betervezett 
légkezelő egységéhez tartozó ventilátor statikus nyomás 
emelése kevesebb, mint a teljes rendszer összes 
nyomásvesztesége. Emiatt a légcsatorna hálózatba 
nyomásfokozó ventilátorokat kellett betervezzünk.  
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1. táblázat Légcsatorna méretezése (forrás: Molnár Szabolcs munkája) 

 
 

A beépítendő ventilátorokkal elértük, hogy a romlott levegőt 
a pihentető medence légfüggönyébe ki tudjuk „dobni”, a 
rendszer nyomásellenállását a ventilátorok nyomásemelése le 
tudja küzdeni. 

Ezen megoldással és a sátor légterének depressziós nyomás 
kialakításával elértük, hogy a reaktorcsarnok légterét 
függetleníteni tudtuk a sátor légterétől. 

Összefoglalás 
A cikkben bemutattuk egy gyakorlati probléma megoldását – 
„tervezői szemmel”. Amint láttuk, a végeredmény 
megszületéséhez először körül kellett határoljuk pontosan a 
megoldandó feladatot. Miután kijelölésre kerültek a szakági 
tervezők feladatai, a cél végrehajtásához elméleti 
vizsgálatokat is kellett alkalmaznunk, hogy a beépítendő 
megoldások működőképességéről már a „fehér papíron” 
meggyőződjünk. 

A kapott eredmények hozzájárultak a feladat végrehajtásának 
sikerességéhez, melyek részt vállalhatnak a jövőbeni 
esetlegesen adódó hasonló problémák megoldásában. 

 

Irodalomjegyzék 
[1] Dr. Fekete Iván – Dr. Menyhárt József (1965): A légtechnika elméleti alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
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Instant aktivitás-kikerülés a mélygeológiai tárolóban 
elhelyezett üzemanyagból 

Slonszki Emese 

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 

1525 Budapest, Pf. 49, tel: 392-2222/3445 

 

A mélygeológiai tárolót úgy alakítják ki, hogy az ott elhelyezendő kiégett üzemanyag és a bioszféra között több mérnöki és 
természetes gát is legyen. A földfelszín alatt végbemenő folyamatok eredményeként a mérnöki gátak épségére csak bizonyos 
ideig lehet számítani. A mérnöki gátak feltételezett sérülése után számolni kell azzal, hogy a fűtőelemek belsejéből radioaktív 
izotópok kerülnek ki.  

A kikerülő aktivitás nagyságát és elemi összetételét számos tényező befolyásolja. A fűtőelemekben található aktivitásnak csak  
egy kisebb része kerülhet ki a gátak sérülésekor, ez az ún. instant (vagyis azonnali) kikerülés. Az instant kikerülés több 
mechanizmushoz is köthető. 

Az EU FIRST-Nuclides projekt keretében arra kerestünk választ, hogy mekkora az instant kikerüléssel kijutó izotópok 
mennyisége a leltári mennyiséghez képest. A projektben részvevő laboratóriumokban végzett melegkamrás mérésekből kapott 
aktivitás arányok meglepően jól egyeztek a paksi atomerőműben, VVER-440 fűtőelemekkel végzett mérések kikerülési 
arányaival. Ennek alapján a projekt eredményei jó támpontot jelenthetnek a hazai tároló kialakításának tervezéshez is. 

 

Bevezetés 
Egy mélygeológiai tároló tervezésénél számos tényezőt kell 
figyelembe venni. Vizsgálni kell a tároló kialakítására 
alkalmasnak tűnő kőzet ellenállóságát geológiailag, 
hidrológiailag és geokémiailag egyaránt. A kiégett 
üzemanyag mélygeológiai tárolóban történő végleges 
elhelyezéséhez a tárolókat úgy kell megtervezni és 
működtetni, hogy azokban az üzemanyag és a bioszféra 
között több mérnöki és természetes gát legyen. Mérnöki gátat 
jelentenek azok az eszközök, amelyek késleltetik a hulladék 
felszín alatti vízzel történő érintkezését, vagyis az olyan 
konténerek, melyeket a kiégett üzemanyag befogadására 
terveznek,  valamint azok tömedékelése és térkitöltése (pl. 
bentonittal való beborítás). A többszörös védelmi gátban a 
befogadó kőzet tölti be a természetes gát szerepét.  

A földfelszín alatt végbemenő folyamatok eredményeként a 
mérnöki gátak épségére azonban csak bizonyos ideig lehet 
számítani [1]. A gátak (amibe bele tartozik a konténerek és a 
fűtőelemek burkolata is) feltételezett sérülése után számolni 
kell azzal, hogy a fűtőelem burkolata megsérül, aminek 
következtében a kiégett fűtőelem érintkezhet a felszín alatti 
vízzel. A felszín alatti víz általi transzport az a mechanizmus, 
mellyel a tárolóban elhelyezett kiégett fűtőelemekből a 
radioaktív izotópok a bioszférába vándorolhatnak. 

A radioaktív izotópoknak a felszín alatti víz áramlásával 
bekövetkező mozgását akadályozza a radioaktív izotópok 
geológiai közegben történő szorpciója [2]. A szorpciós 
folyamatokat a felszín alatti víz és a kőzetrétegek kémiai 
összetétele befolyásolja, míg a felszín alatti víz vízkémiája a 
kőzetrétegeknek és a felszín alatti víz eredetének függvénye. 

 

 

 

 
1. ábra: A radioaktív izotópok bioszférába való kikerülése [1] [2] 
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Instant kikerülés 

A fűtőelemből kikerülő aktivitás mértéke 

A fűtőelemből kikerülő aktivitás nagyságát és elemi 
összetételét számos tényező befolyásolja. A transzport 
folyamat jellemzésére meg kell becsülni a kiégett fűtőelemek 
beoldódásának, valamint a különböző radioaktív izotópok 
kikerülésének a sebességét.  

A kiégett fűtőelemek beoldódási sebessége függ a kiégett 
fűtőelem és a felszín alatti víz összetételétől ugyanúgy, mint 
azon redoxi körülményektől, melyeken a beoldódás történik 
[3]. A pH tartomány szintén hatással van az oldhatóságra. 
Egyrészt bizonyos radioaktív izotópok oldhatósága adott pH-
n függ az oldatban jelen levő kémiai formájuktól, másrészt 
irodalmi adatok mutatják a beoldódódás erős pH függését 
[4]. 

A véglegesen elhelyezésre kerülő kiégett fűtőelemekből 
kikerülő aktivitásnak három fontos, egymástól időben 
elkülöníthető forrása van: 

 a fűtőelem résaktivitása, ami a burkolat sérülése után 
néhány nap, néhány hét alatt kikerül a fűtőelemből, 

 az üzemanyagszemcsék felületén összegyűlt hasadási 
termékek beoldódása a felszín alatti vízbe,  

 az üzemanyag mátrixban (szemcsék belsejében) található 
hasadási termékek, melyek kikerülése az UO2 oldódásával 
együtt megy végbe, mely folyamat kb. 30-300 évvel a 
burkolat inhermetikussá válása után válik dominánssá. 

A fűtőelemekben található aktivitásnak azonban csak egy 
kisebb része kerülhet ki a gátak sérülésekor, ez az ún. instant 
kikerülés. Az instant kikerülés (angolul instant release 

fraction - IRF) több mechanizmushoz is köthető, és az első két 
folyamat tartozik bele. 

Az Európai Unió 7. kutatási keretprogramján belül a FIRST-
Nuclides projektben azt vizsgáltuk, hogy a leltári 
mennyiséghez képest mekkora az instant kikerüléssel kijutó 
izotópok mennyisége. Ennek becsléséhez az instant 
kikerüléshez köthető mechanizmusok alaposabb 
megismerése szükséges. 

A radioaktív izotópok várható eloszlása PWR és 
BWR fűtőelem-kazettákban 

A kiégett kazetták számos anyagot tartalmaznak (így pl. 
urán-dioxid, Zircaloy), továbbá különböző acél vagy nikkel 
ötvözeteket használnak a fűtőelem-kazetták szerkezeti 
anyagaként. A kiégett fűtőelem nagymértékben UO2, kevés 
(néhány százalék) más aktinida és hasadási termék (1. 
táblázat). A hasadási termékek lehetnek gázneműek 
(hasadási gáz: xenon, kripton), illékonyak (cézium, jód, bróm, 
tellúr, rubídium, szelén) és nem illékonyak (fémek, az UO2 
mátrixban oldódó és nem oldódó oxidok, 14C). Az IRF értékek 
meghatározásánál figyelembe kell venni az aktivációs és a 
hasadási termékek eloszlását ezen anyagokban. Az 
eloszlásról az 1. táblázat ad felvilágosítást, míg a legfontosabb 
radioaktív izotópokra vonatkozó IRF értékek a továbbiakban 
lesznek meghatározva. A reaktorban végzett besugárzás 
hatására keletkező radioaktív izotópok egy része a 
keletkezése helyén marad, míg másik része különböző 
mechanizmusok hatására migrálni kezd. Attól függően, hogy 
az IRF becsléséhez használt módszer jól értelmezhető-e és a 
felhasznált adatbázis megfelelő minőségű-e, beszélhetünk 
„best estimate” (BE) és „pessimistic estimate” (PE) IRF 
értékekről.  

