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4.4 Új reaktortípusok fogják fellendíteni 

az atomenergia-ipart 
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szuperkritikus reaktor; IV. generációs reaktor; 
Rankine-ciklus; Brayton-ciklus. 
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A világon a legtöbb jelenleg működő atomreaktor könnyűvizes (LWR) típu-

sú, amelynek forralóvizes illetve nyomott vizes (BWR, PWR) változatát használ-
ják. Ezekkel indultak az erőművek az ötvenes évek elején, ezt tökéletesítették a 
hetvenes években, a ma működő erőművek ehhez az első és második generá-
ciós típushoz tartoznak. A könnyűvizes atomreaktorok termikus hatásfoka kicsi, 
31% körül van, ezért szükség van fejlesztésükre a reaktortervezés, költségcsök-
kentés valamint a hulladékkezelés, -elhelyezés területén 

Különösen fontossá vált a modernizálás, a hatásfok növelése az után, hogy 
megjelentek a nagyon gazdaságos földgáztüzelésű kombinált ciklusú erőművek 
(combined-cycle power plant, CCPP), amelyekben igen nagy, a Carnot-kör-
folyamatból számítható 55%-hoz nagyon közeli termikus hatásfokot érnek el.  

A jelenlegi felfogás szerint az első és második generációs atomerőmű-
vektől való továbblépést, a nagy termikus hatásfok elérését a magas hőmér-
sékletű gázhűtéses reaktor (high temperature gas-cooled reactor, HTGR) je-
lenti. A szerzők szerint ez fogja kiemelni jelenlegi válságából az atomenergia-
ipart. Ezeknél a típusoknál a termikus energiának mechanikus, villamos ener-
giává alakítására egy zárt ciklust, a Rankine-ciklust alkalmazzák, amely azért 
előnyös a nukleáris üzemek számára, mert benne a hűtőanyag kimeneti hő-
mérséklete 960 °C-ig emelhető, így egy másik, a Brayton-ciklus alkalmazásá-
val egyenesen a turbinákra lehet vezetni. 

A HTGR az utóbbi 20 évben indult fejlődésnek, különösen azzal a meg-
oldással, hogy a keletkezett hasadási termékeket, a radioaktív izotópok jelen-
tős részét benn tudták tartani a rendszerben. Másik nagy előny a szabványo-
síthatóság, ami előre gyártott elemekkel lehetővé teszi a helyszíni szerelési 
munkák minimálisra csökkentését, az eddigi bizonytalan határidők helyett pon-
tosan meg lehet tervezni az atomerőmű felépítési idejét, ami jelentős költség-

 



csökkentést eredményez. A szabványosítás következtében az engedélyezési 
eljárás is meg fog gyorsulni. 

A szakemberek szerint ahhoz, hogy a reaktorok harmadik generációját 
jelentő HTGR alkalmazásával technikai, gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból túljuthassanak a nukleáris energiatermelés válságán, bizonyos 
alapkövetelmények teljesítése szükséges. 

1. Ne legyen olyan folyamat az üzemben, amelyből sugárzás indulhat ki 
az üzem területén kívüli térségbe. Még a hűtőrendszer teljes leállása, 
a primer hűtőközeg kimaradása esetén sem szabad a fűtőelemek hő-
mérsékletének olyan magasra emelkedni, hogy a reaktortartályokon 
kívülre kerülhessenek hasadó anyagok. A reaktormagba bekerült víz 
vagy gőz által okozott hirtelen „reaktivitáshullám” (reactivity surge) jó-
val kisebb legyen annál, mintha minden fékező- és reflektorrudat eltá-
volítottak volna a rendszerből.  

2. A működés közben keletkező káros hulladék mennyiségét minimálisra 
kell csökkenteni. Ezt a Brayton-ciklus segíti elő, a Rankine-ciklus hozzá-
kapcsolásával pedig el tudják elérni a kívánt 52–53%-os hatásfokot. 

3. Az építés teljes költsége, a befektetés nagysága előre kiszámítható 
legyen, ami nagyban múlik a részrendszerek, ezen belül az alkatré-
szek szabványosításán, az előre gyárthatóságán. A befektetők első-
sorban a kezdeti beruházási igény tartják fontosnak és nem a hosszú 
távú üzemelés költségeit. 

