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2.3.2. Transzmutációs berendezések . . . . . . . .
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ii

5. A transzmutáció vizsgálata
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5.4. A radiotoxicitás elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1. Az elemzésnél alkalmazott megfontolások . . . . . . . . . .
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Rövidı́tések
ADS

accelerator-driven (subcritical) system(s); gyorsı́tóval hajtott (szubkritikus) rendszer(ek).
An
aktinidák (U, Np, Pu, Am, Cm, Bk,. . . ).
ATW Accelerator-driven Transmutation of Waste. A nukleáris hulladék
részecskegyorsı́tóval történő átalakı́tása; az Egyesült Államokban folytatott kutatási program.
ENDF Evaluated nuclear data library; evaluált nukleáris adatkönyvtár.
FP
ﬁssion products; hasadási termékek.
Ln
lantanidák (La, Ce, Pr, Nd,. . . ).
MA
minor actinides; másodlagos aktinidák (Np, Am, Cm, Bk,. . . ).
MOX mixed oxide fuel; kevert oxid üzemanyag, amiben a hasadóanyag az
235 U helyett plutónium.
MSR molten salt reactor; sóolvadékos reaktor.
P&C
partitioning and conditioning; partı́cionálás és kondı́cionálás utáni tárolás.
P&T
partitioning and transmutation; partı́cionálás és transzmutáció.
PWR pressurized water reactor; nyomottvizes reaktor.
TRPu transzplutónium izotópok (Am, Cm, Bk,. . . ).
TRU
transuranic isotopes; transzurán izotópok, vagy transzuránok (Np, Pu,
Am, Cm, Bk,. . . ).
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1. fejezet

Bevezető
A nukleáris energetika egyik meg nem oldott kérdése az atomerőművek üzeme során
keletkező kiégett üzemanyag és a benne található hosszú felezési idejű, hosszútávú
radiológiai kockázatot jelentő izotópok kezelése. Ezen izotópok végleges elhelyezésére szánt mélységi geológiai tárolók hermetikusságát emberi léptékkel beláthatatlan ideig – millió évekig – kell biztosı́tani, ami megkérdőjelezi egy végleges
lerakó hosszútávú biztonságát, ezáltal rontva az atomenergetika társadalmi elfogadottságát. Ezért az 1990-es évek elejétől kezdődően számos kutatóintézetben
foglalkoznak a hosszú felezési idejű izotópok rövidebb felezési idejű, vagy stabil
izotópokká történő átalakı́tásával, azaz a transzmutációval.
A transzmutáció során az átalakı́tandó izotópokat a kiégett üzemanyagtól elválasztva, speciális berendezésekben neutronokkal besugározva alakı́tjuk át. Az izotópátalakı́tás többféle berendezésben valósı́tható meg, ezek egyik válfaja a részecskegyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszerek (accelerator-driven subcritical system,
ADS). Az ADS-ek a kritikus reaktorokhoz képest új koncepciót képviselnek: egy
szubkritikus reaktorzónát hajtunk” meg a részecskegyorsı́tó által működtetett
”
neutronforrással. A napjainkban vizsgált ADS koncepciók nagyenergiájú protongyorsı́tóval működő neutronforrást használnak, amikben a neutronok spallációs
magreakciók révén keletkezenek. Egy protongyorsı́tóval hajtott ADS nagy mennyiségű nukleáris hulladék feldolgozására képes, azonban egy kisléptékű – egy vagy
néhány atomerőmű hulladékát feldolgozó – ADS üzemeltetéséhez a spallációs forrás
helyett alkalmas lehet egy elektrongyorsı́tóval működtetett neutronforrás is.
Doktori munkám során egy kisléptékű, sóolvadék üzemanyagú, elektrongyorsı́tóval hajtott, szubkritikus, aktinida transzmutációs berendezés reaktorﬁzikai vizsgálatával foglalkoztam. A berendezés egy atomerőmű teljes élettartama során keletkezett kiégett üzemanyag feldolgozását végezi el az atomerőmű telephelyén. A
telephelyi hulladékkezeléssel csökken a kiégett nukleáris üzemanyagban lévő hasadóanyag illetéktelen kezekbe kerülésének kockázata és javul az atomenergetika
társadalmi elfogadottsága. A megvizsgált berendezés neve MSENC. A berendezés üzemanyaga könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagától pirokémiai módszerekkel elválasztott transzurán izotópok. Az üzemanyag hordozóközege ﬂuorid-
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sóolvadék, a transzuránok ﬂuorral alkotott molekulái ebbe vannak belekeverve.
A folyékony üzemanyag lehetőséget nyújt a berendezés üzemanyag-összetételének
üzem közbeni szabályozására: az átalakı́tani kı́vánt izotópok folyamatos betáplálására, illetve az üzemanyag folyamatos tisztı́tására. Az MSENC működtetésére
alkalmazott részecskegyorsı́tó egy lineáris elektrongyorsı́tó, a céltárgy pedig folyékony ólom.
Kutatásomnak célja a berendezés transzmutációs képességének a vizsgálata
volt, azaz annak feltérképezése, hogy az MSENC-beli besugárzás milyen hatással
van a kiégett üzemanyagbeli izotópok mennyiségére és összetételére, valamint hogyan csökkenti a nukleáris hulladék radiológiai kockázatát és szükséges tárolási idejét. Ezen kı́vül, mivel munkám megkezdésekor folyamatos üzemanyag-betáplálású,
külső neutronforrással hajtott reaktor modellezésére alkalmas kód nem állt rendelkezésemre, a vizsgálat elvégzéséhez szükséges volt az MSENC modellezésre alkalmas számı́tógépes eszköz létrehozása is.
Dolgozatom felépı́tése a következő. Mivel a transzmutáció még új terület a nukleáris energetikán belül, ezért a 2. fejezetben általános ismertetést adok a témakörről a probléma bemutatásától kezdve a transzmutáció megvalósı́tásának elméleti
lehetőségein át egészen az izotópátalakı́tást megvalósı́tó berendezések ismertetéséig, illetve a transzmutációt megvalósı́tó üzemanyagciklusokig. Mivel kutatásom
tárgya egy sóolvadék üzemanyagú ADS, ezért részletesebben ı́rok a sóolvadékos
reaktorokról és a gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszerekről. A 3. fejezetben
az MSENC koncepció elvi felépı́tését, a berendezés modellezésének nehézségeit,
a berendezés vizsgálatára kidolgozott reaktorﬁzikai modellt, a modellezéshez felhasznált kódokat, illetve az ezekből felépı́tett programrendszert ismertetem. Egy
gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszer vizsgálata a berendezés felépı́téséből fakadóan két részre bomlik: az első feladat a neutronforrásként használt céltárgy, a
második a céltárgyat körülvevő szubkritikus zónában lejátszódó izotópátalakulás
vizsgálata. A céltárgyszámı́tás eredményeit a 4., a kiégés, azaz a transzmutáció
elemzését az MSENC értékelésével együtt az 5. fejezet tartalmazza. Végezetül dolgozatom befejezéseként a 6. fejezetben rövid összegzését adom az elvégzett munkának.

2. fejezet

A transzmutációról
Ebben a fejezetben a transzmutáció általános kérdéseit, a témakör egyes részterületeit ismertetem röviden. Írok a problémáról: a kiégett üzemanyagban található,
a transzmutáció bevezetését szükségessé tevő hosszú felezési idejű izotópokról, ezen
izotópok csoportosı́tásáról, majd az izotópátalakı́tás ﬁzikai hátteréről. A transzmutáció megvalósı́tásához szorosan hozzátartozik a kiégett üzemanyagbeli izotópok elválasztásának problémája, ennek felvázolása után az izotópok besugárzását
megvalósı́tó lehetséges berendezéseket ismertetem. Külön tárgyalom a sóolvadékos
reaktorokat és a gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszereket, mivel a dolgozatomban megvizsgált transzmutációs berendezés is egy sóolvadék üzemanyagú ADS.
Végezetül a jelenleg megvalósı́tott nyı́lt, és reprocesszáló üzemanyagciklusokról,
valamint a jövőbeli lehetséges transzmutáló üzemanyagciklusokról ı́rok.