1. táblázat A radioaktív izotópok várható eloszlása PWR és BWR fűtőelem-kazettákban [5] [6] 

Összetevők Főbb radioaktív izotópok 

Fűtőelem-kazetta szerkezeti anyagagai 

Cirkónium 14
C (szerves) 

Zircaloy, Inconel, acél 14
C (szerves),

36
Cl, 

59
Ni, 

63
Ni 

UO2 tabletta 

Rés 
Hasadási gázok,  

illékonyak (129I, 137Cs, 135Cs, 36Cl, 79Se, 126Sn), nem illékonyak (14C) 

Peremréteg pórusok Hasadási gázok, illékonyak (
129

I, 
137

Cs, 
135

Cs, 
36

Cl, 
79

Se, 
126

Sn) Sr 

Peremréteg szemcsék Aktinidák, hasadási termékek 

Szemcsehatárok  
Hasadási gázok, illékonyak (

129
I, 

137
Cs,

 135
Cs, 

36
Cl, 

79
Se, 

126
Sn), fémek (

99
Tc, 

107
Pd) 

Szemcsék  Aktinidák, maradék hasadási termékek, aktivációs termékek 

MOX tabletta 

Rés Ugyanaz, mint az UO
2
-nál 

Szemcsehatárok és pórusok a PuO
2 
szemcsékben Ugyanaz, mint az UO

2
-nál 

Szemcsék  Ugyanaz, mint az UO
2
-nál 
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Hasadási gáz kibocsátás PWR és BWR UO2 
fűtőelemekből 

A hasadási gázok kikerülése (angolul fission gas release – 
FGR) az UO2 tablettából szorosan összefügg a lineáris 
hőteljesítménnyel, ami pedig a tabletta hőmérsékletétől függ. 
A fűtőelem-kazetta méretezésének és a sugárzási 
körülményeknek az optimalizálása hozzájárul a lineáris 
hőteljesítmény alacsonyan tartásához és így az FGR 
minimalizálható. Ennek eredményeként az FGR tipikusan 
kisebb, mint 1% 40 GWd/tiHM PWR fűtőelemekre 
vonatkozóan, ahogy ezt a 2. ábra mutatja. A kiégés 
növekedésével nő a hasadási gázok kikerülése, amit jól 
tükröznek a 70 GWd/tiHM kiégésig terjedő francia PWR 
fűtőelemek eredményei (3. ábra). 

 

2. ábra: Hasadási gáz kibocsátás PWR UO2 fűtőelemekből 
Vesterlund és társai eredményei alapján [5] [6] [7] 

 

 
3. ábra: Hasadási gáz kibocsátás PWR UO2 fűtőelemekből francia   

   PWR eredmények (CEA adatbázis) alapján [5] [6] 

 

A BWR UO2 fűtőelemeknél – amelyek a PWR UO2 
fűtőelemeknél enyhén nagyobb teljesítményen működnek – 
nagy kiégéseknél erőteljesebb hasadási gáz kibocsátás 
növekedés figyelhető meg 45 GWd/tiHM kiégés felett, ahogy 
ezt a 4. ábra mutatja. Az eredmények alapján az átlagos FGR 
legjobb becsléssel 5% lenne BWR fűtőelemre. Ugyanakkor 
más (nem publikált) adatok valamivel nagyobb, 10%-ig 
terjedő átlagos gáz kibocsátást jeleznek 50 GWd/tiHM 
kiégésnél.  

 
4. ábra: Hasadási gáz kibocsátás BWR UO2 fűtőelemekből Schrire 

és társai eredményei alapján [5] [8] 

Hasadási gáz viselkedés nagy kiégésű UO2 
tablettában és a peremréteg 

A tabletták peremrétegének szerkezete nagy (kb. 
40 GWd/tiHM fölötti) kiégéseknél átalakul, mert a 
felszaporodott plutónium a lokális teljesítménysűrűség 
növekedését okozza. A peremet alkotó szemcsék mérete 
lecsökken (~ 0,5 μm), az üzemanyag porozitása a hasadási 
gázbuborékok miatt megnő (10-15% nagy zárt porozitás 
mikrométeres túlnyomásos hasadási gázbuborékokkal töltve) 
[5]. Ezt az átstrukturálódott részt nagy kiégésű szerkezetnek, 
vagy peremrétegnek (angolul rim) nevezik. A burkolattal 
való mechanikai, ill. kémiai kölcsönhatásban a tablettának ez 
a része vesz részt. 

Koo és társai [9] a peremréteg jellemzőinek, úgymint a 
peremréteg vastagságának és hasadási gáz tartalmának 
kiégés függését tanulmányozták. A kapott eredmények azt 
mutatják, hogy a lokális teljesítménysűrűség növekedése 
miatt hirtelen nő a lokális kiégés is. Bár a külső néhány μm 
elérheti a tabletta átlagos kiégésének akár kétszeresét is, az 
átlagos lokális kiégés a teljes peremrétegen belül a tabletta 
átlagos kiégésénél 1,33-szor nagyobb. Az 5. ábra 1. és 2. 
egyenlete mutatja a BE és a PE illesztéseket. Mivel a PE 
illesztés azt sugallja, hogy 30 GWd/tiHM kiégésnél is van 
peremréteg, aminek azonban ellent mondanak a 
mikroszerkezeti vizsgálatok, ezt az egyenletet módosították 
és a továbbiakban már a módosított egyenletet alkalmazták.  

 

5. ábra: A peremréteg vastagsága a kiégés függvényében [5][6][9] 
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6. ábra: A peremréteg pórusaiban levő Xe frakció a kiégés 

függvényében [5] [9] 

 

Koo és társai a BE és a PE egyenleteket kombinálták egy, a Xe 
eloszlásra vonatkozó kifejezéssel (ez a 6. ábrán 6. 
egyenletként van feltüntetve), azzal a céllal, hogy 
meghatározzák azt a Xe frakciót a tablettában, ami a 

peremréteg pórusaiban maradt, feltételezve, hogy az nem 
került ki a résbe az átstrukturálódás során [5] [6] [9]. Ezt 
mutatja a 6. ábra, melyen a BE Xe frakció, ami a peremréteg 
pórusaiban csapdába került 48 GWd/tiHM átlagos kiégésnél, 
azaz 64 GWd/tiHM peremréteg kiégésnél ~ 2%, és 8%-ig nőhet 
a kiégés függvényében (75 GWd/tiHM átlagos és 
100 GWd/tiHM peremréteg kiégés esetén). A 2. táblázat 
egyaránt tartalmazza a pórusokban jelenlevő hasadási gáz 
mennyiségre a BE és a módosított PE egyenlettel, különböző 
kiégéseknél kapott eredményeket, valamint a teljes hasadási 
gáz leltárból a peremrétegben található százalékos kikerülés 
értékeket (pórus+rés). Összeadva a szabad helyeket és a zárt 
pórusokat adott kiégésnél a teljes hasadási gáz kibocsátásra 
kb. a 2-4. ábrákon látható mért értékek adódnak. Nagy 
peremréteg kiégésnél a legtöbb hasadási gáz a pórusokba 
különül el az átstrukturálódást követően, ami kb. 85%-ot 
jelent 80 GWd/tiHM peremréteg kiégésnél. Az eredmények 
tisztán mutatják, hogy a legtöbb hasadási gáz, ami a 
peremrétegben keletkezett, a pórusokban van jelen (kb. 70-
80%-a). 

2. táblázat Hasadási gázok a pórusokban és a peremrétegben [5] [6] 

 

A peremréteg nagyfokú átstrukturálódása ellenére a hasadási 
gázok az új pórus szerkezetben maradnak, ami magyarázza a 
kismértékű hasadási gáz kikerülést nagy kiégésű PWR 
fűtőelemeknél. Mindazonáltal, a peremrétegben levő 
hasadási gáz úgy tekinthető, hogy kikerült a tabletta 
mátrixból, még, ha ezáltal nem is szabadultak fel üres helyek 
a fűtőelemben. Hasonlóan, azok a hasadási termékek, 
amelyek nem képeznek szilárd oldatot az UO2-ban, 
várhatóan kikerülnek a szemcsékből az átstrukturálódás alatt. 
Mindezek eredményeként tehát a hasadási gázok a tabletta 
szemcsehatárok leltárához tartozva kikerülhetnek 
mélygeológiai tárolás során, amennyiben a felszín alatti víz 
áthatol a szemcsék határfelületein. Megfontolandó azonban, 
hogy a kikerülési modellben a pórusokban jelen levő 
hasadási gázokat az IRF részeként kell-e figyelembe venni kis 
szemcseátmérőjük miatt, vagy úgy kell tekinteni, hogy a 
mátrix oldódásával kerültek ki. 

MOX üzemanyag hasadási gáz kibocsátása 

MOX üzemanyag (angolul Mixed OXide fuel, azaz kevert 
oxid üzemanyag) tekintetében lényegesen kevesebb 
feldolgozható adat áll rendelkezésre, mint az urán-dioxidnál. 
A CEA utóvizsgálati eredményei alapján [5] [6] azonban 
elmondható, hogy a hasadási gáz kibocsátás PWR MOX 
fűtőelemeknél gyorsan nő 40 GWd/tiHM fölött, 50 GWd/tiHM 

kiégésnél az FGR eléri az 5%-ot, míg 70 GWd/tiHM-nál a 10%-
ot (7. ábra). Fokozott FGR figyelhető meg az UO2 
üzemanyaghoz képest nagy kiégésnél, ami a nagy 
reaktivitásból és a nagy teljesítmény/hőmérséklet arányból, 
valamint mikroszerkezeti tényezőkből (8. ábra) ered. 
 

 

7. ábra: Hasadási gáz kibocsátás PWR MOX és UO2 
üzemanyagból besugárzás után [5] [6] 

Tabletta 
átlagos 

kiégés 

(GWd/tiHM) 

Peremréteg 
kiégés 

(GWd/tiHM) 

A pórusokban 
jelen levő FG 

BE 

(%) 

A pórusokban 
jelen levő FG 

mPE 

(%) 

A peremrétegben (pórus+rés) 
jelen levő FG BE 

(%) 

A peremrétegben 
(pórus+rés) jelen levő FG 

mPE 

(%) 

37 49 0 0 0 0 

41 55 0 0,5 0,7 1,25 

48 64 2 3 2,7 4,3 

60 80 4 8 6,3 9,8 

75 100 8 14 10,8 16,5 
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8. ábra: Átsrukturálódott MOX üzemanyag [5] [6] 

 

MOX tablettában 10 μm átmérőjű Pu-gazdag 
agglomerátumokat találtak egy, a tabletta többi részénél 
sokkal nagyobb kiégésű részben, ami egy, a peremréteggel 
analóg szerkezetet eredményezett abban az esetben, amikor 
ezek az agglomerátumok a tabletta külső részének közepén 
helyezkednek el (8. ábra). A nagyméretű, Pu-gazdag 
agglomerátumok a teljes felszín közel 11%-át teszik ki, az 
átlagos kiégés pedig 2,5-szer nagyobb, mint a tabletta átlagos 
kiégése. Így a Pu-gazdag agglomerátumban jelenlevő 
hasadási termékek a teljes leltár kb. negyedét adják. A 
legtöbb gáz az aggregátumok pórusaiban keletkezett. A nagy 
agglomerátumok felületi eloszlása alapján kapott értékek 
megegyeznek a szemcseközi gáz frakcióban alapvetően 
jelenlevővel, Pu-gazdag átstrukturálódott agglomerátumok-
ban. 