A HTGR-rendszer alkalmas ezeknek a követelményeknek a kielégítésé-
re. A gázturbina lehetővé teszi a zárt ciklusú rendszerek tervezését, aminek 
előnye a magasabb hatásfok, a jobb fűtőanyag-kihasználás, és a jóval na-
gyobb biztonság.  

A III. generációs gázhűtéses reaktor hűtőközege  
Kedvező radiológiai és kémiai tulajdonságai alapján a hélium ideális hű-

tőközeg. Nagy fajhője és kis molekulatömege miatt a kivett teljesítmény – 
azonos feltételek között – nagyobb lehet, mint a levegőt használó gázturbi-
nákban. Nem éghető, és az oxigén kizárásával a grafit égési kockázatát jelen-
tősen lecsökkenti. 

Nagy különbség van viszont a levegővel működő CCPP és a héliumos 
zárt ciklusú nukleáris reaktorokhoz felhasznált gázturbinák felépítésében. A 
He gázban nagyobb a hangsebesség, mint a levegőben, ezért nagyobb forgá-
si sebességet, nagyobb Mach-számot kell elérni ahhoz, hogy a ciklusonkénti 
jobb nyomásarányt elérjék.  

Fejlesztés alatt álló HTGR rendszerek 
Hosszú kutató-fejlesztő munka eredményeképpen két típusú HTGR-

rendszer tervezése és kipróbálása került előrehaladott stádiumba. Egyik a ka-

 



vicságyas (gömbhalmaz) reaktor, (pebble bed modular reactor, PMBR) a másik 
a gázturbina-moduláris hélium reaktor (gas turbine modular helium reactor, 
GTMHR). A PBMR direkt ciklussal működik, ahol a primer hűtőközeg működteti 
a nagy- és a kisnyomású kompresszorokat, és magát az elektromos generátort 
is. A gömb alakú fűtőanyag-elrendezés feleslegessé teszi a reaktor és az ener-
giakonverziós rendszer közötti hőcserélőt, egyszerűsödik a berendezés, kiseb-
bek a költségek. A generátort hajtó turbina elválasztása a kompresszort működ-
tető turbináktól lehetővé teszi a forgási sebesség változtatását széles határok 
között, indításnál, a kompresszorok hajtására azonban külön motorra vagy 
nagynyomású tartályban tárolt héliumra van szükség. 
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ra A kavicságyas moduláris reaktor (PBMR) vázlatos rajza 

R-nek nagyobb jövőt jósolnak, mint a GTMHR-nek a kisebb költ-
 egyszerűbb engedélyezési eljárás miatt. A cikk állítása szerint a 
en „katasztrófamentes” (catastrophe free) megoldás. 
ral Atomic az Egyesült Államokban már az ötvenes évek elején 
a köteges fűtőelemekkel és héliumos primerhűtéssel működő, 
ljesítményű HTGR-reaktorát. Németországban 1960 körül kezd-
BMR fejlesztését, ma már egy 15 MWterm teljesítményű Rankine-
ség működik, amelyben 6,25 cm átmérőjű gömb alakú fűtőelemek 
eddigi tapasztalatok alapján az Egyesült Államokban elkezdték a 
rt St. Vrain üzem, Németországban pedig a magas hőmérsékletű 
r tervezését. Az amerikai kutatók a fűtőanyagot hatszögletes gra-



fitelemekben helyezik el, ami 300 MWterm teljesítmény felett optimális. A néme-
tek különleges bevonattal ellátott gömb-fűtőelemeket alkalmaznak, amelyek-
ben 100%-ig vissza tudják tartani a hasadási termékeket még abban az eset-
ben is, ha a hűtőközeg teljesen elfogy.  

A Siemens/Interatom a nyolcvanas évek kezdetén a 80 MW-os HTR-t, a 
Brown Boveri a HTR 100-modult fejlesztette ki. Ez utóbbinál a hexagonális ele-
meket gyűrűvé formálták, és így 250 MWterm feletti teljesítményt értek el.  