2.1.

A transzmutáció bevezetésének szükségessége

Napjaink atomenergia-rendszerében főként könnyűvizes reaktorokat használunk
az uránércben rejlő energia kinyerésére. A megvalósı́tott üzemanyagciklusban az
energiahordozó kitermelése, feldolgozása és reaktorbeli felhasználása után a kiégett üzemanyagot átmeneti tárolókba helyezzük. A kiégett üzemanyagban az el
nem hasadt urán mellett számos hosszú felezési idejű radioaktı́v izotóp: hasadási
termékek (ﬁssion products, FP) és transzuránok (transuranic isotopes, TRU) találhatók. Az előbbiek az uránból hasadás és bomlások, az utóbbiak neutronbefogások
és bomlások révén keletkeznek. Ezen izotópok hosszútávú radiológiai kockázatot
jelentenek a jövő generációi számára. A kiégett üzemanyag megfelelő kezelése, a
hosszú felezési idejű izotópok által képviselt kockázat csökkentése az atomenergetika egyik legnagyobb kihı́vása, napjaink egyik kiemelt kutatási területe.
A probléma egyik lehetséges megoldása – amire egyelőre még egyik országban
sem került sor, bár Finnország és az Egyesült Államok jelentős lépéseket tesznek
ez irányba – a következő: a kiégett üzemanyagot megfelelő kémiai feldolgozás,
kondı́cionálás, vagy csak egyszerű tokozás után mélységi geológiai tárolókba töltjük végleges elhelyezésre. Az ily módon végződő üzemanyagciklust nevezzük nyı́lt
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üzemanyagciklusnak.
A nukleáris szakmán belül sokáig ezt az utat tartották egyedül járhatónak,
azonban több kifogást is felhozhatunk ellene. Mérnöki szempontból egy mélységi
tároló hermetikusságát millió évekre garantálni merész állı́tás, beláthatatlan időtartam ez, fenntartással fogadunk egy ilyen kijelentést. Megnyugtatóbb lenne,
ha sikerülne a kiégett üzemanyagban lévő hosszútávú radiológiai kockázatot jelentő izotópokat átalakı́tani rövid felezési idejű izotópokká, ı́gy a nukleáris hulladék
számára létesı́tett végleges lerakó hermetikusságát már nem geológiai időskálán,
hanem valamelyest jobban belátható történelmi időskálán – például néhány száz
évig – elegendő garantálni. Ezzel mérnöki szempontból a nukleáris üzemanyagciklusnak nemcsak az elejét és a közepét, hanem a végét is biztonságosan valósı́tanánk
meg.
Környezetvédelmi szempontot fogalmaz meg a radioaktivitás szempontjából
tiszta atomenergia koncepciója [1], mely szerint a nukleáris energiatermelés során
keletkezett hulladéknak nem szabad nagyobb aktivitással, illetve kockázattal rendelkeznie, mint az energiatermeléshez kibányászott uránnak. Beláthatjuk, hogy a
nyı́lt üzemanyagciklus ezt csak nagyon hosszútávon (∼ 106 év) képes teljesı́teni,
mı́g a veszélyes izotópok átalakı́tásával e feltétel teljesı́tése emberileg belátható
időn belülre (∼ 103 év) kerülhet. E feltételt tekinthetjük akár etikainak is: ha valamely generáció új energiatermelési technológiát vezet be, köteles megoldást adni
az energiaelőállı́tás során keletkező hulladék kezelésére is. A nyı́lt üzemanyagciklus
nem ilyen: reaktorainkban megtermelt energiának az előnyeit mi élvezzük, viszont
a hulladékot és az általa képviselt kockázatot utódainkra hagyjuk.
A nyı́lt üzemanyagciklusban a kiégett üzemanyagot nagy aktivitású hulladéknak tekintjük és az eltemetéssel igyekszünk megszabadulni a hosszú felezési idejű
izotópoktól. Ezzel a megoldással azonban lemondunk a kiégett üzemanyagban
rejlő, még ki nem nyert energiáról is. E szempontot tekinthetjük energetikai, gazdasági, vagy akár takarékossági szempontnak is. Mai tudásunk szerint Földünk
bizonyı́tott uránforrásai 2753,9 ezer tonnát tesznek ki [2, 27.o.], ami 60-70 évre
elegendő, amennyiben csak könnyű-, illetve nehézvizes reaktorokat használunk. Az
is ismert, hogy ezzel a technológiával az urán energiatartalmának – ami alatt valamennyi 235-ös és 238-as izotóp elhası́tásával nyerhető energiát értem – mindössze
0,5-1%-át használjuk ki. Ha ﬁgyelembe vesszük, hogy a 238 U-ból tenyésztéssel
hasadóképes izotópokat állı́thatunk elő (pl.: 239 Pu, 241 Pu) és ezek elhası́tásával
is nyerhetünk energiát, akkor a jelenlegi uránforrások akár több ezer évre is elegendőek. Igaz, erre egyelőre még nem ösztönöz semmilyen gazdasági kényszer.
(Az energiahordozók kérdéséhez kapcsolódóan itt kell megemlı́teni, hogy a ma ismert tóriumforrások, mintegy másfél-kétszeresei az uránforrásoknak [2, 29.o.], azaz
a tórium-urán üzemanyagciklus bevezetésével a nukleáris energetika hosszútávon
képes az emberiség energiaszükségletét biztosı́tani. Ehhez persze hozzá kell tenni,
hogy a tórium energia-tartalmának kinyeréséhez a 232 Th-ból először 233 U-t kell tenyészteni.) A kockázatot jelentő radioaktı́v izotópok átalakı́tása, visszaforgatása
az üzemanyagciklusba, azaz az üzemanyagciklus zárása, költséges, neutron-, és
energiafogyasztó tevékenység, újfajta üzemek, berendezések megépı́tését kı́vánja.
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Ezen létesı́tmények létrehozását kompenzálja a kiégett üzemanyag feldolgozása
során – a transzuránok elhası́tásából – nyert energia. Az izotópok átalakı́tását
a költségek csökkentése érdekében, illetve az emlı́tett energetikai indok miatt célszerű összekötni az uránérc jobb kihasználásával, valamint megfontolandó a tórium
energiatartalmának kinyerése is. Ehhez kapcsolható a katonai célra felhalmozott
plutónium készletek megsemmisı́tése is, amire egy továbbfejlesztett üzemanyagciklusban szintén kı́nálkozna lehetőség.
A nyı́lt üzemanyagciklus lezárásaként, a végleges elhelyezés alternatı́vájaként
emlı́tett izotópátalakı́tást nevezzük transzmutációnak, ami alatt a hosszú felezési
idejű radioaktı́v izotópok rövid felezési idejű, vagy stabil izotópokká történő átalakı́tását értjük. A transzmutáció egy lehetőség, egy esély, aminek segı́tségével
az atomenergetika által a hosszú felezési idejű izotópok palackból kiengedett szellemét, habár a palackba visszazárni már nem tudjuk – mivel dugóját már régen
messze hajı́tottuk –, de kordában tarthatjuk. E hasonlat remélhetőleg érzékelteti,
hogy a transzmutáció nem csodaszer, nem ad teljeskörű, minden izotópra kiterjedő
megoldást, azonban az elvi korlátok ellenére van a kezünkben egy eszköz a kiégett
üzemanyagban lévő veszélyes izotópok kockázatának csökkentésére.
Az izotópok átalakı́tásához szükséges a kiégett üzemanyag-kazetták felnyitása,
kémiai feldolgozása, az egyes izotópcsoportok, illetve elemek elválasztása. Ez a
műveletsor a partı́cionálás (partitioning), azaz elválasztás, mı́g az izotópok átalakı́tását – az alkı́miából kölcsönvett szóval – transzmutációnak (transmutation)
nevezzük.1 Az angol nyelvű szakirodalomban, kihangsúlyozva, hogy e két terület
szorosan összekapcsolódik, a transzmutációt partitioning and transmutation (P&T)
néven emlı́tik, mı́g a magyar szakirodalom csupán a transzmutáció szót használja e
tevékenységek együttes megjelölésére. Dolgozatomban én is követem e magyar szóhasználatot, nem feledve, hogy magyarul a transzmutáció – tágabb értelemben –
többet jelent a radioaktı́v izotópok besugárzásánál, átalakı́tásánál.

