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A kutatások elızménye és körülményei 
 
Atomreaktorok biztonságát alapvetıen a kapcsolt reaktorfizikai, termohidraulikai, 

kémiai és anyagtechnológiai folyamatok, valamint az azokra vonatkozó megfelelı méretezés 
határozza meg. A PhD dolgozatom 1997-es megvédését követıen lettem a BME Nukleáris 
Technikai Intézet munkatársa. Elıször egyetemi adjunktusként, majd 1999-tıl egyetemi 
docensként dolgozom az intézetben. 1999-ben vettem át a mőegyetemi oktatóreaktort 
üzemeltetı Oktatóreaktor Nagylaboratórium vezetését, és lettem – késıbbi elnevezésével élve 
– az Atomenergetika Tanszék tanszékvezetıje. 1997-ben munkába lépésemkor azt a feladatot 
kaptam Dr. Szatmáry Zoltántól, az NTI akkori igazgatójától, hogy indítsam el a BME 
nukleáris termohidraulikai oktatási és kutatási munkáját, mert az akkoriban – 
reaktorbiztonsági fontossága ellenére – nem volt kellı terjedelemben mővelt terület az 
intézetben és a BME-n. Az 1996-ban befejezett PhD dolgozatom (Cím: Tranziens természetes 
konvekció modellezése, Alcím: Veszélyes folyadékot tároló tartályok baleseti helyzetének 
termohidraulikai elemzése) jó alapot jelentett a nukleáris termohidraulikai kutatások 
kiterjesztésére.  

A termohidraulikai tantárgycsoport oktatási anyagainak, elıadásainak kidolgozásán túl 
számos, a területhez kapcsolódó kutatási munkát iniciáltam, vezettem és hajtottam végre az 
elmúlt több, mint egy évtizedben. A PhD fokozat megszerzését követı idıszak elsı felében 
egyértelmően a szimulációs jellegő kutatási feladatok domináltak munkámban. Folyamatos 
építkezéssel létrehoztam egy mára 10 oktató-kutatóból álló termohidraulika csoportot az NTI-
ben. A csoport eleinte elsısorban egy- és háromdimenziós termohidraulikai szimulációs 
feladatokkal foglalkozott. Kb. 5 évvel ezelıtt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a szimulációs 
modellek és módszerek fejlesztése csak akkor fog tudni átlépni a kutatási fázisból az 
atomerımővi alkalmazások területére, ha az alkalmazott szimulációs modelleket megfelelı 
kísérletekkel ellenırizni, validálni lehet. Ezek a kísérletek ugyanakkor csak nagyon 
korlátozott számban állnak rendelkezésre a szakirodalomban, így termohidraulikai kísérletek 
végzésére alkalmas laboratóriumot hoztam létre az NTI-ben. A kísérleti munka elsı 
eredményei már megjelentek az általam vezetett termohidraulika csoport tevékenységében, 
publikációinkban.  

Fontos eredményemnek tartom, hogy a hagyományos atomerımővi termohidraulikai 
kutatásaink mellett az elmúlt években – együttmőködésben nemzetközi és hazai 
kutatóintézetekkel – fúziós berendezésekhez, illetve fúziós kísérleti eszközök tervezéséhez, 
elemzéséhez kapcsolódó témák is megjelentek intézetünkben. Szintén nagy jelentıségőnek 
tartom, hogy az NTI-ben zajló termohidraulikai kutatásokkal sikerül folyamatosan tehetséges 
hallgatók figyelmét felkelteni, így újabb és újabb fiatal embereket tudunk bevonni ebbe a 
szerteágazó és izgalmas kutatási munkába. 

Mérnökként és egyetemi szervezeti egység vezetıként legnehezebb és legfontosabb 
eredményemnek azt tartom, hogy biztosítottam a mőegyetemi oktatóreaktor további 
biztonságos mőködésének feltételeit. Az üzemeltetés humán erıforrás feltételei szempontjából 
kritikus idıs üzemeltetıi gárdát fiatalra cseréltem. 2007-ben az irányításommal mőködı NTI 
sikeresen meg tudta hosszabbítani az oktatóreaktor üzemeltetési engedélyét. Ugyanakkor 
megkezdtük a reaktor mőszaki rendszereinek felújítását, az elöregedett komponensek cseréjét.  