A General Atomic és az Orosz Föderáció Atomenergia Minisztériuma 
GT-MHR elnevezéssel közösen fejleszt egy 600 MWterm teljesítményű HTGR-
berendezést, ahol a reaktormagban hasábos blokkok gyűrűs elrendezésben 
helyezkednek el.  
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2. ábra Gázhűtéses gyorsreaktor 

egyedik generációs reaktorok 
Az Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma (D

OE) kezdeményezésére tíz állam részvételével, az OE
illamos áram
 

rekuperátor 

epartment of Energy, 
CD-NEA támogatásá-



val, megalakult a „IV. generációs Nemzetközi Fórum” (Generation IV Inter-
national Forum, GIF). A továbbfejlesztésnél hűtőközegként gázon kívül más 
folyékony anyagok is szóba jönnek. Kétévi tárgyalás után, amelyben az érintett 
államok 100 szakértője vett részt, 2002-ben bejentették, hogy a szervezet hat 
reaktortípust választott ki, amelyek tanulmányozása után döntenek a végleges 
megoldásról. A DOE költségvetéséből már 2002-ben jelentős összeget irányoz-
tak elő, amely a 2003-as és 2004-es előirányzat szerint növekedni fog. 

1. Gázhűtéses gyorsreaktor (gas-cooled fast reactor, GFR). 

Hűtőgázként héliumot használnak, a fűtőanyagciklusban gyorsneutron-
spektrum szerepel, amely áramot, hőt vagy – termokémiai folyamattal – hidro-
gént szolgáltat. Áramtermelésre direkt ciklusú héliumturbinát használnak – ép-
pen úgy, mint az előzőkben említett PMBR-ben. A referenciareaktor 288 MWe 
teljesítményű, a kimeneti hőmérséklet 850°C, és direkt Brayton-ciklussal igen 
nagy hatásfokot lehet elérni. A hasadási termékek visszatartása érdekében 
kompozit kerámiákkal vagy keramikus aktinidavegyületekkel burkolt fűtőanyagot 
alkalmaznak. Az üzemet újrafeldolgozó részleggel is összekapcsolják. 

A gyorsneutron-spektrum és az aktinidák teljes újrahasznosítása következ-
tében nagyon kevés hosszú élettartamú radioaktív hulladék keletkezik, ugyanak-
kor szegényített urániumot is tudnak hasznosítani fűtőanyagként.  

2. Ólommal hűtött gyorsreaktor (lead-cooled fast reactor, LFR) 

A reaktor hűtésére cseppfolyós ólmot vagy ólom és bizmut eutektikus ke-
verékét használják. Hasonlót fejlesztettek ki BREST néven Oroszországban, 
amely nem tartozik a GIF tíz tagországa közé. 

Az aktinida fűtőanyag fémes uránium vagy uránium-nitrid, a ciklus a teljes 
újrahasznosításon alapszik, a reaktor teljesítménye 1200 MWe. Hűtőhőmér-
séklet áramtermelésnél 550 °C, termokémiai hidrogén-előállításnál 800 °C.  

3. Olvasztott só hűtésű reaktor 
(molten salt reactor, MSR) 

A hűtőanyagként használt olvasztott só és a fűtőanyag keveréke grafitcsa-
tornákban áramlik, a keringetett anyag nátrium-, cirkónium- és uránium-fluorid 
keveréke. A reaktor teljes aktinida-újrahasznosítással működik. Hőcserélővel a 
hőt a szekunder körnek adják át, egy másik hőcserélő segítségével pedig az 
áramtermelő rendszernek. A referenciaüzemben a kifolyási hőmérséklet 700–
800 °C-ig emelhető, teljesítménye 1000 MWe. A zárt ciklus a plutónium 
elhasználtsági fokának megfelelően „méretre szabható”. A hasadási termékek 
fluoridokká alakulnak; a fluoridok jó hőátadó tulajdonságúak, kicsi a gőznyomá-
suk, ami fontos a szivattyúk és a tartályok méretezésénél. 