2.2.
2.2.1.

A transzmutáció ﬁzikai alapjai
A transzmutáció feladata

A transzmutáció feladata a kiégett üzemanyagban található hosszú felezési idejű
radioaktı́v izotópok átalakı́tása rövid felezési idejű, vagy stabil izotópokká, ezáltal
a mélységi geológiai tárolókba helyezendő hosszú felezési idejű izotópok mennyiségének, az általuk képviselt radiológiai kockázatnak, illetve az eltemetett nukleáris
hulladék tárolási idejének számottevő csökkentése. A transzmutáció hatékonyságával kapcsolatban a következő kritériumot szokás megfogalmazni: a transzmutáció
után visszamaradó hulladék mennyisége, vagy a hulladék által képviselt kockázat, legfeljebb 1/100-a legyen az átalakı́tás előtti hulladék mennyiségének, illetve
1

Ha az angol decontamination, containment és reprocessing szavakat magyarra dekontaminálás,
konténment illetve reprocesszálásként ültettük át, akkor úgy vélem, hogy a fenti magyarı́tással
sem teszünk nagyobb erőszakot nyelvünkön, illetve szóhasználatunk egyértelműbb lesz, mintha
egyszerű tükörfordı́tásként elválasztást, illetve átalakı́tást mondanánk.
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a hulladék által képviselt kockázatnak [11], [8, 23.o.].
A radiotoxicitás. A kiégett üzemanyagban lévő izotópok által képviselt kockázatot több tényező szabja meg együttesen. Ezek a következők: az izotópok felezési
ideje, évenként keletkezett mennyiségük, talajvı́zbeli oldhatóságuk, mobilitásuk a
talajban való terjedés során és nem utolsó sorban biológiai károsı́tó hatásuk, ami
a radioaktı́v bomlásban kibocsátott részecske tı́pusától és energiájától függ. Egy
adott izotópcsomag veszélyessége”, radiotoxicitása többféleképpen is deﬁniálható,
”
dolgozatomban a következő deﬁnı́ciót használom:
tox =

izotópok


Ai DCFi ,

(2.1)

i

ahol Ai az adott izotóp aktivitása, DCFi pedig a dóziskonverziós tényező (dose
conversion factor, dimenziója: Sv/Bq). Ez a meghatározás nem veszi ﬁgyelembe
a talajban való terjedést, pl. a higulást, ami egy konkrét tároló esetében lényeges,
azonban elméleti vizsgálatoknál – pl. különböző transzmutációs eljárások eredményeképpen kapott hulladékcsomagok veszélyességének összehasonlı́tásánál – érdektelen, illetve ugyanolyan elhelyezési körülményeket feltételezve azonosnak vehető.
Az emberi szervezet által elszenvedett dózis és ezáltal a dóziskonverziós tényező is
függ a radioizotóp szervezetbe jutásának módjától, azaz a beviteli úttól. A mélységi
tárolókban elhelyezett izotópok a tároló inhermetikussá válása után bemosódhatnak a talajvı́zbe, onnan pedig a táplálékláncon keresztül juthatnak be az emberi
szervezetbe, ezért a radiotoxicitás számı́tásánál a lenyelésre vonatkozó dóziskonverziós tényezőket célszerű alkalmazni. A radiológiai kockázaton túl a nukleáris
hulladék által képviselt teljes kockázat megállapı́tásához ﬁgyelembe lehetne venni
egyes elemek – pl. a nehézfémek – kémiai károsı́tó hatását is, ez azonban kı́vül esik
dolgozatom vizsgálódási körén.
A kiégett üzemanyagban található izotópok mennyiségi viszonyainak érzékeltetésére a 2.1. táblázatban feltüntettem egy átlagos könnyűvizes reaktorból kivett
üzemanyagban található hosszú felezési idejű izotópokat.
Transzmutációs nomenklatúra. Néhány szó az izotópcsoportok megnevezéséről. Kémiában aktinidáknak az aktı́niumot és az aktı́niumnál nagyobb rendszámú
elemeket nevezzük. A transzmutáció esetében mivel az U-Pu üzemanyagciklusban
csak az urán és az uránnál nehezebb elemek (izotópok) fordulnak elő, ezért általában – és kissé helytelenül – aktinidák on az uránt és az uránon túli, azaz a
transzurán izotópok at (elemeket) értjük. Az ilyen értelemben vett aktinidákat két
részre osztjuk: domináns aktinidák (U, Pu) és másodlagos aktinidák (Np, Am, Cm,
Bk,. . . ). Az előbbiek dominánsak”, mert a kiégett üzemanyagban nagy mennyi”
ségben fordulnak elő, illetve energetikai felhasználásuk gazdasági érdek. Az utóbbiakat az angol szakirodalom minor actinides (MA) néven emlı́ti, mivel az előbbiekhez képest kisebb mennyiségben keletkeznek, mı́g a magyarban a másodlagos
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2.1. táblázat. Könnyűvizes reaktor kiégett üzemanyagában található hosszú felezési idejű izotópok. Üzemanyag: UO2 , kiégetettség: 45-50 GWnap/t, pihentetés:
5 év. Csak a főbb mennyiségeket tüntettem fel [8, 175.o., 203.o., 309.o.], [3].
Izotóp

Keletkezett
mennyiség
[kg/GWe év]

Hasadási termékek
79
Se
0,158
85
0,75
Kr
90
Sr
15,3
93
Zr
23,1
99
Tc
26,6
107
Pd
6,8
126
Sn
0,69
129
5,8
I
135
Cs
12,5
137
35,8
Cs
94
n.a.
Nb
151
Sm
n.a.
Aktinidák
234
U
3,7
235
U
138,0
236
U
118,0
238
U
20424,0
237
Np
15,6
238
Pu
7,46
239
Pu
125,3
240
Pu
60,8
241
Pu
26,3
242
Pu
17,6
241
Am
9,3
242m
Am
0,016
243
Am
3,5
243
Cm
0,012
244
1,557
Cm
245
Cm
0,075
246
Cm
0,1

Felezési idő
[év]

Bomlási
mód

6,5 · 104
10,76
28,1
1,5 · 106
2,1 · 105
7,0 · 106
1,0 · 105
1,7 · 107
2,3 · 106
30,1
2,0 · 104
87,0

β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−
β−

2,46 · 105
7,04 · 108
2,34 · 107
4,47 · 109
2,14 · 106
87,7
2,43 · 104
6,56 · 103
13,2
3,74 · 105
433,0
141,0
7,36 · 103
30,0
18,1
8,5 · 103
4,73 · 103