A hasadási gáz mennyiségét MOX tablettában a résben levő, 
a szemcsehatárokon és a nagyméretű, Pu-gazdag 
agglomerátum pórusaiban levő gázok összessége adja (3. 
táblázat). A pesszimista becslés szerint a teljes aktivitás 
tartalmazza a tabletta külső részén, a tabletta sugarától kifelé 
elhelyezkedő összes Pu agglomerátumot, azok méretétől 
függetlenül (pórusok+szemcsék). A táblázatban levő anyagok 
2-3-szor nagyobbak azoknál, melyeket Johnson és McGinnes 
2002-ben publikált [10], ám ők nem vették figyelembe a Pu-
agglomerációkból kikerülő hasadási termékeket, csak a résből 
és a szemcsehatárokon keresztül kikerülőt.  

Az egyértelmű, hogy, ha víznek van kitéve egy ilyen porózus 
régió, akkor valószínűleg gyorsan kimosódnak a pórusokban 
jelen levő hasadási termékek. Ám az a feltételezés, hogy az 
agglomerátumban levő hasadási termék leltár az IRF részét 
képezi nagyon konzervatív, mivel azok nem hozzáférhetőek a 
víz számára, amikor a fűtőelem megreped, ugyanis tömör, kis 
porozitású UO2 szemcsék veszik körül őket. Mindazonáltal 
míg az adatok ismeretében állíthatjuk, hogy az UO2 
tablettában a peremréteg pórusok és a szemcsehatárok nem 
fogékonyak a kimosódásra, addig a MOX tablettára kevés 
adat áll rendelkezésünkre. Amíg azonban az anyagok 
migrációs viselkedését jobban megértjük, használhatónak 
tűnik a MOX tabletta IRF értékének meghatározásához a BE 
és a PE módszer. 

BWR MOX üzemanyagról jelenleg igen kevés adat érhető el. 
Haas és Lippens 1997-es adatai alapján [5] [11] 45-
50 GWd/tiHM kiégésnél mintegy 25% a hasadási gáz 
kibocsátás. 

3. táblázat Hasadási gáz eloszlás MOX tablettában különböző 
kiégéseknél [5] [6] 

Kiégés (GWd/tiHM), PWR 40 45 55 60 

rés + szemcsehatár (%) legjobb 

becslésbecslés 
2 3,2 5,6 6,8 

pesszimista 
becslés 

3,8 7,0 13,4 16,6 

Pu-agglomerátumok  

(%) 

legjobb 
becslésbecslés 

25 30 30 35 

pesszimista 
becslés 

50 50 50 50 

% legjobb becslésbecslés 27 33 36 42 

% pesszimista becslés 54 57 63 67 

BWR  25   

 

Radioaktív izotópok kioldódása 
kiégett fűtőelemekből, IRF becslése 
Bár a feldolgozott kiértékelések azt mutatják, hogy a résből és 
a szemcsehatáron keresztül kikerült radioaktív izotópok 
mennyisége csekély, mégis meg kell becsülni az átlagos 
értéküket, mivel a résből és a szemcsehatáron keresztül 
kikerült radioaktív izotópok mennyisége korrelál a hasadási 
gáz kibocsátással az egyes fűtőelemeknél, ami pedig 
megbízhatóan becsülhető kb. 65 GWd/tiHM kiégésig PWR 
fűtőelemeknél és 50 GWd/tiHM kiégésig BWR fűtőelemeknél 
[5] [6]. 

A radioaktív izotópok kikerülését a sérült fűtőelemekből két 
folyamat szabályozza. Az egyik az UO2 szemcsék lassú 
beoldódása, a másik pedig néhány elem, mint a Cs, I és Cl 
gyors kikerülése. A kiégett üzemanyag hosszú távú 
tárolásának biztonsági elemzésénél a gyors kikerülés, vagyis 
az IRF magában foglalja a tabletta/burkolat közötti résből 
való kikerülést, ami a vizes közeggel való érintkezés első 
heteitől az első néhány hónapjáig tart, valamint a későbbi, 
szemcsehatáron elkülönült anyagok kikerülését. Az ugyan 
még nem tisztázott, hogy milyen mértékű szemcsehatáron 
összegyűlt hasadási gáz kerül elsődlegesen kibocsátására, ám 
egyes izotópok mennyisége elkülönítve már meg lett 
határozva. 

Az IRF meghatározása különösen fontos a biztonsági 
elemzésekben, mivel az elsődlegesen kikerült radioaktív 
izotópok egy része (pl. 129I, 36Cl) egyaránt hosszú felezési 
idejű és geokémiailag mozgékony. 

Bár jelenleg a legtöbb PWR és BWR reaktorban a 
besugározott üzemanyag UO2 tabletta Zircaloy burkolatban, 
újabban a MOX üzemanyag használata is egyre gyakoribbá 
vált. Az üzemelési körülmények jelentős hatással vannak a 
tabletta mikroszerkezetére és néhány radioaktív izotóp 
elkülönülésére az UO2/MOX szemcsékből. Különösen a 
hasadási gázok és az illékony hasadási termékek (mint a Cs 
és I) esetében tapasztalható jelentős reaktoron belüli kikerülés 
a tabletta mátrixából. A hasadási gáz kikerülés különösen 
fontos fűtőelem viselkedési mutató, ezért alapos kutatásokat 
végeztek a kikerülést szabályozó paraméterek és üzemelési 
körülmények, mint a diffúziós együtthatók és szemcseméret 



Nukleon 2015. augusztus VIII. évf. (2015) 183 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015  6 

növekedés, valamint a lineáris hőteljesítmény és a kiégés 
szerepéről. 40 GWd/tiHM kiégés felett képződő peremrétegnél 
változik a tabletta mikroszerkezete, ami szintén 
befolyásolhatja a kikerülést vizes kimosatási körülmények 
között. A reaktoron belüli hasadási gáz kibocsátás és néhány 
hasadási termék gyors kikerülése között fennálló kapcsolatot 
rövid idejű kimosatásos kísérletekkel vizsgálták [5] [6]. Az 
eredmények szerint a Cs és a I kikerülése a hasadási gáz 
kibocsátás növekedésével nő. Ezek az összefüggések 
különösen jelentősek, mivel az izotópok nagyszámú 
fűtőelemből való kibocsátásának mérése bonyolult és 
költséges feladat, és segítségükkel empirikus kapcsolat 
nyújthat alapot azon kiégett fűtőelemekből való potenciális 
kikerülés becsléséhez, amelyek mélygeológiai tárolókban 
kerülnek elhelyezésre. Bár az összefüggések empirikusak, 
mégis van némi mechanisztikus alapjuk, mivel, mint a 
hasadási gázok esetében, ezeknek az elemeknek a diffúziós 
együtthatója az UO2 tablettában, reaktoron belüli üzemelési 
hőmérsékleten viszonylag nagy, sok más elemhez képest. 
Például Lassmann és társai 2002-ben azt írták [12], hogy a 
Cs/Xe diffúziós együtthatóinak aránya UO2 tablettában 0,33, 
ami konzisztens a Cs kis frakciójának kikerülésével 
kimosatásos kísérletekben a megfelelő hasadási gáz 
kibocsátáshoz képest. 

Sok reaktornál jelentkezik az egyre növekvő kiégés iránti 
igény, ami mintegy megkövetelte a geológiai tároláshoz 
szükséges, hasadási termékek gyors kikerülését tartalmazó 
adatbázis bővítését nagy kiégésű, 50 GWd/tiHM fölötti, 
fűtőelemekkel végzett kísérleti eredményekkel. Emellett 
szintén fontos tényező a fűtőelem lineáris hőteljesítménye, 
ami nagymértékben meghatározza a hasadási gáz kikerülését. 
Különösen a nagy lineáris hőteljesítmény közepes kiégésnél 
vezethet nagyon nagy hasadási gáz kibocsátáshoz, ezért ezt a 
tényezőt figyelembe kellene venni a hasadási termékek 
kikerülésének értékelésénél.  

A Johnson és társai által 2004-ben és 2005-ben publikált 
eredmények szerint [5] [6] viszonylag alacsony IRF érték 
tartozik az alacsony, vagy közepes kiégésű fűtőelemekhez, 
míg potenciálisan nagy a nagy kiégésűekhez, melyeknél 
nagyobb az FGR és jelentős a fűtőelem átstrukturálódása is 
(4. táblázat). Meg kell jegyezni, hogy a 4. táblázat 
reprezentatív jellegű és a benne szereplő IRF értékek 
pesszimista módszerrel lettek meghatározva, azt feltételezve, 
hogy a víz az összes pórusba gyorsan behatol, továbbá 
kombinált, vagyis tartalmazza a résből és a szemcsehatáron 
keresztüli kikerülést, valamint a rim rétegben (rés+pórus) 
levő összes hasadási terméket. A 14C és 36Cl izotópok becslése 
különösen pesszimista, mivel az elérhető, korlátozott 
mértékű adataik alapján kevésbé világos a kikerülési 
mechanizmusuk (a 14C IRF értéke független a fűtőelem 
lineáris hőteljesítményétől [5], a 36Cl IRF értéke pedig élesen 
nő a hasadási gáz kibocsátással). 

Johnson és társai 2012-ben publikált tudományos 
eredményeikkel [13] a nagy kiégésű fűtőelemekből való 
hasadási termékek kikerülési mechanizmusának alaposabb 
megismerését segítik. Nagy kiégésű fűtőelemekből (58-
75 GWd/tiHM kiégés, BWR, PWR-ek és MOX üzemanyag 
minták) való 137Cs, 129I és 79Se gyors, vizes kikerülését 
vizsgálták oxidáló körülmények között. Méréseik a fűtőelem 
mátrixból való beoldódásra terjedtek ki, így nem használták a 
baleseti elemzéseknél alkalmazott IRF meghatározást (gyors 
kikerülés a résből és később a szemcsehatáron keresztül). 