A BME NTI vezetésemmel a Paksi Atomerımő Zrt. és az Országos Atomenergia 
Hivatal egyik meghatározó tudományos bázisintézményévé nıtte ki magát.  
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Új tudományos eredmények 
Az alábbi tézisek címében csak a tézisfüzet végén található 10 kiemelt publikációra történik 
hivatkozás. Ugyanakkor a tézisekhez a teljes publikációs listában szereplı számos további 
dolgozat kapcsolódik, melyeket szükség esetén a teljes publikációs listán belüli számukkal a 
szövegen belül felsı indexben adok meg.  
 
I. tézis [1] – Hımérsékleti rétegzıdések passzív biztonsági rendszerekben 
 

A világon az elsık között alkalmaztam háromdimenziós CFD (Computational Fluid 
Dynamics) módszereket atomerımővi berendezésekben lejátszódó termohidraulikai 
folyamatok vizsgálatára.  

Rámutattam, hogy a harmadik generációs reaktorok között tervezett SWR-1000 néven 
tervezett, passzív biztonsági rendszerekkel felszerelt továbbfejlesztett, egyszerősített 
forralóvizes reaktor koncepciójának tervezésekor a szükségkondenzátorban erıs hımérsékleti 
rétegzıdés alakul ki csıtöréses üzemzavarok során [1]. A szükségkondenzátor vízterének 
hımérsékleti rétegzıdése (ld. 1. ábra) a medence vízfelszíni hımérsékletének – homogén 
modellhez képesti – gyorsabb növekedése a reaktor hermetikus védıépületében gyorsabb 
nyomásnövekedéshez vezethet, amit a tervezés során figyelembe kell venni. Felhívtam rá a 
figyelmet1.5; 1.8; 2.3; 3.5; 3.10, hogy a passzív rendszerek tervezése során validált háromdimenziós 
elemzıeszközök alkalmazására van szükség, és a hagyományos egydimenziós 
rendszerkódokkal nem leírható, a méretezési üzemzavarok szempontjából releváns 
termohidraulikai folyamatok lehetségesek. 
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1. ábra: SCW reaktor szükségkondenzátorának kísérleti vizsgálatára létrehozott ún. NOKO 

berendezésben kialakuló hımérsékleti rétegzıdés CFD modellezésének eredménye [1] 
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II. tézis [2] – Termohidraulikai rendszermodellek fejlesztése méretezési és méretezési 
alapon túli üzemzavarok elemzésére 
 

Az általam létrehozott és vezetett termohidraulikai kutatócsoporttal meghonosítottuk a 
BME-n a finn fejlesztéső APROS termohidraulikai rendszerkódot. A program 
használhatóságát integrális kísérletek eredményei felhasználásával végrehajtott 
kódvalidációval3.24; 5.32 ellenıriztük. A kód segítségével közvetlen irányításommal létrehoztuk 
a VVER-440/213 legrészletesebb rendszermodelljét, amely alkalmas a méretezési 
üzemzavarok széles spektrumának elemzésére5.36; 5.39; 5.40. A modellt különbözı mértékadó 
üzemzavarokra összehasonlítottuk más rendszerkódok számítási eredményeivel5.45; 5.86; 5.87. 
Egy PHARE projekt keretében – együttmőködve a finn Fortum és VTT cégekkel, valamint a 
magyar Országos Atomenergia Hivatallal – létrehoztuk a paksi reaktorblokkok komplex 
APROS modelljét, amely alkalmas a technológiai tranzienseken és üzemzavarokon túl a 
konténmenten belül lejátszódó termohidraulikai folyamatok modellezésére is3.96; 4.41 [2]. Az 
APROS kódhoz vezetésemmel egy általános megjelenítı programot fejlesztettünk (VIPROS), 
amely alkalmas a bonyolult termohidraulikai folyamatok grafikus megjelenítésére (ld. 2. 
ábra), a lejátszódó jelenségek szemléltetésére5.96; 3.96.  

Az APROS kódot és az abban létrehozott modellek eredményeit egy több éven 
keresztül zajló szisztematikus kód összehasonlítási programban összevetettük más 
elemzırendszerek eredményeivel. Megállapítottuk, hogy a modelljeink ugyanúgy alkalmasak 
biztonsági elemzésekre, mint a CATHARE vagy RELAP kódok hasonló, validált modelljei 
(ld. például 3. ábra). 