α
α
α
α
α
α, sf
α
α, sf
α, β −
α, sf
α
α
α
α, sf
α, sf
α, sf
α, sf

jelző honosodott meg, ezzel utalva arra, hogy ezek az izotópok a további felhasználás szempontjából mostanáig érdektelenek voltak. A fentieken túl használatos
még a transzplutónium izotópok (TRPu) elnevezés is, ami értelemszerűen a plutóniumnál nehezebb izotópokat jelenti. E deﬁnı́ciókkal a másodlagos aktinidákat
meghatározhatjuk úgy is, mint a neptúnium és a transzplutónium izotópok.
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A hulladékbeli izotópok radiotoxicitása. A hasadási termékek felezési ideje
– néhány kivételtől eltekintve – rövid, ı́gy a végleges elhelyezésnél kisebb kockázatot képviselnek, mint a transzuránok, viszont mobilitásuk nagyobb [5], ezért a
lerakó sérülésekor a talajvı́zben feloldódva könnyen bejutnak a táplálékláncba. A
transzuránok legtöbbjének a felezési ideje nagyságrendekkel nagyobb, mint a hasadási termékeké, ı́gy a kiégett üzemanyag hosszútávú kockázatáért ők felelősek,
ellenben mobilitásuk kisebb [5], ı́gy a lerakóhely sérülése esetén kisebb veszélyt
jelentenek.
Csupán az urán és a plutónium eltávolı́tása a kiégett üzemanyagból és visszaforgatása az üzemanyagciklusba – azaz a reprocesszálás – nem csökkenti jelentősen
a hulladék toxicitását [6]. Ha számottevő csökkenést szeretnénk elérni, akkor valamennyi aktinida eltávolı́tása szükséges, amivel nagyságrendekkel csökkenthető a
hulladék tárolási ideje. Ez a transzmutáció elsődleges feladata. Ezután, második lépésként sor kerülhet egyes hasadási termékek transzmutációjára is, amivel a
tárolási időt – elméletileg – még egy nagyságrenddel tovább csökkenthetjük.

2.2.2.

Transzmutációt megvalósı́tó magreakciók

A kiégett üzemanyagban lévő izotópok átalakı́tására elméletileg több lehetőség
is kı́nálkozik. Mivel magreakciók kiváltása a célunk, ezért csak erősen kölcsönható részecskék jöhetnek számı́tásba, lehetőleg semleges részecskék, amik könnyen
átjutnak a Coulomb-gáton. Ezen kı́vül fontos még, hogy a magreakciót kiváltó
részecske elegendően hosszú élettartamú legyen; pl. a µsec-os nagyságrendű élettartam túl rövid. Elméletileg transzmutációs célokra megfelelőek a protonok, a
γ-sugárzás, a neutronok és más semleges részecskék is, például a pionok, vagy mezonok, de gyakorlati szempontból egyedül csak a neutronok alkalmasak a transzmutáció megvalósı́tására. A proton töltéssel rendelkezik, ezért az atommagba történő
bejuttatása csak költséges gyorsı́tással valósı́tható meg. A γ-sugárzás alkalmazható
lenne pl. hasadási termékek átalakı́tására, de a (γ, n) reakció hatáskeresztmetszete
kicsi. Más, a reaktorﬁzikában egzotikusnak” számı́tó semleges részecskék élet”
tartama pedig meglehetősen rövid, ı́gy egyetlen lehetséges megoldásként a szabad
részecskeként 12 perces élettartammal bı́ró neutron marad, ami sok izotóp esetében
elegendően nagy valószı́nűséggel vált ki magreakciót.
Milyen neutron által kiváltott magreakciók vezetnek transzmutációra? Minden
olyan magreakció, ami izotópátalakulással jár, azonban ezek közül nem mindegyik
kedvező. Hasadóképes izotópoknál az (n, f) reakció a kı́vánatos, mivel hasadáskor mintegy 200 MeV energia szabadul fel, ami felhasználható energiatermelésre,
ezáltal fedezve a transzmutáció költségeit. Ezen kı́vül izotóptól függően 2-4 neutron is keletkezik, ami alkalmas újabb hasadás kiváltására, illetve amivel javı́tható
a transzmutációt megvalósı́tó berendezés neutron-háztartása. Szintén alkalmas
magreakció az (n, γ), igaz ebben az esetben a kimenő részecske már nem képes izotópátalakı́tásra, valamint a hasadáshoz képest kevesebb energia szabadul fel. Ez
a reakció azonban nem minden esetben hasznos, pl. az aktinidák esetében újabb
aktinida izotóp keletkezéséhez vezet, a hasadási termékek átalakı́tásának azonban
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csak ez az egyetlen módja. Más, neutron által kiváltott reakciók során, pl. (n, α),
(n, p), (n, x n), ugyan történik magátalakulás, de ezek általában küszöbreakciók és
hatáskeresztmetszetük kicsi, ı́gy jelentőségük csekély.
Megvizsgálva a transzurán izotópok hatáskeresztmetszetének energiafüggését
(néhány példát a 2.1. ábrán láthatunk) a következőt mondhatjuk el: a transz-

σf(E), σc(E) [barn]
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σf/σc[1]

Np
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4
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6
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−4
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−2
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10
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240
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Mind a négy ábrán:
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10

σf(E)/σc(E).

2.1. ábra. Néhány transzurán izotóp hasadási illetve befogási hatáskeresztmetszetének és ezek hányadosának energiafüggése [7]
uránok egy része nagy valószı́nűséggel termikus energiákon hasad (pl.: 239 Pu,
241 Pu, 242m Am, 243 Cm, 245 Cm, 247 Cm), mı́g általában a páros-páros magoknál
kis energiákon – 1 MeV alatt – a befogás dominál a hasadás felett (pl.: 237 Np,
238 Pu, 240 Pu, 242 Pu, 241 Am) azaz
σf (E)
< 1,
σc (E)

(2.2)

ahol σf jelöli a mikroszkópikus hasadási, σc pedig a mikroszkópikus neutron befogási hatáskeresztmetszetet. Nagy energián viszont mindegyik transzurán izotóp
hasadóképes, ezért átalakı́tásukra természetes megoldásként a gyors neutronok kı́nálkoznak.
A hasadási termékek transzmutációjára egyedüli lehetőség a neutronbefogás,
ami tisztán neutronfogyasztó folyamat. Hatáskeresztmetszetük energiafüggését tanulmányozva (példákat a 2.2. ábrán mutatok) láthatjuk, hogy az átalakı́tandó izo-
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2.2. ábra. Néhány hasadási termék izotóp befogási hatáskeresztmetszetének energiafüggése [7]

tópok befogási hatáskeresztmetszetei kis energián nagyok, ezért átalakı́tásuk termikus spektrumban hatékony. Ezen okokból kifolyólag a két izotópcsoport transzmutációját külön utakon, egymástól függetlenül célszerű végezni: a transzuránokat
gyors, a hasadási termékeket termikus spektrumban célszerű besugározni. Illusztrációként bemutatok néhány transzmutációs magreakciót hasadási termékekre, termikus energiákon:
99

15,8s

Tc (n, γ) 100 Tc −−−−−→ 100 Ru
β−

129

12,36h

I (n, γ) 130 I −−−−−−→ 130 Xe
β−

135

13,7d

Cs (n, γ) 136 Cs −−−−−→ 136 Ba
β−

(stabil),
(stabil),
(stabil).