4. táblázat Legjobb és (pesszimista) IRF becslések PWR UO2 
tablettára t=0 időpontban [5] [6] 

Kiégés (GWd/tiHM) 37 41 48 60 75 

Radioaktív izotóp IRF (a teljes leltár %-ában) 

hasadási gáz 2 (2) 2 (2) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

14
C 10 10 10 10 10 

36
Cl 5 5 10 16 26 

79
Se 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

90
Sr 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

99
Tc 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

107
Pd 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

126
Sn 1 (1) 1 (1) 3 (4) 7 (11) 11 (17) 

129
I 3 (3) 3 (3) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

135
Cs 2 (2) 2 (2) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

137
Cs 2 (2) 2 (2) 4 (6) 10 (16) 18 (26) 

 

Mérési eredményeik feltárták, hogy a minta előkészítési 
módszer jelentős mértékben befolyásolja a kibocsátott 
hasadási gáz értékeket. Az a módszer, mellyel a tablettát és a 
burkolatot elválasztják egymástól, jelentős alulbecslést 
okozhat. Így ahhoz, hogy értékelni tudják a kapott 
eredményeket, a korábbiakat újraszámolták. Azt kapták, 
hogy 4-8% a hasadási gáz kibocsátás a peremrétegben 
60 GWd/tiHM kiégésnél. Az általuk nagykiégésű fűtőelemekre 
kapott hasadási gázokhoz viszonyított kikerülési arányok 
nagyjából összhangban vannak a korábban Johnson és társai 
[5] [6] által összefoglalt eredményekkel, mely szerint a 
hasadási gázoknál tipikusan kisebb más frakciók, pl. a 137Cs 
és a 129I kikerülése, a 137Cs hasadási gázhoz viszonyított 
kikerülési aránya pedig az 1:3 tartományban van. A 129I 
esetében az általuk kapott hasadási gázhoz viszonyított 
kikerülési arány a korábban publikált 1:1 alatt marad [5] [6].  
A 129I kikerülések, bár nagyobbak a korábbiaknál, szinte 
minden esetben a hasadási gáz kibocsátás alatt maradnak. 
Alapvetően az feltételezhető, hogy a reaktoron belüli 
kimosatás során a kikerülő cézium mennyiségének 
meghatározásában a diffúzió dominál. Az eredményekben 
jelentkező eltérések ugyanakkor arra utalnak, hogy más 
tényezők is befolyásolják a 137Cs izotóp vízben való 
kikerülését. 

Az adatok nem támasztják alá azt a feltevést, hogy a 
szemcsehatáron elkülönült radioaktív izotópok könnyen 
kimosódnak. Ezért további módszerek kidolgozása szükséges 
ahhoz, hogy megkülönböztethető legyen a résből és 
szemcsehatárról történt kikerülés. Ugyanakkor a hasadási gáz 
kikerüléssel összefüggő 137Cs és 129I izotópok meghatározása 
rendkívül hasznos a kiégett fűtőelemek biztonsági értékelése 
szempontjából, különösen, amikor az kombinálva van a teljes 
reaktor zóna végső hasadási gáz kibocsátás értékeinek 
meghatározásával.  



Nukleon 2015. augusztus VIII. évf. (2015) 183 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015  7 

A FIRST-Nuclides projekt 
A FIRST-Nuclides projekt [14] keretében végrehajtott 
oldódásos kísérletekben különböző, nagy kiégésű fűtőelem 
minták vizsgálata lett elvégezve az IRF meghatározása 
céljából. A jellemzően egy éves időtartamú mérésekben 
voltak burkolattal ellátott, burkolat nélküli és UO2 
törmelékből álló minták is. A kísérletek többségében UO2 
üzemanyagot használtak, de volt néhány MOX és TRISO 
(TRistructural ISOtropic fűtőelem, gázhűtésű reaktorok 
üzemanyaga) minta is. A mérésekből meg lett határozva a 
vízzel érintkező fűtőelemekből kikerülő radionuklidok 
mennyisége, különös tekintettel a még kevéssé ismert Se és 
14C esetében, továbbá a kísérleti adatok alapján korrelációk 
lettek felállítva a hasadási gázok kibocsátása és a Cs és I 
izotópok korai kikerülése (IRF) között. 

Eredmények, következtetések 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a FIRST-Nuclides 
projekt keretében elvégzett munka eredményeként a meglevő 
adatbázis további nagy kiégésű minták értékelésével 
bővülhet. 

Az elvégzett oldódásos mérések jelentős különbségeket tártak 
fel az egyes elemek izotópjainak beoldódása között. 
Megfigyelték, hogy a Cs, Rb, Sr, Mo, Tc gyorsabban oldódik 
az uránnál, ami a szemcsehatárokon történő 
felhalmozódásukkal magyarázható. Ezzel szemben az 
aktinoidák és lantanoidák az urán-dioxid mátrixszal együtt 
oldódnak be. A Ru, Rh, Zr fémes zárványokat képez a kiégett 
tablettákban és lassabban oldódik a mátrixnál.  

A gadolínium tartalmú tablettákból az UO2 oldódása sokkal 
lassabban megy végbe vízben (a talajvizet szimuláló 
oldatban), mint a gadolíniumot nem tartalmazó tablettákból. 

Az oldódást rengeteg egyéb tényező is befolyásolja, pl. a 
felszín alatti víz összetétele, karbonát- és vastartalma, a 
vízben oldott gázok mennyisége és összetevői, a radiolízis 
során keletkező gázok, az oxigénpotenciál, az elektrokémiai 
körülmények. Az U, Sr és Tc oldódása redukáló 
atmoszférában (H2) több nagyságrenddel lassabb, mint 
oxidáló atmoszférában.  

Összevetve az erőművi tapasztalatokat a kísérleti 
eredményekkel, ahogy azt a 9. ábra is mutatja, a paksi VVER 
fűtőelemekkel végzett mérésekből számított kikerülési 
arányok meglepően jó egyezést mutatnak a melegkamrás 
kísérleti eredményekkel, annak ellenére, hogy a kiégések 
alacsonyabbak voltak és a hűtőközeget magas bórsav-
koncentráció jellemezte.   

 

9. ábra: A FIRST-Nuclides projekt oldódásos kísérleti eredményei 

Mindezek alapján elmondható, hogy a projekt eredményei jó 
támpontot jelenthetnek a hazai tároló kialakításának 
tervezéshez is. 
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A VVER fűtőelemek burkolatának kopásos sérülését kísérletekben szimulálták. A mérések egyrészt a kazettába került idegen 
testek, másrészt a távtartórács lehetséges koptató hatását vizsgálták. Az eredmények rámutattak, hogy a távtartórácsnál akkor 
léphet fel kopás, ha a rács nem rögzíti eléggé mereven a rudakat. A fűtőelemek kilyukadásához a zónába került idegen test és a 
burkolat között több százezer, vagy több millió érintkezésnek kell létrejönnie. 

 

Bevezetés 
Az atomerőművekben a hasadóanyagot tartalmazó kerámia 
tablettákat cirkónium burkolatban helyezik el.  
A maghasadások során keletkező hasadási termékek 
többsége benn marad a tablettában, de egy-két százalékuk 
kikerülhet a burkolat alatti résbe. Ha megsérül a burkolat, 
akkor a fűtőelemrúd gázterében, illetve a tabletta és a 
burkolat közötti résben található illékony és gáznemű 
radioaktív izotópok könnyen kijuthatnak a hűtővízbe. 
A fűtőelemek döntő többsége megőrzi épségét a reaktorban 
töltött évek alatt. A statisztikák azt mutatják, hogy százezer 
fűtőelemből egy veszíti el az integritását normál üzemvitel 
mellett. Az üzemelési tapasztalatok szerint a fűtőelemek 
sokféle mechanizmussal válhatnak inhermetikussá a 
reaktorban. A fűtelem szivárgását okozhatja gyártási hiba, 
korróziós folyamat, hidridképződés, a burkolat 
összeroppanása vagy mechanikai kopása. A Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség nyilvántartása szerint a kopásos 
sérülés valamennyi reaktortípusnál előfordul [1], [2], és a 
VVER reaktoroknál is az egyik domináns sérülési 
mechanizmus [3]. 
A burkolat kopását a hűtővízben keringő törmelék, vagy a 
fűtőelemmel érintkező szerkezeti elemek mechanikai hatása 
hozza létre. A törmelékek, amelyek a kopást okozhatják, 
általában a javítási, karbantartási munkák folyamán kerülnek 
a reaktorok hűtőkörébe. A szabadon levő fém törmelékek a 
hűtővízben keringve bekerülhetnek a fűtőelem-kötegekbe, a 
fűtőelempálcák és a távtartórácsok közé. A törmelékdarabok 
az áramló víz miatt sokszor nekiütköznek a burkolatnak és 
koptatják azt, vagy ki is lyukaszthatják. A hibák a kötegben 
bárhol létrejöhetnek a törmelék méretétől függően. A 
burkolat kopása bekövetkezhet a fűtőelem és a vele érintkező 
szerkezeti elemekkel történő (elsősorban a távtartórácsnál 
fellépő) súrlódás miatt is. A fűtőelem burkolat távtartórács 
alatti kopását több tényező is befolyásolja: a rázkódás 
frekvenciája és amplitúdója, az érintkező felületek közti 
nyomóerő, a fűtőelempálca rögzítésének minősége az alsó 
távtartóráccsal, valamint a távtartórács rögzítésének 
minősége [2]. A kopásra hatással van az is, hogy az 

üzemeltetés alatt az egyes szerkezeti elemek mennyire tartják 
meg az eredeti geometriát.  