Az APROS kódot, a benne létrehozott modelleket, a VIPROS megjelenítı rendszert, 
valamint a korábban általam is fejlesztett SSIM szekunderköri szimulációs programot4.13; 5.8; 

5.25 bevezettük a BME NTI oktatási munkájába. A fent felsorolt programokat használják az 
atomerımő szakembereinek továbbképzésében is.  

 
 

  
2. ábra: Fıvízköri és hermetikus téri VIPROS képernyıképek egy csıtöréses üzemzavar 

APROS számításáról3.96 
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3. ábra: Összeroppantott vízszint a VVER-440/213 reaktortartályában a lehőtés során a 4. 

hurok hidegág ki nem zárható részén bekövetkezı 200%-os törés esetén (APROS-CATHARE 
összehasonlítás)5.85 

 
 
A termohidraulikai rendszerkódok által modellezett komplex hı- és áramlástani 

folyamatok megértése, szemléltetése és oktatása szempontjából meghatározó jelentıségő 
demonstrációs kísérleti berendezést telepítettem az NTI-be (ld. 4. és 5. ábra). A közvetlen 
irányításommal a paksi Energetikai Szakképzési Intézetbıl a BME NTI-be áthozott, és teljes 
körően felújított TRATEL (TRAnsparent Thermal-hydraulics TEst Loop) kísérleti 
berendezéshez hallgatói gyakorlatokat fejlesztettünk és azokat bevezettük a graduális és 
poszt-graduális képzésbe6.7. 
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4. ábra: A TRATEL demonstrációs kísérleti berendezés vezérlésére és az adatgyőjtésre 

használt számítógép képernyıképe6.7 
 

 
5. ábra: A TRATEL demonstrációs kísérleti berendezés fotója 
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III. tézis [3, 10] – Atomerımővi csıvezetékekben kialakuló hımérsékleti rétegzıdések 
kísérleti és szimulációs vizsgálata 
 

Az atomerımővek üzemidejét jelentısen korlátozhatja, ha bizonyos csıvezetékeikben 
speciális körülmények fennállása esetén hımérsékleti rétegzıdések alakulnak ki, amely 
rétegzıdésekben a jelentısen eltérı hımérséklető víztömegek közötti front gyakori 
elmozdulása nagyciklusú anyagfáradáshoz vezethet. A rétegzıdések szempontjából kritikus 
helyek felméréseket követıen ismertek, azonban nagy kihívást jelent az ezekben létrejövı 
rétegzıdés szimulációs reprodukálása. A paksi atomerımő üzemidı-hosszabbítási 
programjához1.20, 1.24; 3.65; 3.71; 3.80; 3.82; , valamint egy konkrét 2004-es üzemzavarhoz 
kapcsolódóan munkatársaimmal háromdimenziós szimulációs modelleket fejlesztettünk a 
probléma vizsgálatára1.19; 3.63; 3.64; 3.69; [3]. Az irányításommal létrehozott modellekkel képesek 
voltunk a blokkokon kimért folyamatokat részlegesen reprodukálni. A modelleredmények 
alapján felhívtuk a figyelmet arra, hogy a) az addig alkalmazott blokki mérések nem 
elégségesek a probléma teljes körő feltérképezésére; b) bizonyos körülmények között a 
pótvízrendszer hibás mőködtetése esetén akár PTS (nyomás alatti hısokk) vagy 
bórsavhígulási üzemzavar is kiváltható.  

Megállapítottuk, hogy a CFD szimulációs eredmények pontosításához, a modellek 
validálásához megfelelıen megtervezett, „CFD specifikus” kísérletekre lenne szükség, 
melyek jelenleg nem állnak rendelkezésre. A kódvalidációs munka megkönnyítésére PIV/LIF 
(Particle Image Velocimetry / Laser Induced Fluorescence) laboratóriumot hoztam létre az 
NTI-ben. A laboratóriumban több kísérleti eszközt is építettünk a kódvalidációs munkához 
szükséges mérési adatok elıállítása érdekében (ld. 6. ábra). Az elsı kísérleti eredmények már 
rendelkezésre állnak (ld. 7. ábra), melyek használhatóságát CFD szimulációk eredményeivel 
való összehasonlítás során bizonyítottuk [10]. 
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6. ábra: A kísérleteinkben használt egyik plexi tartály fényképe és befoglaló méretei [10] 
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7. ábra: Egy tipikus kísérletben mért és CFD szimulációkban számított sebességeloszlások 

összehasonlítása [10] 
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A felépített laboratórium, a benne alkalmazott méréstechnika nagyon sok 

atomerımővi és más energetikai, hı- és áramlástechnikai folyamat, berendezés vizsgálatára 
alkalmazható, így a PIV/LIF laboratórium felépítése a BME NTI tudományos és oktatási 
képességeit is jelentısen fejleszti. 