Mint emlı́tettem, a transzuránok egy részénél kis energián a befogás dominál
a hasadás felett. Ez a neutronfogyasztó reakció azonban felhasználható, hogy a
nem hasadóképes magokból hasadóképes izotópokat állı́tsunk elő. Ez a kétlépéses
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transzmutáció, amire alább mutatok példákat:
237

2,1d

Np (n, γ) 238 Np −−−−−→ 238 Pu (n, γ) 239 Pu,
β−

241

243

16h

163d

Am (n, γ) 242 Am −−−−→ 242 Cm −−−−−→ 238 Pu (n, γ) 239 Pu,
β−

α

10h

18,1a

β−

α

Am (n, γ) 244 Am −−−−→ 244 Cm −−−−−→ 240 Pu (n, γ) 241 Pu.

Transzmutációs hatáskeresztmetszet. Egy transzmutálni kı́vánt izotóp menynyiségének időbeli változását – ha az izotópot egymagában sugározzuk be – egycsoport közelı́tésben az alábbi diﬀerenciál-egyenlet ı́rja le [S2]:
∂N (t)
= − (Φσtrm + λ) N (t),
∂t

(2.3)

ahol N (t) az átalakı́tandó magok száma, Φ az egycsoport neutronﬂuxus, λ az
izotóp bomlási állandója, σtrm pedig az egycsoport transzmutációs hatáskeresztmetszet, azaz minden olyan magreakció hatáskeresztmetszetének összege, mely az
izotóp fogyását eredményezi. A diﬀerenciál-egyenlet megoldása
N (t) = N0 e−(Φσtrm +λ)t ,

(2.4)

ahol N0 az átalakı́tandó magok száma a t = 0 időpillanatban. Bevezetjük a transzmutációs bomlási állandó fogalmát, melynek deﬁnı́ciója:
λtrm = Φσtrm .

(2.5)

Ennek segı́tségével a vizsgált izotóp fogyását egy mennyiséggel, az eﬀektı́v bomlási
állandóval jellemezhetjük:
λeﬀ = λtrm + λ.
(2.6)
A fenti bomlási állandókhoz az alábbi felezési idők tartoznak:
trm
T1/2
=
eﬀ
T1/2
=

ln 2
,
Φσtrm

(2.7)

trm · T
T1/2
1/2
ln 2
= trm
.
Φσtrm + λ
T1/2 + T1/2

(2.8)

Látjuk, hogy egy adott izotópátalakı́tási sebességét két tényező szabja meg együttesen: a transzmutáló berendezésbeli ﬂuxus nagysága, illetve az izotóp transzmutációs hatáskeresztmetszete a berendezésben kialakuló spektrumban.
Nyilvánvaló, hogy csak azokat az izotópokat érdemes transzmutálni, amelyekre
trm
T1/2
 T1/2 ,

eﬀ
trm
azaz T1/2
≈ T1/2
.

(2.9)

Ez alapján a kiégett üzemanyagban lévő hasadási termékeket három csoportba
sorolhatjuk: 1) transzmutálandó izotópok, 2) kérdéses izotópok, 3) nem transzmutálandó izotópok. Az első csoportba tartozó izotópok helyzete egyértelmű,
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a második csoportba tartozó izotópok transzmutációjánál műszaki, technológiai,
gazdasági szempontokat is mérlegelni kell. A harmadik csoportba tartozó izotópok esetén a transzmutáció, azaz a P&T, felesleges befektetés, itt az elválasztás és
megfelelő kondı́cionálás utáni tárolás (partitioning and conditioning, P&C) a megfelelő megoldás. A 2.2. táblázatban mindhárom csoportba tartozó izotópra adok
példát.

2.2. táblázat. A hosszú felezési idejű hasadási termékek csoportosı́tása – gyors
(Φ = 1015 n/cm2 /sec), illetve termikus (Φ = 1014 n/cm2 /sec) spektrumban vett –
transzmutációs felezési idejük alapján. T: transzmutálandó, K: kérdéses, NT: nem
transzmutálandó izotóp [1].
Izotóp
79

Se
Sr
93
Zr
94
Nb
99
Tc
107
Pd
126
Sn
129
I
135
Cs
137
Cs
151
Sm
90

2.3.

T1/2
[év]
6,5 · 104
28,1
1,5 · 106
2,0 · 104
2,1 · 105
7,0 · 106
1,0 · 105
1,7 · 107
2,3 · 106
30,1
87,0

trm, gyors
T1/2
[év]

730
2200
730
550
110
44
4400
160
310
2200
31

trm, termikus
T1/2
[év]

2200
1600
790
100
51
730
4400
51
170
11000
0,3

Megjegyzés

K
NT
T
K ill. T
T
T
K
T
T
NT
NT ill. K

Transzmutációs technológia

A hosszú felezési idejű izotópok átalakı́tásának első lépése az izotópok kinyerése”
”
a kiégett üzemanyagból. Ezt a partı́cionálás, vagy más néven szeparáció valósı́tja
meg. A második lépés – megfelelő üzemanyag-gyártás után – az izotópok, elemcsoportok besugárzása a transzmutációs berendezésekben. Ezek a berendezések
hagyományos reaktorokkal, illetve egymással összekapcsolva alkotják a különböző
transzmutációs üzemanyagciklusokat. Ezt a három összetevőt nevezem együttesen
transzmutációs technológiának. A technológia vizsgálata nem képezi dolgozatom
tárgyát, azonban az általam megvizsgált berendezés paramétereit, a ﬁzikai modellezés bemenő adatait az alkalmazott technológia adja, ezért a szükséges mértékben
tárgyalom a technológiai kérdéseket is.