A kopási folyamatban a burkolat és az idegen test, vagy 
távtartórács érintkezési felületén létrejövő elmozdulás 
nyírófelszültséget hoz létre. A kopás alapvetően ehhez a 
súrlódási munkához köthető. A kölcsönhatás során mindkét 
felület kopik – a keményebb anyag kopása kisebb mértékű, 
mint a puhábbé. Ennek megfelelően a fűtőelemek közé kerülő 
puha idegen test el is kophat azelőtt, hogy a burkolat 
sérülését előidézné. A burkolaton általában vékony oxidréteg 
található. A kopás első fázisában az oxidréteg megsérül és 
ennek eredményeként a lokális korrózió felgyorsulhat, ami 
ún. másodlagos meghibásodásokhoz vezethet. 
A kopásos sérülésekről fontos információt szolgáltatnak a 
kiégett kazetták melegkamrás vizsgálatai [3][4]. A fűtőelemek 
kopását számos külföldi laboratóriumban vizsgálják. A 
kísérletek célja elsősorban a távtartórács optimális kialakítása 
[5]. A koreai KAERI intézetben a fűtőelemek és távtartórács 
érintkezési pontjainál fellépő kopást vizsgálták a FRETONUS 
nevű kísérleti berendezésben [6][7]. A berendezés normál 
üzemi paraméterekkel működött (320 oC és 15 MPa nyomás) 
vizes hűtőközegben. A reaktorban fellépő vibrációt 
mesterségesen idézték elő a rúd mozgatásával. Az 
eredmények szerint a legnagyobb mértékű kopás akkor lépett 
fel, ha a vibráció körkörös irányú volt és egy kis rés maradt a 
rács és a rúd között (tehát a rács nem rögzítette elég erősen a 
rudat). 
Franciaországban az EDF – a kopásos sérülések fontossága 
miatt – a távtartórács optimális kialakítására végzett 
kísérleteket [8]. А méréshez teljes kazettát használtak fel és 
egy speciális termohidraulikai hurokban különböző 
hidraulikai körülmények között végezték a vizsgálatokat. 
Különböző rács típusokból sikerült kiválasztani azt a fajtát, 
amely a legkisebb mértékben koptatja a burkolatot. A 
mérésekkel párhuzamosan végzett számítások rámutattak 
arra, hogy a kopásos sérülés – a fűtőelemek átmérőjének 
csökkenése miatt – leginkább a kampány végén várható. 

Oroszországban a VVER-1000 kazettáknál tapasztalt kazetta 
görbülésével kapcsolatban végeztek teljes léptékű kopásos 
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méréseket [9]. A mérésekből kiderült, hogy a kazetta 1-2 mm-
es görbülésének eredményeként a rács és a rúd közötti 
rögzítő erő bizonyos pozíciókban negyedére csökken, és 
emiatt a kopás ezeken a helyeken könnyen kialakulhat. 
A fűtőelem-burkolattal végzett hazai kísérleti program 
részeként sor került a kopásos folyamatok vizsgálatára is. A 
munka célja a fűtőelemek (távtartórács okozta, vagy idegen 
test jelenléte miatt fellépő) mechanikai kopását és az ezzel 
összefüggő sérülését jellemző körülmények meghatározása 
volt. A mérésekben olyan mennyiségeket próbáltunk 
meghatározni, amelyek jellemzik a burkolat és az idegen test 
közötti kölcsönhatást. Ilyen adatok ismeretében meg lehet 
becsülni, hogy milyen gyakorisággal kell egy fémdarabnak a 
burkolathoz ütköznie ahhoz, hogy lyuk keletkezzen, és a 
fűtőelem elkezdjen szivárogni. 

A távtartórács okozta kopás vizsgálata 
A távtartórács okozta kopás vizsgálatára létrehozott 
berendezésben egy fűtőelem-burkolat három ráccsal 
érintkezett (1. ábra). A rácsok az 50 cm hosszú mintadarab 
közepén, 120°-onként helyezkedtek el és egymástól 
függetlenül voltak rögzítve. Erre azért volt szükség, hogy a 
különböző nyomóerőket és réseket tudjunk beállítani. A 
kísérletekben rozsdamentes acélrácsokat használtunk, 
amelyek hasonlóak voltak a VVER-440 kazettákban korábban 
használt rácsokhoz. Később az orosz fűtőelemgyár áttért a 
cirkónium ötvözetből gyártott távtartórácsokra, ennek a 
koptató hatását egyelőre nem vizsgáltuk. 
A rácsok és a függőleges álló rúd közötti relatív elmozdulást 
egy excentrikus agyon keresztül egy egyenáramú motor 
kényszerítette ki a rúd felső végén (2. ábra). A rúd alsó vége 
rögzítve volt. A tápfeszültség állításával a percenkénti 
ciklusszám egyszerűen szabályozható volt, amit egy külön 
erre a célra fejlesztett számláló áramkör mért.  

 
1. ábra: A távtartórács okozta kopás vizsgálatára használt kísérleti 

berendezés fő egységei  
 

A kísérletek első sorozatát levegőben hajtottuk végre. Ebben 
az esetben egyszerűen össze tudtuk gyűjteni a vázszerkezet 
aljára felerősített korong alakú szűrőpapíron a kopás során 
keletkező port. Ebből becsülhető volt a minták kopásának 
mértéke. A további méréseket bórsavas vízben végeztük. A 
rudak kopása csak a vizes közegben haladta meg az egy 
nanogrammot ciklusonként. A kopás legnagyobb mélysége 
140 μm volt, amelyet 60 millió ciklus után értünk el. A 
fűtőelem átlyukadásához ennek körülbelül ötszörösére lenne 
szükség, ami 300 millió rezgést jelent. A 3. ábrán látható, 
hogy a mikroszkóppal egyedi szemcsékként 
megkülönböztethető legkisebb részletek néhány tized 
mikrométertől 1-3 mikrométerig terjednek. 

 
2. ábra: Az excentrikus agy keresztmetszeti rajza 

 
3. ábra: A pormintáról készült elektronmikroszkópos felvétel 

Kopás a kazettába került idegen 
testek miatt  
Három rúdból álló köteggel olyan esetet szimuláltunk, 
amikor a kazettába bekerül valamilyen idegen tárgy. A 
kazetta jellemző geometriai méreteiből kiindulva végeztük el 
a kísérleteket különböző méretű huzalokkal és lemezekkel. A 
VVER típusú reaktorok kazettáiban a 9,15 mm átmérőjű 
fűtőelemek 12,2 mm-es osztással háromszög rácson vannak 
elhelyezve, ezért ilyen geometriai elrendezésben végeztük a 
méréseket. A mérésekhez 100 mm hosszú, E110 típusú, 1% 
nióbiumot tartalmazó cirkónium ötvözetből készült mintákat 
használtunk. A koptató anyagokat a három cső közé 
helyeztük el és egy villanymotorral forgattuk. Feltételeztük, 
hogy a törmelékek oldalirányú és függőlegesen alternáló 
mozgást képesek végezni a fűtőelemek közötti csatornában. 
Ezért a berendezést úgy alakítottuk ki, hogy a koptató 
mintadarab 3 mm alternáló mozgást is tudjon végezni. A 
berendezést bórsavas vízzel töltött edényben működtettük (4. 
ábra). A kopást okozó idegen testet egy 3 mm átmérőjű 
tengelyre lehetett rögzíteni. A méréseket a tengelyre rögzített 
acéllemezzel, spirál alakú huzallal és szabad mozgású 
acélhuzallal hajtottuk végre (5. ábra). A három idegen test 
különböző fajta acélokból készült.   
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4. ábra: A három rúd közé került idegen test által okozott kopás 

vizsgálatára készített berendezés 

   
5. ábra: A három rúd közé helyezett idegen testek: lemez (bal), 

spirál (középső), szabad mozgású acélhuzal (jobb) 
A 2 cm hosszú acéllemezzel végzett vizsgálatok eredményei 
azt mutatták, hogy mind a három cső egyenlő mértékben 
kopott. A különböző mérési sorozatokban az egy érintkezésre 
kapott, koptatott térfogatok jó közelítéssel azonos értékeket: 
10-20∙10-6 mm3/érintkezést mutattak. Az egy ütközéshez 
tartozó koptatott mennyiség néhányszor tíz nanogramm volt.  
A spirál alakú huzallal végrehajtott mérések után a 
mintadarabokon keletkezett legnagyobb bemarás mélységét 
mértük meg. Ennek értéke 0,26 mm volt 4,5 óra koptatási idő 
és 196020 ütközés után (az egy rúdra eső ütközések száma 
ennek harmadrésze). Az egy érintkezés hatására 
bekövetkezett átmérő csökkenés 1,33∙10-6 mm volt. Ezt a 
fogyási ütemet alapul véve a burkolat átlyukadásához 160000 
ütésre lett volna szükség az adott kísérleti körülmények 
között. A mérések során a huzal vége 0,19 m/s sebességgel 
forgott körbe és ilyen sebességgel érkezett a burkolat 
felszínére.  

A szabad mozgású acél huzallal végzett mérések időtartama 
25,5 óra volt, ez idő alatt több mint egymillió alkalommal 
ütközött a huzal a burkolatok falának. A mérést addig 
folytattuk, amíg az egyik cső fala teljesen átlyukadt.  
A hűtőközegben összegyűlt port lemérve megállapítottuk, 
hogy a három rúdról származó összes lekopott mennyiség kb. 
500 mg volt. A csövek felületének vizsgálata után elvégzett 
számítások is azt mutatták, hogy a lekopott tömeg 500-550 
mg tartományban lehetett. A vizuális megfigyelések jelezték, 
hogy a burkolat kopása nem csak a huzal végénél lépett fel, 
hanem a huzal oldala is érintkezhetett a csőfallal, és így egy 
háromszög alakú kopás jött létre (6. ábra). Az egy ütközéshez 
tartozó kopás ebben az esetben 4,5 μg volt. A szabadon 
mozgó huzal mintegy 3 cm hosszúságban koptatta a cső falát. 
A 6. ábra fényképein látható, hogy a három cső nem teljesen 
egyformán kopott. Valószínű, hogy az egyik cső kilyukadása 
után már a kezdeti szimmetria torzult és a kilyukadt cső 
gyorsabban kopott, mint a másik kettő. Az egy rúdra eső 
ütközések száma ebben az esetben 370260 volt, ami 
elegendőnek bizonyult a rúd sérüléséhez. Az elektron-
mikroszkópos felvételen (7. ábra) jól láthatóak a sérülések 
nyomai és kisebb, mikrométer nagyságú szemcsék is. 

 
6. ábra: A szabad mozgású huzallal koptatott mintákról készült 

felvételek (a jobboldali minta lyukadt át) 

 
7. ábra: A koptatott csődarabról készült felvétel (600-szoros 

nagyítás) 
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Összefoglalás  
A VVER fűtőelemek kopásos sérülésének vizsgálatára 
kísérleteket hajtottunk végre E110 ötvözetből készült 
burkolattal.  