 
 

IV. tézis [4] – A 2003-as paksi üzemzavar termohidraulikai elemzése, a felszámolási munka 
támogatása 
 

Szerteágazó tanulmányok során részletes magyarázatot adtunk a 2003-as paksi 2. 
blokki üzemzavar alapvetı okaira, lefolyására és következményeire [4]. Elsıként adtunk 
aprólékos háromdimenziós elemzéseket az üzemzavar során az ép (ld. 8. ábra), majd azt 
követıen a sérült üzemanyag-geometriában lejátszódó termohidraulikai folyamatokra3.48; 3.53; 

3.54. Részt vettünk az esemény kapcsán az OECD NEA illetve az IAEA keretében zajlott 
nemzetközi elemzımunkában1.43; 2.7; 2.8.  

Kutatásainkkal segítettük a helyreállítási munkálatok elıkészítését és biztonságos 
lebonyolítását3.60; 3.73; 3.83. Eredményeinket részben az engedélyes Paksi Atomerımő Zrt., 
részben pedig az engedélyezı hatóság használta fel.  

Az üzemzavarral kapcsolatos tapasztalatok, a felhalmozódott tudás megırzése és jövı 
generációkra való átörökítése érdekében a tanulságokat mind magyarul2.6, mind pedig angolul 
[4] a szakmai és szélesebb közvélemény számára elérhetı formában közzétettük1.43; 2.7; 2.8. 

 
 

 
8. ábra: Az üzemzavar kezdeti szakaszának CFD modellezési eredményei [4] 
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V. tézis [5, 6, 8] – Atomreaktorok üzemanyag kazettáiban lejátszódó hőtıközeg-keveredési 
folyamatok vizsgálata 
 

Habár a VVER-440 reaktorok energetikai alkalmazása több mint 30 éves múltra tekint 
vissza, mégis a kezdetektıl fogva megoldatlan kérdés volt, hogy a reaktorzónában az 
üzemanyag-kazetták fölött elhelyezett ún. in-core termoelemek pontosan mit is mérnek. A 
problémát az okozza, hogy régóta tudják: a kazettákon belül az egyenetlen 
termikusneutronfluxus-eloszlás miatt egyenetlen hıteljesítmény-eloszlás következtében a 
hőtıközegen belül létrejövı inhomogén hımérséklet-eloszlás nem tud kiegyenlítıdni, a 
hőtıvíz nem tud tökéletesen elkeveredni az in-core termoelemek szintjéig, ugyanakkor nem 
volt világos, hogy a valóságban pontosan mekkora különbség van a kazetta átlagos kilépı 
hımérséklet és az adott kazetta fölötti termoelem mért hımérséklet értéke között. Az eltérés 
ismeretlen volta rontja a kazetták közötti teljesítmény-eloszlás meghatározásának pontosságát, 
következésképpen rontja a zónamonitorozás statisztikáját is, így korlátot jelent a reaktorok 
napirenden lévı teljesítménynövelése során. Különösen fontos aktualitást ad a kérdésnek, 
hogy a növelt teljesítményő és magasabb kihasználási tényezıvel mőködtethetı reaktorok 
érdekében kiégı mérget tartalmazó kazettákat is elkezdtek gyártani, amelyeken belül a 
hımérsékleti egyenlıtlenségek bizonyos állapotokban még nagyobbak. A probléma a 
hagyományos egydimenziós szubcsatornakódokkal nem, csak validált háromdimenziós 
termohidraulikai módszerekkel uralható.  

A problémával kutatócsoportomban már 2001-ben elkezdtünk foglalkozni. 
Erıfeszítéseimnek köszönhetıen munkánkhoz a VVER-reaktorokat üzemeltetı országok 
termohidraulikus kutatócsoportjai is csatlakoztak. Szatmáry Zoltán javaslata alapján 2004-ben 
kezdeményeztem az AER Atomic Energy Research (VVER országok reaktorfizikai és 
reaktorbiztonsági kutatásainak együttmőködési fóruma) keretében egy új munkacsoport 
megalapítását azzal a céllal, hogy a fent vázolt probléma megoldása nemzetközi mederben 
folyjon.  