2. A TRANSZMUTÁCIÓRÓL
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Elválasztási eljárások

Kémiai műveletekkel elemeket, illetve elemcsoportokat lehet elválasztani. Az egyes
elemek eltávolı́tása a kiégett üzemanyagból az egyik legnehezebb kémiai feladat,
mivel az urán hasadásának köszönhetően a pálcában megtalálhatjuk a periódusos
rendszert alkotó elemek nagy részét. A partı́cionálás első feladata az urán elválasztása – ezáltal megszabadulunk a kiégett üzemanyag nagy részét kitevő tömegtől –,
utána pedig a plutónium és a többi transzurán elem szeparációja. Az elválasztás
illeszkedik az adott üzemanyagciklusba, függ attól, hogy az egyes elemek besugárzása együtt, vagy külön történik-e. Az elválasztás hatásfoka a transzmutáció
sarkalatos pontja, mivel a transzmutálandó izotópok mennyiségének csökkentése
egyszeri besugárzással nem valósı́tható meg, ezért a szeparációt és a besugárzást
ismételni kell. Minél kisebbek a kémiai műveletekből adódó veszteségek, a nukleáris hulladék annál nagyobb hányadát tudjuk ártalmatlanı́tani”. A partı́cionálás
”
egyik feladata tehát a könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagának feldolgozása
és üzemanyaggyártás a transzmutáló berendezések számára, másik feladata pedig ezen berendezések kiégett üzemanyagának feldolgozása, az át nem alakı́tott
izotópok elválasztása és új üzemanyag gyártása.
A szeparációs technológiáknak két csoportja létezik: vizes közegben működő
eljárások: vizes eljárások (aqueous methods) és nem-vizes közegben végbemenő
eljárások: nem-vizes eljárások (non-aqueous methods, vagy dry” methods).
”
A vizes eljárások előnye, hogy nagy tisztaságban állı́tják elő az egyes elemeket,
ez azonban biztonsági szempontból hátrány, mert ezen frakciók (pl.: U, Pu) illetéktelen kezekbe kerülve felhasználhatók nukleáris fegyver készı́tésére. Hátrányuk,
hogy a kis térfogatú, szilárd hulladékot felhigı́tják, valamint, hogy működésük során sok másodlagos folyékony hulladék keletkezik. A vizes eljárásokat alkalmazó
szeparáció szekvenciális: az egyes elemek elválasztásához külön eljárások szükségesek, ezek egymás utáni alkalmazásával kapjuk meg az egyes elemcsoportokat [17].
A nem-vizes, vagy pirokémiai, eljárások magas hőmérsékleten végbemenő kémiai folyamatokban dolgozzák fel a kiégett üzemanyagot. Az egyes elemeket egy
lépésben, de keverten állı́tják elő, ami hátrány a vizes eljárásokkal szemben, viszont
a hasadóanyagok elterjedésének megakadályozása szempontjából előny. A pirokémiai eljárások gyorsabbak, mint a vizes eljárások, esetükben kritikussági, illetve a
kiégett üzemanyag remanens hője miatti problémák nem merülnek fel [18].
A könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagának feldolgozására a vizes, mı́g a
transzmutáló berendezések besugárzott üzemanyagának feldolgozására a nem-vizes
eljárások alkalmasabbak. Jelenleg ipari méretekben a vizes eljárások közül az urán
és a plutónium elválasztására alkalmas PUREX eljárást használják, melynek elválasztási hatásfoka 99,9% [19]. Ez az eljárás tulajdonképpen még a hagyományos
reprocesszálás része. A többi vizes, illetve pirokémiai módszer egyelőre csak kı́sérleti vagy félüzemi körülmények között működik.
Az NRI-ben vizsgált, a ﬂuoridok illékonyságán alapuló módszer. Az
általam megvizsgált transzmutációs berendezés üzemanyagciklusához illeszkedik
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a csehországi NRI R̆ez̆ kutatóintézetben kutatott, az egyes elemek ﬂuoridjainak
eltérő illékonyságán alapuló pirokémiai módszer. A módszert egy kis teljesı́tményű (20 MWth ), demonstrációs berendezés: Molten Salt Transmutation Reactor
(MSTR) üzemanyagciklusához fejlesztik. Az MSTR koncepció [10] erőssége, hogy
a teljes üzemanyagciklus ﬂuorid-sóolvadék használatára épül, ezt az egy közeget
használják az üzemanyagciklus valamennyi lépésében (a PWR-ek kiégett üzemanyagának feldolgozása, az MSTR-beli besugárzás, az MSTR üzemanyagának tisztı́tása, illetve feldolgozása). A ﬂuoridok illékonyságán alapuló módszer a könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagának feldolgozására alkalmas. Az eljárásban a
porı́tott üzemanyag ﬂuoridokká történő átalakı́tása után az egyes elemeket a ﬂuorral alkotott vegyületük eltérő illékonysága alapján választják el. Először az UF6 -ot
szeparálják, ami közvetlenül alkalmas dúsı́tásra és PWR üzemanyag gyártására.
A következő lépés a plutónium és a másodlagos aktinidák, majd a többi illékony
komponenes (Zr, Nb, Ru, I, Mo) elválasztása, illetve tisztı́tása kondenzációval és
desztillációval [9, 12].

2.3.2.

Transzmutációs berendezések

Az átalakı́tandó izotópok besugárzása történhet megfelelően átalakı́tott, hagyo”
mányos” reaktorokban, vagy kifejezetten e célra épı́tett berendezésekben. Jelenleg
egyetlen transzmutációs berendezés, vagy ezek prototı́pusa, sem épült még, valamennyi berendezés az elképzelés, illetve a fejlesztés stádiumában van.
Mint a 2.2.2. alszakaszban emlı́tettem, a hasadási termékek és a transzuránok
átalakı́tására más neutronspektrum megfelelő, s mivel a transzmutáló berendezések
eltérő spektrummal rendelkeznek, ı́gy más feladatok megoldására alkalmasak. A
spektrumon túl fontos még a berendezésbeli neutronﬂuxus nagysága, amit szilárd
üzemanyag esetében a fűtőelem olvadáspontja korlátoz, mı́g folyékony üzemanyagú
(pl. sóolvadék alapú) rendszereknél nincs ilyen korlát. Az izotópok besugárzása,
heterogén, illetve homogén módon történhet. Az első esetben a transzmutálandó
izotópokat külön pálcákban, ún. céltárgyakban sugározzuk be, a második esetben
pedig az üzemanyaghoz hozzákeverve.
Termikus reaktorok. Termikus reaktorok a transzmutáció bizonyos részfeladatainak megoldására, pl.: a hasadási termékek és egyes, termikus energiákon is
hasadóképes transzurán izotópok (pl.: 239 Pu, 241 Pu) átalakı́tására alkalmasak. A
teljeskörű – azaz valamennyi izotópra kiterjedő – transzmutáció megvalósı́tására
önmagukban nem képesek, mivel a kiégett üzemanyag termikus spektrumban történő újbóli besugárzása során újabb nagy tömegszámú aktinidák épülnek fel.2
A reaktor működhet hagyományos UO2 , vagy pedig MOX üzemanyaggal. Homogén transzmutáció esetében kisebb reaktivitás-tartalék is elegendő, mivel a kampány közben a termikus spektrumban nem hasadóképes izotópokból (pl.: 237 Np,
241 Am) hasadóképesek keletkeznek. Biztonsági okokból azonban, pl. az üzemanyag
2