A kísérletek eredményei szerint a távtartórács és a burkolat 
érintkezési pontjain akkor jött létre számottevő mértékű 
kopás, ha a rács nem rögzítette elég mereven a rudat. A 
legnagyobb mértékű kopást azokban a mérésekben 
tapasztaltuk, ahol a három rácsból az egyik nem érintkezett a 
felülettel. A fűtőelem burkolat kopása mellett jelentős 
mértékben kopott a rács anyaga is. Mindez az erőműben egy 
öngerjesztő folyamatot eredményezhet: a gyengén rögzítő 
rács kopása miatt a rögzítő erő tovább csökken, a szabad 
elmozdulás nagyobb lesz és a kopás egyre intenzívebbé válik. 
A porminták elemzéséből megállapítható volt, hogy a 
különböző koptatási kísérletekben keletkezett szemcsék 
mérete néhány tized mikrométertől néhány mikrométerig 
terjedt. A porszemcsék méretéből és az egy ütközéshez 
tartozó kopás tömegéből következik, hogy egy-egy ütközés 
során több ezer, vagy több millió szemcse válik le a 
burkolatról. A leváló szemcsék mennyiségét befolyásolja az 
idegen test és a burkolat érintkezési felületének a nagysága, 
az idegen test anyaga, valamint az ütközés sebessége.  

A másik kísérlet-sorozatban olyan idegen testeket 
használtunk a fűtőelem burkolatának koptatására, amelyek 
elférnek a fűtőelemek között, és amelyeknek az aktív zónába 
bekerülése sem teljesen kizárt. A kiválasztott anyagok nagy 
keménységű fémek voltak, amelyeknél a burkolat jelentős 
mértékű kopása várható. Az elvégzett mérések konzervatívak 
voltak abból a szempontból, hogy az érintkezések során a 
villanymotor tengelyére rögzített idegen test és a burkolat 
között fellépő nyomóerő általában jóval nagyobb volt, mint 
ami a zónában, a fűtőelemek között szabadon mozgó idegen 
test és a burkolat közötti érintkezések során várható. A 
mérésekben az érintkezési pontok állandóak voltak – ez a 
zónába került idegen test esetében nem feltétlenül van így. A 
burkolat átlyukadása különböző idegen testek jelenlétében 
több százezer, vagy több millió érintkezés után léphet fel a 
mérési eredmények szerint. A koptatásos mérésekben az 
idegen tárgy és a burkolat közötti egy érintkezésre 
meghatározott kopás tömege néhány tized nanogramm és 
több ezer nanogramm között változott a kísérleti feltételek 
függvényében.  A reaktor zónájára jellemző nagy sebességgel 
áramló hűtőközegben a fűtőelemek közé szorult idegen test 
óránként több ezerszer is nekiütközhet a burkolatnak. A 
kísérleti eredmények megerősítették, hogy egy idegen test 
néhány nap, vagy hét alatt a burkolat átlyukadását idézheti 
elő a reaktorban.     

 

Köszönetnyilvánítás  
A VVER fűtőelemekkel végzett kopásos méréseket az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával hajtottuk végre az 
OAH/NBI-ABA-16/06 számú szerződés keretében.   
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Neutroncsillagok – a világegyetem legnagyobb atommagjai 

Karsai Szilvia1,2, Barnaföldi Gergely Gábor2, Forgácsné Dajka Emese1, Pósfay Péter1,2 

1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

2MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet  

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

A csillagászatban nagy tömegűként számon tartott, körülbelül 8 naptömeg feletti csillagok fejlődése kataklizmikus szupernóva-
robbanással fejeződik be. A csillagok magjából a gravitációs összeomlást követően olyan nagy sűrűségű, kompakt csillagászati 
objektumok jönnek létre, amelyek belsejében felbomlik az atomi szerkezet és a magerők veszik át a főszerepet. Kompakt 
csillagoknak, vagy csak egyszerűen neutroncsillagnak nevezzük ezen csillag-végállapotoknak megfelelő elméleti objektumokat, 
amelyek többek között pulzárokként detektálhatóak. Az ilyen extrém nagy sűrűségű, túlnyomórészt maganyagból álló égitestek 
tömege eléri a néhány naptömeget, amelyhez mindössze körülbelül 10-20 kilométeres átmérő párosul. Forgási periódusuk pedig 
akár a másodperc ezredrésze is lehet. E kivételes paraméterek lehetőséget nyújtanak a speciális feltételek között lévő anyag és a 
gravitáció kapcsolatának tanulmányozására. Kutatásukhoz a relativitáselméletbeli tárgyalás kereteit alapul véve az elemi 
alkotórészekből álló, hideg, nagy sűrűségű maganyagot leíró lokális magfizikai modelleket alkalmazhatunk. Az ehhez szükséges 
termodinamikai állapotegyenletek felírása aktívan kutatott területe a nukleáris asztrofizikának. E fő célt tűzte ki maga elé az 
asztrofizika, a magfizika és a gravitáció kutatás kiváló szakembereit összekötő, 2013-ban indult NewCompStar EU COST 1304  
pályázat, amelynek hazánk is aktív tagja.  

 

Kompakt csillag születése – nagy 
tömegű csillagvégállapotok 
Le roi est mort, vive le roi!1 – kiáltották a középkori 

Franciaországban az új uralkodó trónralépésekor. A kompakt 
csillagokat hasonlóképpen ünnepelhetjük, hiszen ezek fényes, 
nagy tömegű csillagok halálakor keletkeznek.  

A csillagászatban a kompakt objektum elnevezés általában 
három különböző típusú csillagvégállapot: a fehér törpe, a 
neutroncsillag és a fekete lyuk jelölésére használatos. Ezek 
mindegyike extrém sűrű (~ 1012 g/cm3), ezért csillagászati 
viszonylatban jellemzően kisméretűek, a Nap tömegének 
nagyságrendjébe eső tömegükhöz képest. A kompakt 
objektumokban, vagyis a „halott csillagokban” energia-
termelő reakciók többnyire már nem folynak. Anyaguk 
teljesen elfajultnak tekinthető, vagyis bennük a nyomást a 
hőmérséklet helyett a részecskék sűrűségétől függő 
kvantumnyomás határozza meg, amely akkor kezd 
dominálni, ha a részecskék minden kvantumállapotot 
betöltöttek.  

A csillagfejlődés e végső állapotát a csillag kezdeti tömege 
determinálja. A csillag energiatermelő életszakaszában zajló 
magfúziós reakciósorozat időbeni lefutását pedig a 
gravitációs nyomással ellentartó sugárnyomás biztosításához 
szükséges hőmérsékleti és nyomásviszonyok határozzák meg 
(l. 1. ábra).  

                                                   

1 Meghalt a király, éljen a király!  

 

 
1. ábra: A csillagok fejlődése és a csillagtömegtől függő lehetséges 

csillagvégállapotok 

Az egyes csillagvégállapotok közül a fehér törpe állapotba a 8 
naptömegnél kisebb tömegű csillagok kerülnek a nukleáris 
energiatermelő életszakaszuk lezárulását követően. Az 
objektumok tömegétől függően százmilliós (3-5 naptömeg) 
vagy milliárd éves (1-1,5 naptömeg) nagyságrendű idő eltelte 
után a hélium kimerülésével záródik a reakciósorozat, mivel 
a magbéli hőmérséklet és nyomás mértéke nem elegendő a 
szén fúziójának beindulásához. A csillagból – külső burkát 
levetve – egy gravitációsan összeomlott, inaktív, főként szén-
oxigén tartalmú csillagmag marad vissza. A kollapszust a 
degenerált elektrongázban a Pauli-féle kizárási elv hatására 
fellépő elektron-elfajulási nyomás állítja meg, mely körülbelül 
1,4 naptömegben maximalizálja a fehér törpék felső, elméleti 
tömeghatárát, a Chandrasekhar-határt [1]. Ezek mérete a 
Földével, tömege pedig a Napéval mérhető össze  
(ρ ~ 1013 g/cm3). A gravitációs összeomlást követően a fehér 
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törpék az ún. progenitoraikhoz, azaz szülőcsillagaikhoz 
képest egy új, csökkent luminozitású állapotban töltik életük 
további 1-2 milliárd évét. A csillagok kisebb hányada 
(körülbelül 5 százaléka) éli a rövidebb, néhány millió éves 
életét nagytömegű (8-20 naptömegű) csillagként, majd a 
szupernóva-robbanást követően neutroncsillagként. Ebben az 
esetben a csillagfejlődés végső stádiumát jelentő vörös 
szuperóriás állapot során az égitest magjában fokozatos 
összehúzódás zajlik. A csillag megfelelően nagy tömege 
lehetővé teszi, hogy a hidrogén és a hélium kimerülését 
követően beinduljon a szén és az egyre nagyobb rendszámú 
elemek fúziója egészen a szilíciumig. A fajlagosan sorra 
kevesebb energiát termelő fúziós reakciósorozatok végén a 
legnagyobb gyakoriságú elemmé a vas (56Fe) válik. A 
gravitációs összeomlást megelőzően a maganyag a 
legalacsonyabb energiasűrűségű állapotba jut. Ha ebben az 
állapotban a csillagmag tömege meghaladja az 1,4 
naptömeget, a degenerált elektrongáz nyomása már nem 
képes megakadályozni a további gravitációs kollapszust. 
Ekkor az elfajult magra zuhanó gázanyag ,,visszapattanva” 
lökéshullámot indít el, melynek hatására a vörös szuperóriás 
állapotban lévő csillag külső rétegei robbanásszerűen 
ledobódnak. Ez a folyamat a szupernóva-robbanás, amely 
hatalmas mennyiségű gravitációs energia (~1053 erg) 
felszabadulásával jár. A folyamat során a proton a Coulomb-
gát ,,átszakításával”, inverz β-bomlás révén neutronná alakul 
az alábbi reakcióban:  

p+ + e-  → n0 +νe . 

Az összehúzódás addig tart, amíg a neutronok közti rövid 
hatótávolságú taszító erők el nem kezdenek dominálni.  