Az évek során egyre pontosabb modelleket sikerült kutatócsoportommal kifejleszteni 
(ld. például a 9. ábrán), az eredményeket folyamatosan publikáltuk AER fórumokon és egyéb 
konferenciákon3.37; 3.46; 3.50; 3.61; 3.62; 3.78; 3.81; 3.84; 3.89; 3.92; 3.93; 3.94; 3.97; 3.104; 3.105; 3.106; 3.109; 3.113. 
Nemzetközi ismertségünknek és a paksi atomerımő anyagi támogatásának köszönhetıen 
sikerült új orosz mérési eredményekhez is hozzájutni, amelyek felhasználásával modelljeink 
egy része validálhatóvá vált [5].  

Témavezetésemmel és közremőködésemmel elért legfontosabb eredményeibıl Tóth 
Sándor PhD hallgatóm nemrégiben beadta PhD disszertációját, amely jelenleg a hivatalos 
bírálati szakaszban van.  

A többi AER tagország kutatói számára nemzetközi AER benchmark feladatot 
hirdettem meg, melynek eredményei, a különbözı kutatócsoportok szimulációs 
eredményeinek összehasonlítása nemrégiben elkészült [6]. A nagy érdeklıdésre való 
tekintettel a közös nemzetközi kutatás folytatása várható.  

A közvetlen vezetésemmel zajló kutatómunka eredményei beépültek a paksi reaktorok 
zónafelügyeleti rendszerébe, amellyel – a VVER országokban elıször – jelentısen sikerült 
csökkenteni az in-core termoelemek mért jele és a zónamonitorozó rendszer szimulációs 
modulja által szolgáltatott kazetta kilépı hımérsékletek közötti különbséget. Az eredmények 
hozzájárultak ahhoz, hogy a paksi blokkok teljesítményét 470 MWe-ról 500 MWe-ra lehetett 
növelni. 
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9. ábra: Hımérséklet-eloszlás egy aszimmetrikus teljesítményprofillal rendelkezı  
VVER-440 kazetta fej részében3.106 

 
A korábbi kutatási feladataink tapasztalatait, az azok megoldása során szerzett 

képességeket felhasználva a vezetésemmel dolgozó termohidraulika csoport több negyedik 
generációs reaktortípushoz kapcsolódó kutatási feladattal is foglalkozik (pl. szuperkritikus 
nyomású vízhőtéső reaktor, ólomhőtéső reaktor, sóolvadékos reaktor). Bekapcsolódtunk a 
szuperkritikus nyomású vízhőtéső reaktorhoz kapcsolódó Európai Uniós kutatási programba, 
amelyhez elengedhetetlen az általunk használt CFD módszerek ellenırzése erre a különleges 
termodinamikai tulajdonságokkal rendelkezı hőtıközegre. Kutatócsoportom vezetésemmel 
széleskörő vizsgálatot folytat ezen a területen, melynek legfontosabb eredményei a [8] alatt 
hivatkozott cikkben találhatóak meg. A kódvalidáció tapasztalatait felhasználva lehetıségünk 
nyílt a szakirodalomban elsıként az európai SCWR koncepció üzemanyag kazettája teljes 
keresztmetszetének egy távtartó menetemelkedésnyi hosszúságú szakaszát részletesen 
lemodellezni a CFX kód felhasználásával (ld. 10. ábra)1.45.  
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10. ábra: CFX modellel meghatározott áramvonalak egy HPLWR reaktor csavart drótos 

távtartóval rendelkezı üzemanyag kazettájában1.45 

 
A tézispontban leírt nagy számítási igényő kutatási feladatokat alapvetıen az tette 

lehetıvé, hogy a 90-es évek végétıl tudatosan építkezve olyan nagy teljesítményő számítógép 
klasztert hoztam létre a BME NTI-ben, amely mind CFD, mind termomechanikai, mind pedig 
reaktorfizikai (pl. Monte-Carlo módszereket alkalmazó) komplex kódok futtatására alkalmas.  