Ezt az izotópátalakı́tást inkább nevezhetjük konverziónak, mint transzmutációnak.
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hőmérséklet és a moderátor hőmérséklet szerinti reaktivitás-tényező abszolút értékének csökkenése miatt, korlátozni kell az üzemanyag másodlagos aktinida tartalmát, ezen túl a szokásosnál nagyobb dúsı́tásra van szükség. Nem mellékes, hogy
az üzemanyagba szennyezőként nagy neutron befogási hatáskeresztmetszettel rendelkező lantanidák is kerülhetnek, mivel az aktinidák és a lantanidák egymástól
való kémiai elválasztása még nem teljesen megoldott. Emiatt romlik az amúgyis
kevés neutronfelesleggel rendelkező termikus reaktorok neutron-háztartása.
Heterogén transzmutáció esetén a transzmutálandó izotópok – pl. a neptúnium
és az amerı́cium – besugárzására külön pálcákban kerül sor, ezzel a megoldással
a jelenlegi reaktorok kis módosı́tással átalakı́thatók transzmutációs célokra. Ebben az esetben a besugárzandó izotópok számára a megfelelő kémiai forma és a
befoglaló mátrix megtalálása a feladat [8, 150.o.].
Gyors reaktorok. A termikus reaktoroknál kedvezőbb neutron-háztartásuk révén a gyors reaktorok alkalmasabbak transzmutációs célokra, mivel esetükben nagyobb az egy hasadásra jutó neutronok száma, ı́gy több neutron áll a transzmutáció rendelkezésére. Hátrányuk azonban a nagy beruházási költség, illetve
az üzemanyag nagy dúsı́tása, ami a nukleáris fegyverek elterjedése szempontjából
probléma.
MOX üzemanyag és homogén transzmutáció esetén – hasonlóan a PWR-ekhez –
kisebb reaktivitás-tartalékra és a plutónium dúsı́tására van szükség. Biztonsági
okok miatt a gyors reaktoroknál is néhány százalékban kell korlátozni az üzemanyag másodlagos aktinida tartalmát. A kisebb urán tartalom miatti negatı́v hatások (pl.: kisebb eﬀektı́v későneutron-hányad és kisebb Doppler-tényező) a kampány elején dominálnak, mivel ekkor még nagy az üzemanyag másodlagos aktinida
tartalma. A heterogén besugárzáshoz nem lehet tisztán másodlagos aktinidákat
tartalmazó céltárgyakat készı́teni, mivel ezekben a teljesı́tmény-sűrűség meghaladná az üzemanyagbelit. A reaktor működésében kis változást okozó másodlagos
aktinida koncentráció 40% körül van. A céltárgyakat a zóna szélén célszerű elhelyezni, mivel ı́gy kisebb zavaró hatást jelentenek.
Fém üzemanyagú gyors reaktorok esetében a besugárzás mindenképpen homogén. A másodlagos aktinidák mennyiségét cirkónium alapú, uránt és plutóniumot tartalmazó üzemanyag esetén is alacsonyan kell tartani, mivel ezen izotópok a
későneutron-hányadot, a Doppler-együtthatót, valamint a reaktivitás-tényezőket is
kedvezőtlenül befolyásolják. Mivel a pirokémiai szeparációs módszerek az egyes elemeket keverten állı́tják elő, ezért az üzemanyag kis mennyiségben hasadási termékeket (pl. termikus energiákon nagy neutron befogási hatáskeresztmetszettel bı́ró
ritka földfémeket) is tartalmaz. Ezen izotópok jelenléte a transzmutációs jellemzőket nem befolyásolja jelentősen, azonban a biztonsági paramétereket rontja [8,
154.o.].
A gyors reaktorokban alkalmazott hűtőközeg (folyékony nátrium, ólom-bizmut
eutektikum, különféle gázok) hatása a neutronspektrumra és ezen keresztül a
transzmutációra elhanyagolható. Az alkalmazható üzemanyagok közül a legkemé-
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nyebb spektrum fém üzemanyaggal érhető el, mı́g nitrid, illetve oxid üzemanyaggal
ennél lágyabb spektrum kapható. A különböző üzemanyag-hűtőközeg kombináció
a transzmutációs tulajdonságokat csupán 10%-kal változtatja meg, ezért a gyors
reaktorok transzmutációs képességeit inkább más tervezésbeli eltérések szabják
meg [13].
Sóolvadékos reaktorok. A sóolvadékos reaktorok – a bennük kialakı́tott spektrumtól függően – az előbb ismertetett két reaktortı́pus egyikébe tartoznak. Mivel
az általam megvizsgált transzmutációs berendezés is a sóolvadékos reaktoroknál
alkalmazott technológiát használja, ezért részletesebben ı́rok ezekről a reaktorokról.
Egy sóolvadékos reaktor ban (Molten Salt Reactor, MSR) a hűtőközegként használt sóolvadék egyben az üzemanyag funkcióját is betölti, mivel ebben vannak
feloldva a hasadóképes izotópok. Az ötlet nem új, Oak Ridge-ben már az 1960as években működött egy kı́sérleti sóolvadékos reaktor [20]. A folyékony üzemanyag miatt a fűtőelemgyártásnál meglévő izotópveszteségek az MSR-nél nem jelentkeznek, valamint a zónában megengedhető maximális teljesı́tmény-sűrűséget
nem korlátozza az üzemanyag olvadáspontja. A folyékony üzemanyag további előnye a szilárdhoz képest, hogy a hasadási termékek üzem közben eltávolı́thatók: a
gázok (pl. 135 Xe) az olvadékon inert gáz átbuborékoltatással, a nem illékony komponensek pedig folyamatos elektrolı́zisen alapuló módszerekkel. Fontos kérdés a
sóolvadék összetétele, mivel ez szabja meg az urán és a transzuránok oldhatóságát
– ezen keresztül a reaktorba helyezhető mennyiséget – és kémiai stabilitását. A
ﬂuorid-sóolvadékok előnye, hogy aránylag stabilak a radiolı́zissel szemben, illetve
a klorid-sóolvadékokhoz képest kevésbé agresszı́vak magas hőmérsékleten.
Oroszországban az Urál hegységben lévő Mayak telephelyre terveznek egy sóolvadékos reaktort. A 3 méter magas, 1,5 méter sugarú aktı́v zónát graﬁt reﬂektor
veszi körül. Az MSR-rel épı́tett erőmű három körös, hőteljesı́tménye 2500 MWth ,
elektromos teljesı́tménye 1000 MWe . A primer körbeli sóolvadék 66 mol% LiF és
34 mol% BeF2 összetételű. A szekunder körben alacsonyabb olvadáspontú és olcsóbb közeget: 92 mol% NaBF4 és 8 mol% NaF összetételű olvadékot használnak.
A harmadik körben gőz a munkaközeg [25]. Ilyen sóolvadékos reaktorok, összekapcsolva VVER-440-es reaktorokkal képesek a transzmutációt megvalósı́tani, illetve
egyes transzurán izotópok felhalmozódását megállı́tani [26].

2.3.3.

Gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszerek

A 2.3.2. szakaszban ismertetett transzmutációs berendezések a kritikus reaktorok
körébe tartoznak. E hagyományos reaktorokhoz képest merőben új koncepciót
képviselnek a – szintén fejlesztési fázisban lévő – gyorsı́tóval hajtott szubkritikus
rendszer ek (accelerator driven subcritical system, ADS). Doktori munkám során
megvizsgált transzmutációs berendezés is egy ADS, ezért ezt a reaktortı́pust részletesebben ismertetem.
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Egy hagyományos reaktorban önfenntartó – azaz külső neutronforrás nélküli –
láncreakció megy végbe. A reaktorban kialakuló neutronteret a reaktorﬁzika Boltzmann-egyenlete ı́rja le, állandósult állapotban:
Â Ψ(r, E, Ω) = P̂ Ψ(r, E, Ω).

(2.10)

Ahol Ψ a neutronﬂuxus a tér r pontjában, E neutronenergián, Ω repülési irányba.
Â a destrukciós operátor, ami a neutronok eltűnését ı́rja le (abszorpció, szóródás,
kiszökés), P̂ pedig a produkciós operátor, ami a neutronok keletkezését adja meg
(szóródás, hasadás). Azaz állandósult állapotban a neutronfogyás megegyezik a
neutrontermelődéssel, a (neutron) sokszorozási tényező 1-gyel egyenlő. A sokszorozási tényező (keﬀ ) deﬁnı́ciója pont-modellben, egycsoport közelı́tésben:
keﬀ =

νΣf Φ
,
Σa Φ + L

(2.11)

ahol ν a hasadásonként keletkező neutronok száma, Σf , Σa , Φ pedig rendre a reaktor teljes térfogatára és a teljes energiatartományra vett makroszkópikus hasadási,
illetve abszorpciós hatáskeresztmetszet, valamint a neutronﬂuxus. L adja meg az
időegység alatt a reaktorból kiszökő neutronok számát. Ha keﬀ = 1, akkor a reaktor kritikus, ha keﬀ > 1, akkor szuperkritikus, ha pedig keﬀ < 1, akkor szubkritikus.
Egy hagyományos – termikus vagy gyors – reaktorban üzem közben keﬀ = 1, a reaktorba helyezett üzemanyag elegendő neutront szolgáltat a reaktorból kiszökő és a
reaktorban elnyelődő neutronok pótlására. Egy ADS ezzel szemben szubkritikus
(keﬀ = 0,95-0,98), a láncreakciót egy részecskegyorsı́tóval működtetett neutronforrás tartja fenn, ez pótolja a neutronmérlegből hiányzó” neutronokat. Egy ADS-re
”
(2.10) ı́gy módosul:
Â Ψin (r, E, Ω) = P̂ Ψin (r, E, Ω) + S(r, E, Ω),