A folyamatok során felszabaduló energia 99 százaléka a kis 
hatáskeresztmetszettel kölcsönható neutrínók által távozik a 
rendszerből. Így alakul ki a neutroncsillag, melyben a 
degenerált neutrongáz nyomása tart egyensúlyt a 
gravitációval. Ez a konfiguráció a fehér törpéknél jóval kisebb 
méretű, körülbelül 10-20 km átmérőjű és nagyobb sűrűségű 
objektumot eredményez (M~1,35-2,1 Mnap; ρ ~ 1015 g/cm3).  

A későbbiekben a forró proto-neutroncsillag éves időskálán 
hűl 1000 milliárd kelvin hőmérsékletről közel 1 millió 
kelvinre további neutrínó-emisszió révén. Kis méretük és 
gyenge fényességük, valamint a Földtől vett távolságuk nem 
teszi lehetővé a neutroncsillagok optikai tartománybeli 
detektálását. Amennyiben az összeomló csillag magja jóval 
meghaladja a Chandrasekhar-határt, azaz az Eddington-féle 
elmélet szerint körülbelül 3 naptömegű a visszamaradó 
csillagmag, a keletkezett neutroncsillag sem maradhat 
hidrosztatikailag stabil állapotban [2]. Az általános 
relativitáselmélet alapján az összeomlás minden határon túl 
folytatódik, és fekete lyuk keletkezik. A tömeg egy kritikus 
térfogatnál kisebb térrészbe tömörül össze és a gravitáció 
minden más kölcsönhatásnál dominánsabb lesz, az anyag 
pedig egy végtelen sűrűségű és végtelen térgörbületű 
szingularitásba húzódik össze. A fekete lyuk 
tértartományának horizontját elsőként Karl Schwarzschild 
határozta meg: 1916-os számításaiban jelent meg a 
Schwarzschild-sugár RS=2GM/c2 [3], amelyet semmilyen 

információ nem hagyhat el2.  

                                                   

2 Egy olyan masszív objektum létezésének lehetőségét, 
amelynek szökési sebessége meghaladja a fénysebességet, 
először John Michell vetette fel Newton gravitációs 

Ezen az RS által definiált eseményhorizonton belülre kerülő 

bármilyen sugárzás vagy anyag belezuhan a szingularitásba. 
A fekete lyuk tehát olyan égitest, amely a saját 
eseményhorizontján belül helyezkedik el. 

Egy magányos kompakt objektum hűlése, energiavesztése a 
végletekig folytatódhat, így Fred Adams és Gregory Laughlin 
elmélete szerint, ha az örökké táguló Univerzum elérné az 
úgynevezett elfajult korát, minden anyag kompakt objektum 
formájában létezne benne [4]. 

A neutroncsillagok elmélete és a 
megfigyelhető pulzárok  
James Chadwick 1932-ben felfedezte a neutront [5], melyet 
követően 2 évvel Walter Baade és Fritz Zwicky megjósolta 
egy pusztán a neutronok nyomása által stabilizált, degenerált 
állapotú kompakt szupernóva-maradvány létének 
lehetőségét [6]. 1939-ben Robert Oppenheimer, George 
Volkov [7] és Richard Tolman [8] egymástól függetlenül 
fogott hozzá Einstein általános relativitáselméletére alapozva 
a kompakt csillagok szerkezetének kidolgozásához. 
Kutatásaik során született meg a csillagbelsőket leíró 
Tolman– Oppenheimer–Volkov-egyenlet. Számításaik alapján 
az objektumok maximális sugara körülbelül 10 
kilométeresnek, felső tömeghatára pedig 0,7 naptömegnek 
adódott.  

Egy kompakt csillag elfajult anyaga nem képes 
energiatermelésre, csak a maradványhő fotonok általi 
kisugárzására. Emiatt, valamint a rendkívül kis méretük okán 
ezek az objektumok az optikai teleszkópok számára nem 
voltak megfigyelhetőek. További mérhető adatok híján nem 
folytak célzott kutatások más hullámhossz-tartományokban 
sem neutroncsillagok után.  

A pulzárként azonosított neutroncsillagszerű objektumok 
felfedezésére 1968-ban került sor, amikor Anthony Hewish és 
Jocelyn Bell rádió pontforrások szcintilliációját3 kutatva egy 
1,337 másodperces periódussal pulzáló forrást azonosított. 
Néhány évvel később egy 1970-es publikációjukban 
dolgozták ki a pulzárok, mint erősen mágnesezett, forgó 
neutroncsillagok elméletét [9]. A szakirodalomban a pulzár 
elnevezés tehát azon asztrofizikai objektumokra használatos, 
amelyek szekundumos, vagy milliszekundumos 
periódusidővel detektálható sugárzást emittálnak. A neutron-
csillag kifejezéssel pedig az elméleti síkon tanulmányozott 
objektumot szokás jelölni. 

A pulzárok megfigyelhető extrém tulajdonságait a 
kialakulásuk alapján magyarázhatjuk: a hatalmas méretű 
vörös szuperóriás progenitor-csillagnak és a szupernóva-
robbanásnak köszönhetően a kialakuló kompakt objektum 
rendkívül gyors forgási sebességet és extrém erős 
mágnesezettséget örököl. Az impulzusmomentum 
megmaradása miatt a forgás közben összeroskadó mag 
szögsebessége az eredeti érték akár egymilliószorosára is 
nőhet. A pulzárokat jellemző, rendkívül erős (B~1012-1013 

                                                                                       

elméletére alapozva, Henry Cavendishnek (Royal Society) 
1783-ban írt levelében. 

3 Rádiópontforrások esetében a szcintillációt, vagyis a gyors 
és hirtelen fényességváltozást (,,pislákolást”) a napszél 
töltött részecskéi okozzák, ahogy mozgásuk révén eltérítik a 
rádióhullámokat. 
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Gaussos) mágneses tér kialakulásáért szintén egy 
megmaradási tétel, a mágneses fluxus megmaradásának 
tétele a felelős, amely szerint a mágneses fluxus értéke az 
áramló plazmában mindig állandó. A progenitor csillag 
magját és a keletkező pulzárt is gömb alakúnak tekintve a 
mágneses térerősség az összeomlást követően szintén 
milliószorosára nőhet [10]. 

A pulzárok rádiójelének oka az erős mágneses térben 
gyorsulva mozgó, töltött részecskék által kibocsátott 
szinkrotron sugárzás. Megfigyelések alapján a nagyléptékű 
bipoláris mágneses mező tengelye és a forgástengely 
többnyire nem esik egybe [11]. A mágneses pólusok felől 
kiinduló szinkrotron sugárzó részecskék egy kúpfelszín 
mentén, spirális pályán mozognak. Ha az objektum úgy 
helyezkedik el, hogy a kúp a forgás során „végigpásztázza” a 
megfigyelőt, akkor a forgás következtében periodikus 
felvillanásokat detektálhatunk. Tekintve, hogy az effektus 
hasonlít a világítótornyok fénypászmáinak periodikus 
jeléhez, ezt a 2. ábrán vázlatosan bemutatott jelenséget 
szemléletesen „kozmikus világítótorony-effektusnak” nevezi 
a szakirodalom. 

 
2. ábra: A  pulzár, mint „kozmikus világítótorony” – vázlatos 

rajz. 

Jónéhány pulzár esetében az emittált sugárzás 
hullámhossztartománya különböző effektusok (pl. kettős 
rendszerben történő akkréció, vagy a maradványködbe 
történő sugárzás) következtében a röntgen- és a gamma-
sugárzás tartományára is kiterjed. Tehát jeleik a 
rádióteleszkópok mellett a különböző röntgen- és gamma-
távcsövek segítségével is megfigyelhetők. Az utóbbi évek 
megfigyeléseinek köszönhetően4 a különböző típusú 
katalogizált pulzárok száma mára már meghaladja a 2500 
darabot [12].  

A neutroncsillagok belső 
szerkezetének modelljei 
A neutroncsillagok belső felépítése és összetétele 
megfigyelésekből közvetlenül nem megismerhető, 
megértésükhöz a gravitációelmélet és a nagyenergiás 

                                                   

4 Parks Multi Beam Pulsar Survey (PMPS-1998), Galactic 
Centre (GC) Survey (2012), LOFAR Tied-Array All-Sky 
Survey (LOTAAS-2012), Arecibo-Pulsar ALFA Survey 
(PALFA-2013) 

magfizika módszereit párhuzamosan kell alkalmaznunk. A 
belső szerkezet modellezésekor két jelentős közelítéssel 
élhetünk: egyrészt, hogy a neutroncsillag anyaga teljes 
mértékben elfajult, mivel a kvantumcellák minden lehetséges 
részecskeállapota betöltött. Ekkor a gravitációval a degenerált 
fermionok (legfőképp neutronok) kvantumnyomása tart 
egyensúlyt. Másrészt a legmagasabban betöltött energiaszint 
is nagyságrendekkel nagyobb, mint a hőmérsékletből eredő 
termális energia, így alkalmazható a nullahőmérsékletű 
közelítés. Ilyenkor a hadronok vagy kvarkok kémiai potenciál 
értéke jóval meghaladja a hőmérsékletét, μ >> T, így a 

kiloelektronvolt (keV) nagyságrendjébe (107 K) eső 
hőmérséklet ellenére is hidegnek tekinthetjük az anyagot [13]. 

 

3. ábra: A neutroncsillag belső szerkezetének modellje [14]. 

Egy neutroncsillag belső szerkezetét (3. ábra) az adott 
tömeghéjban uralkodó nyomás által a szupernukleáris 
sűrűséget meghaladó anyag tulajdonságai határozzák meg.  