 
 

VI. tézis [7] – VVER-440 reaktorok reaktortartályában lejátszódó keveredési folyamatok 
CFD modellezése 
 

A hagyományos termohidraulikai rendszerkódok a bennük alkalmazott alapvetı 
fizikai és matematikai közelítések miatt nem alkalmasak arra, hogy a reaktortartályokban 
lejátszódó háromdimenziós, nagy örvények és szekunder áramlások által befolyásolt áramlási 
teret le tudják írni. Emiatt a CFD technika nukleáris alkalmazásának egyik fı területe a 
reaktortartályokon belüli keveredési folyamatok vizsgálata. Különösen érdekes ez a feladat a 
normál üzemi körülmények között a belépıcsonkokon érkezı hőtıvíz kazettákra 
vonatkoztatott keveredési tényezıje, valamint a leszálló győrős csatornán belüli keveredési 
folyamatok megismerése szempontjából. Ez utóbbi esetben az egyik fı kérdés, hogy nagy 
mennyiségő hideg hőtıvíz reaktortartályba jutása esetén elképzelhetı-e a tartályfal olyan 
szintő hıfeszültség-terhelése, ami a tartály anyagának végzetes tönkremeneteléhez, 
ridegtöréséhez vezethet.  

Az NTI-ben mőködı termohidraulikai kutatócsoportommal hosszú ideje vizsgáljuk a 
VVER-4403.36, 3.39, 3.43, 3.49, 3.56; és a VVER-10003.85; 3.108 reaktorok keveredési jellemzıit. A 
kutatási feladatot az Országos Atomenergia Hivatal is kiemelt fontosságúnak tartotta, és 
éveken keresztül támogatta egyre bonyolultabb modellek létrehozását illetve tesztelését5.37; 

5.41; 5.46; 5.55; 5.81. Korábban részt vettünk az Európai Unió FLOMIX projektjében, ami részletes 
kísérleti és szimulációs kódvalidációs összehasonlítást adott a fent tárgyalt problémára1.28; 4.24; 

4.25; 4.27; 5.58; 5.59. Elképzeléseimet figyelembe véve minden korábbinál részletesebb modellt 
készítettünk a VVER-440 reaktortartályra (ld. 11. ábra) [7], amely modell további 
felhasználása jelenleg is folyamatban van egy most induló AER benchmark keretében. A 
modellünk megfelelıen képes visszaadni a blokki mérések adatait. 
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11. ábra: VVER-440 reaktortartály részletes háromdimenziós CFD modellje és a leszálló 
győrős csatornában kialakuló áramlás áramvonalai az adott csonkon belépı hőtıközeg 

keveredési tényezıje alapján színezve3.107 
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VII. tézis [9] – Az oktatóreaktor főtıelemei körül kialakuló hıátadási folyamatok kísérleti 
vizsgálata 
 

A BME NTI oktatóreaktorának 2007-ben lezárult Idıszakos Biztonsági 
Felülvizsgálata során elvégzett új megszaladás számítások azt mutatták, hogy egy feltételezett 
megszaladás során elért csúcsteljesítmény és a folyamat alatt felszabadított hasadási energia 
nagymértékben attól függ, hogy milyen hatékonyságú a hıátadás a pálcák és a körülöttük – 
kevert természetes és kényszerített áramlással – áramló hőtıvíz között. Erre az áramlási 
helyzetre nincsenek kellı részletességő mérési eredmények, és nem állnak rendelkezésre 
megfelelı korrelációk sem, így a vezetésemmel felállított PIV/LIF laboratórium 
méréstechnikai adottságait felhasználva irányításommal kísérletet építettünk az oktatóreaktor 
üzemanyag pálcái körül kialakuló konvektív hıátadás kísérleti vizsgálatára. A mérések során 
a PIV technika sebességgel kétdimenziós sebességteret, míg a LIF technika segítségével – 
szimultán módon – kétdimenziós hımérséklet mezıt tudunk rögzíteni.  

A kísérletek (ld. 12. ábra) segítségével elıször mértük meg az oktatóreaktor 
üzemanyag pálcái körüli konvekció lokális hıátadási tényezıjét különbözı állapotokban és 
tranziens felfőtési folyamat során. Az eredmények felhasználhatóak lesznek az oktatóreaktor 
biztonsági elemzésének pontosítására. 

 
 

    
12. ábra: Az oktatóreaktor üzemanyagpálcája mentén kialakuló természetes konvekció 

mérésére épített kísérleti összeállítás [10] 
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