 



4. Nátriummal hűtött gyorsreaktor 
(sodium-cooled fast reactor, SFR) 

Az aktinidák kezelésére és a hasadó uránium konverziójának hatéko-
nyabb végrehajtására való ez a zárt ciklusú megoldás. 100–500 MWe teljesít-
ményig az aktinidák teljes újrahasznosítása folyik, a fűtőanyag bonyolult urá-
nium-plutónium-cirkónium ötvözet. A ciklus pirometallurgiai folyamatokon alap-
szik. Nagyobb, 500–1500 MWe teljesítménynél a fűtőanyag kevert U-Pu-oxid, 
a kimeneti hőfok 550 °C. A berendezést erősen sugárzó, különösen sok Pu-t 
és aktinidát tartalmazó hulladékok hasznosítására tervezik. Jelentős biz-
tonságot nyújt a hosszú termikus reakcióidő (thermal response time) és az, 
hogy a rendszer a légkörihez közeli nyomáson működik. 
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5. Szuperkritikus vízzel hűtött reaktor 
(supercritical-water-cooled reactor, SCWR)  

Nagyon nagy nyomáson, a víz kritikus pontja (374 °C, 22,1 MPa) feletti 
hőmérsékleten és nyomáson működő vízhűtéses reaktor, hatásfoka körülbelül 
egyharmaddal nagyobb, mint a hagyományos LWR-eké. Előnye, hogy a hűtő-
közegben nem megy végbe fázisátalakulás, ami javítja a hőmérleget. A refe-
renciarendszer 25 MPa nyomáson működik, a kimeneti hőfok 510–550 °C, 
teljesítménye 1700 MWe. Védelem céljára passzív biztonsági rendszert építe-
nek be. 
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4. ábra Szuperkritikus 

 
Az SCWR fő feladata a nagy hatás

anyaga uránium-oxid, mind termikus, min
mikus üzemmenetben nyitott ciklusú, g
üzemben, az aktinidák teljes újrahasznos
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fokú villamosenergia-termelés. Fűtő-
d gyors neutronokat használhat, ter-

yors neutronokkal pedig zárt ciklusú 
ításával termel. 



 

6. Nagyon magas hőmérsékletű reaktor 
(very-high temperature reactor, VHTR) 

Grafittal moderált héliumhűtéses reaktor, egyszeres átfutású urániumcik-
lussal. A magból kijövő hűtőközeg hőfoka 1000°C, feladata hidrogén-előállítás 
vagy hőszolgáltatás ipari üzemek termelő folyamataihoz. A referenciareaktor 
600 MWterm teljesítményű, U/Pu ciklussal működik, minimális hulladékmennyi-
séggel. Az ipari hőellátást egy közbeiktatott hőcserélő biztosítja. Hidrogén elő-
állításához termikusan generált jód-kén folyamatot használnak fel. 

További tervek 
A fő terheket vállaló Egyesült Államok 2003-ban a kongresszus elé ter-

jeszti a végleges terveket, majd ezeket megtárgyalja a tíz GIF-tagország kép-
viselőivel. 2004-ben elindítják a kutató-fejlesztő munkát a hidrogénelőállítás és 
egyéb termokémiai folyamatok területén, és megszerkesztik a terv gazdasági 
modelljét. 

 
(Dr. Menczel György) 

 
Gautschi, F.: Nuclear power return may hinge on advanced gas-cooled reactor design. = 
Power Engineering, 107. k. 3. sz. 2003. p. 45–48. 

Generation IV: to 2030 and beyond. = Modern Power System, 23. k. 2. sz. 2003. p. 28–29. 
 

Röviden… 

Szalmatüzelésű erőmű 
A brit energiaügyi miniszter nemrég bejelentette, hogy az Egyesült Ki-

rályságban megnyitották a világ legnagyobb és leghatékonyabb szalmatüzelé-
sű erőművét. Ez a 36 MW névleges kapacitású erőmű több mint 270 GWh évi 
villamos energiát fog adni a nemzeti hálózatba. Ehhez kb. 200 kt szalmát éget 
el, amelyet a mintegy 80 km-es körzetben lévő farmok termelnek. 

Túl azokon a műszaki érdekességeken, amelyeket egyrészt az „egyedi” 
tüzelőanyag, másrészt a létesítmény méretei jelentenek, meglepetést okoznak 
a létesítmény környezetkímélő, modern megjelenésű épületei. A 25 m magas 
központi kazánt egy 18 m magas szalmatároló épület szegélyezi, és az egész 
épületkomplexum illeszkedik a környezethez. A környezet történetesen egy 
üzleti park, és az erőmű akár egy városi áruház is lehetne. 

 
(Modern Power Systems, 22. k. 10. sz. 2002. p.47.) 