A felszínen, ahol a nyomás közelítőleg nullává válik, az 
anyag stabil állapotú vas atommagok (56Fe) formájában 
létezik. Közvetlenül a felszín alatt, a külső kéregben az 
atommagok szabályos rács alakzatban helyezkednek el az 
őket körülvevő ,,elektrontengerben”. A nyomást e folyékony 
kéreg degenerált elektronjainak nyomása határozza meg. 
Mélyebbre haladva a csillagban ~107 g/cm3 sűrűségtől az 
atommagokban a neutronok száma egyre emelkedik. A nö-
vekvő nyomás hatására az inverz β-bomlás valószínűsége 
megnő. Körülbelül 4,3·1011 g/cm3-es sűrűségnél megjelennek 
az anyagban a szabad neutronok, amelyekkel a fennmaradó 
atommagok körülbelül 1014 g/cm3-es sűrűségig egyensúlyban 
vannak. Ebben a belső kéregben a modellek szerint az 
atommagok különféle, egyre elnyúltabb alakban (tészta, vagy 
„pasta” fázisban) létezhetnek [15]. Még mélyebbre hatolva 
megjelenik a mag határoló rétege, ahol az átlagos 
anyagsűrűség eléri a nukleáris anyag telítődési sűrűségét 
(n0~0,16 1/fm3; ρ0~2,7·1014 g/cm3 [16]). A nukleonok több 
mint 90 százaléka itt már neutron és az atommagok már csak 
„proton klaszterek” formájában vannak jelen. A csillagmag 
folyékony nukleon anyagának sűrűsége pedig ennek az 
értéknek a tízszeresét is meghaladhatja. A magban, az 
alapállapotú kondenzált hadronikus anyagban az összes 
neutron dinamikus β-egyensúlyban van a protonokkal és az 
elektronokkal, illetve a müonokkal.  

A különféle elméleti modellek szerint a mag anyaga 
tartalmazhat hiperont, szupravezető kvark-gluon plazmát, 
esetleg kristályos fázisú kvarkot. A kvantumszíndinamika, 
vagyis a hadronok (protonok, neutronok és mezonok) közti 
erős kölcsönhatás elmélete a fentiek mellett több különböző 
,,egzotikus” hadron/kvark szerkezetet is megenged a 
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jellemző méret- és tömeghatárok között (R~10-12 km; M~1,2-

2,2 naptömeg). Az elméletre alapozva 1975-ben J. C. Collins 
és M. J. Perry kiszámították, hogy ha egy atommag 
anyagának sűrűsége a többszörösére nő, a nagy hőmérséklet, 
vagy nagy nyomás következtében a maganyag szabad 
kvarkokat és gluonokat5 tartalmazó plazmaállapotba kerülhet 
[17]. 

 
4. ábra: A kompakt csillagok belső szerkezeti modelljeit 

összehasonlító ábra [18]. 

 A 4. összefoglaló ábra szemléltet néhány, a szakirodalomban 
fellelhető belső szerkezet-modellt, amelyek közül 
leggyakrabban az alábbi eseteket vizsgálják:  

 Hagyományos neutroncsillag modell (traditional neutron 
star), amely protont, neutront és leptonokat (elektront, 
pozitront és müonokat) tartalmaz. 

 Kvark-hibrid csillagmodell (quark-hybrid star), ahol a sűrű 
állapotú maganyag héj belsejében egy kvarkokból álló 
csillagmag helyezkedik el.  

 Hiperon csillag (hyperon star), ahol a neutronok és a 
protonok mellett további barionok (pl. a ritkaságtartalmú 
Λ, Ξ és Σ barionok, illetve gerjesztett állapotú Δ barionok) 
is megjelennek a csillag mélyén.  

Ritkaság-kvarkot tartalmazó csillagmodell (strange star): a 
ritka (strange) kvarkokat tartalmazó belsőt egy vékony 

maganyag-kéreg határolja. 

Ezen utóbbi, kvarkanyag belsőt feltételező modellhez (a 4. 
ábra bal alsó szelete) a kvantumszíndinamika (QCD) 
elméletével leírható, erősen kölcsönható, hadronokba zárt 
anyag viselkedését kell megjósolni a kvark-hadron átmenet 
határán. A kvark és hadron fázisok közti átmenetek 
hőmérsékleti- és sűrűségtartományait ábrázolja a 
rácstérelméleti számításokon alapuló fázisszerkezeti diagram 
az 5. ábrán. Az alacsony hőmérsékletű és kis sűrűségű 
hadronikus-, illetve a magas hőmérsékleten és nagy sűrűség 
mellett megjelenő partonikus, vagyis kvark-gluon fázis 
között elhelyezkedő fázishatár feltehetőleg egy kritikus 
pontban ér véget (T~160 MeV hőmérsékleten).  

A neutroncsillagok vagy kvarkcsillagok belsejének az anyaga 
az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának jobb alsó 

                                                   

5 A színtöltéssel rendelkező elemi részecskék, vagyis kvarkok 
között fellépő, a gluonok által közvetített színkölcsönhatás 
erőssége a hatótávolsággal növekszik. A kvarkok ezáltal 
hadronokba rendeződve léteznek. 

sarkában helyezkedik el, ahol a hőmérséklet nullához tart és 
extrém nagy a barionsűrűség (sárga sáv). 

 
5. ábra: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja [19]. 

A neutroncsillagok megfigyelése fontos támpontokkal 
szolgálhat az elméleti kutatások számára az extrém állapotú 
mag-, hadron- és kvarkanyag tulajdonságainak 
meghatározásához. A kompakt csillagokra alkalmazott 
állapotegyenletek meghatározzák a csillag azon fizikai 
tulajdonságait – például a tömeget és a sugarat –, melyeket 
megfigyelésekből számított adatok segítségével is 
megerősíthetünk. Az egyik kulcsfontosságú paraméter az 
elméleti modellek kialakításánál a megfigyelt 
tömeghatárokból (1-2,2 naptömeg) adódó maximális tömeg, 
amely a csillagsugár meghatározásával6 összekapcsolva 
pedig információt nyújthat a nagy sűrűségű anyag 
állapotegyenletéről. 

A kompakt csillagok fizikájának 
kutatása napjainkban 
Az előzőekben bemutatott kompakt csillagokban, mint égi 
laboratóriumokban az Univerzumunk jelenlegi legsűrűbb 
anyagát tanulmányozhatjuk, amely ma még nem állítható elő 
földi laboratóriumi körülmények között, így ezek az égitestek 
igen fontosak a modern magfizika és asztrofizika 
szempontjából. Megfigyelésükkel és elméleti leírásukkal az 
ismert fizikai modellek határait érintve vizsgálhatjuk az 
anyagi állapotokat. E modellek megkövetelik az általános 
relativitáselmélet, illetve a nagyenergiás mag- és 
részecskefizika együttes alkalmazását, sőt akár a nagy 
egyesített elméleteket vagy az extra térdimenziókat 
tartalmazó húrelméleteket is, amely jelen cikk szerzőinek 
kutatási témája [21]. 

Elméleti oldalról a kompakt csillag belsejének modellezése a 
cél. Nagy energiájú magfizikai és részecskefizikai 
átlagtérelméleti módszerekkel leírva az extrém sűrű 
maganyagot olyan belső struktúrákat határozhatunk meg, 
amelyekre megoldva a Tollman–Oppenheimer–Volkov-
egyenletet, determinálják az elméleti objektum tömegét, 
méretét és átlagos sűrűségét. A relativisztikus-
magnetohidrodinamikai módszerekkel pedig a gyorsan forgó 
pulzárok óriási mágneses tere is leírható.  

                                                   

6 Hűlő neutroncsillagok optikai és röntgen-tartományú 
megfigyeléseiből és a csillag felszínéről származó röntgen 
tartományú kitörések, flerek detektálásából származtatható 
[20]. 
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Az extrém sűrű maganyag tesztelése többféleképpen 
történhet. Részben csillagászati megfigyelésekkel, 
amelyekhez a legmodernebb rádió-, röntgen- és gamma-
tartományban detektáló távcsövek állnak rendelkezésünkre. 
Ezen mérések révén a rádiójelek periódusának, azaz az 
objektum forgási periódusának változásaiból származtatható 
az objektumok tömege, illetve következtethetünk a mágneses 
terük erősségére is. Az esetleges röntgen- és gamma- 
tartományú kitörések energiaspektrumának detektálása 
révén pedig – ugyan nagyobb hibával –, a kompakt 
objektumok sugara határozható meg. A kompakt csillag e 
makroszkopikus fizikai jellemzőiből meghatározható az 
átlagsűrűség, és feltételt kaphatunk a maximális méretre is. A 
csillagászati megfigyelések mellett a csillagbelső anyagához 
hasonló – bár kisebb sűrűségű – maganyag tulajdonságai 
vizsgálhatóak nagyenergiás nehézionütközésekben is. Ilyen 
kutatások folynak a CERN Nagy Hadronütköztető (LHC – 
Large Hadron Collider), a BNL Relativisztikus 
Nehézionütköztető (RHIC – Relativistic Heavy-Ion Collider), 
a GSI FAIR és a Dubna melletti NICA részecskegyorsító 
berendezéseknél működő óriási kísérletekben. Tekintettel e 
tudományterület interdiszciplináris voltára, a kutatások 
összeboronálják a megfigyelő csillagászat, a gravitáció-
elmélet, a gravitációs hullám kutatás, valamint a 
nagyenergiás mag- és részecskefizika kísérleti és elméleti 

szakértőit. Ennek az összefonódásnak a támogatását célozza a 
NewCompStar EU COST 1304 pályázat, amelynek keretében 
hazánk mellett további 27 európai ország, valamint az 
Egyesült Államok működik együtt. Ezeknek a lenyűgöző és 
kihívásokkal teli kutatásoknak a Wigner FK Részecske- és 
Magfizikai Intézet, valamint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Csillagászati Tanszékének munkatársai is 
aktív résztvevői a kezdetektől. A hazai kutatócsoport a 
számos nemzetközi konferencia részvétel mellett a minden 
évben megrendezésre kerülő, az érintett tudományterületek 
vezető kutatóit felvonultató „Annual NewCompStar 
Meeting” konferencia megszervezését is lebonyolította, 
amelynek 2015-ben hazánk adott otthont Budapesten. 

Összefoglalás 
A kompakt csillagok vizsgálata egy aktívan fejlődő, több 
tudományterületet felölelő kutatási irány, amely elméleti 
fizikai, matematikai, kísérleti, technológiai és mérési 
kihívások elé állítja a kutatókat. Jelen cikk szerzői is 
különböző tudományágak képviselői, akik együttesen 
vesznek részt a csillagbelső-állapotegyenletek elméleti 
vizsgálatában, adatok elemzésében, valamint olyan új, 
teoretikus modellek kidolgozásában is, amelyekkel leírható a 
kompakt csillagok belsejének extrém anyaga.  
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