(2.12)

ahol S(r, E, Ω) adja meg a neutronforrás által kibocsátott neutronok számát, Ψ in
pedig az inhomogén Boltzmann-egyenlet megoldása. Egy kritikus reaktorban Ψ,
egy ADS esetén pedig Ψin meghatározása a feladat. Ahogy keﬀ −→ 1 és S −→ 0,
úgy közelı́t Ψin is Ψ-hez. Ψin ismeretében, akárcsak egy kritikus reaktornál, az
ADS valamennyi integrális jellemzője meghatározható, pl. a reakció-gyakoriságok,
vagy a szerkezeti anyagok sugárkárosodása.
Egy szubkritikus rendszer fontos jellemzője az ún. neutronerősı́tés. Jelölje S0
a forrás által másodpercenkét kibocsátott neutronok számát, ekkor a rendszerbeli
neutronok száma:
S0
S(keﬀ ) =
.
(2.13)
1 − keﬀ
Szokás azt is mondani, hogy a szubkritikus reaktorzóna megsokszorozza a forrásneutronokat. A kritikussághoz közeledve a neutronerősı́tés nő, ezért a szubkritikusság mértéke fontos jellemzője egy ADS-nek. Például a zónában kialakuló
neutronspektrum a forrásneutronok és a zónabeli hasadásokban keletkezett neutronok energia-eloszlásán túl függ a zóna neutronerősı́tésétől. Egy kritikussághoz
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közeli zónában a hasadásban keletkezett neutronok energiaspektruma dominál és
fordı́tva: egy mélyen szubkritikus zóna kevésbé torzı́tja a forrásneutronok energiaeloszlását, mivel kisebb a hasadásból származó neutronok részaránya.
A külső neutronforrás jelenléte miatt egy ADS kinetikája más, mint egy hagyományos reaktoré. Egy kritikus reaktorban a reaktor időbeli viselkedését a
későneutron-anyamagok felezési ideje szabja meg, mı́g egy szubkritikus rendszerben a külső forráshoz tartozó időállandók, mivel a forrás változása miatt bekövetkező változások a prompt neutronok élettartamának időskáláján jelentkeznek. Egy
kritikus reaktor szabályozhatóságát a reaktivitás-együtthatók határozzák meg, ezzel szemben egy ADS-ben a reaktivitás visszacsatolások nagysága változik a szubkritikusság függvényében: a kritikusághoz közel a reaktivitás-együtthatók hatása
dominál, mı́g egy mélyen szubkritikus állapotban a forrás hatása jelentősebb [21,
140.o.].
Az ADS szerepe a transzmutáció szempontjából. Az ADS koncepció legnagyobb előnye, hogy nem kell teljesı́tenie a hagyományos reaktorokra érvényes
kritikussági feltételt, ezért olyan reaktorok is épı́thetők, amik egyébként sze”
gény” neutron-háztartásuk miatt nem lennének működőképesek. (Egy kritikus
reaktorban a kampány elején behelyezett üzemanyagnak kell gondoskodnia mind
a láncreakció fenntartásáról, mind pedig a transzmutációhoz szükséges neutronok
előállı́tásáról”.) A szubkritikusság miatt rugalmasabban alakı́tható ki a reaktor
”
zónája és az üzemanyag összetétele is szabadabban választható meg, mint egy hagyományos reaktornál. Például olyan reaktorzóna is kialakı́tható, ami csak transzuránokat tartalmaz, ezáltal egy kampányban nagyobb izotópmennyiség alakı́tható
át, mint egy kritikus reaktorban. Egy kritikus reaktor csak transzuránokat tartalmazó üzemanyaggal nem működtethető biztonságosan, ezzel szemben egy ADS,
aminek prompt kritikusságát nem az eﬀektı́v későneutron-hányad szabja meg, igen.
Mivel az ADS teljesı́tménye a forráserősségen keresztül a részecskegyorsı́tó áramával arányos, ezért szabályozása egyszerűbb. A neutronforrás intenzitásának kampány közbeni változtatásával a kiégés kompenzálható, ezért nincs szükség nagy
reaktivitás-tartalékra, ami csökkenti a megfutásos balesetek esélyét.
Az ADS koncepció ezen előnyök mellett több, mérlegelendő problémával is
bı́r. A neutronforrásnak és ezen keresztül a részecskegyorsı́tó áramának stabilnak
kell lennie, azaz a gyorsı́tónak nagy megbı́zhatósággal kell rendelkeznie. A céltárgy jelentős sugárkárosodásnak van kitéve a kevert töltött részecske-neutron tér
miatt, emellett jelentős hőfeszültségek is ébrednek benne. A zónában a teljesı́tményeloszlás a neutronforrás miatt egyenetlen. Ezen kı́vül, az ADS-ben előállı́tott
villamos energia egy részét a gyorsı́tó üzemeltetésére kell fordı́tani, valamint egy
ADS-sel működő erőmű felépı́tése és működtetése bonyolultabb és drágább, mint
egy termikus reaktorral épı́tett erőművé.
Röviden összegezve, az ADS koncepció nagy előnye – a biztonságon túl – a
transzmutáció szempontjából a rugalmasabb üzemanyagösszetétel, amivel szemben
a felmerülő technikai és üzemeltetési nehézségek állnak [21].
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Az ADS-ben alkalmazott neutronforrás. Az ADS-ben működő neutronforrás egy részecskegyorsı́tó nagyenergiájú nyalábjával bombázott nehézfém céltárgy.
A szakirodalomban található elképzelések legtöbbje protongyorsı́tót alkalmaz. A
protongyorsı́tó lehet lineáris illetve szinkrotron. A lineáris gyorsı́tók nagy területet
foglalnak el, beruházási költségük magas, segı́tségükkel azonban nagy részecskeáram érhető el. Egy szinkrotronnal az elérhető nyalábáram kisebb, a mai technológiával ez 1 mA és körülbelül 10 mA felett van a határ, viszont ezek a gyorsı́tók
kompaktabbak és olcsóbbak. Előnyük, hogy a gyorsı́tó által előállı́tott nyaláb
energiája nagy lehet.
Céltárgynak alkalmas anyagok a higany, wolfram, ólom, vagy ólom-bizmut eutektikum és az urán. A céltárgy elvileg lehet szilárd vagy folyékony halmazállapotú,
azonban a nyaláb által leadott hőteljesı́tmény és a hűtési nehézségek miatt csak
folyékony céltárgyak jöhetnek számı́tásba. A higany előnye, hogy szobahőmérsékleten folyékony, azonban nagy a neutron abszorpciós hatáskeresztmetszete és
alacsony a forráspontja (356◦ C). E mellett a higanyt keringtető technológiai rendszernek szivárgásmentesnek kell lennie. Az ólom és az ólom-bizmut eutektikum a
két legesélyesebb jelölt céltárgyanyagnak. Az ólom-bizmut előnye az alacsony olvadáspont (125◦ C), de a bizmut izotópjaiból (p, x n) reakciók révén 210 Po keletkezik,
ami α-bomló. Az ólomban mintegy ezrede a 210 Po felhalmozódása az ólom-bizmut
eutektikumhoz képest, azonban a tiszta ólom olvadáspontja 327◦ C, ami technológiai nehézségeket okoz. Ezen túl valamennyi folyékony fém korrozı́v, ami nem
csökkenti a technológiai problémákat. A céltárgyat a nyalábbevezetéstől a belépő
ablak (beam window ) választja el. A belépő ablak az ADS egyik igen érdekes és
fontos alkatrésze”, megtervezése számos kihı́vást jelent, mivel nagy sugárterhelés”
nek, korróziónak és hőmérséklet-különbségnek van kitéve.
A protongyorsı́tóval működtetett neutronforrások nagyenergiájú (1-1,5 GeV-es)
protonokat használnak”, amik a céltárgyban spallációs magreakció útján keltenek
”
neutronokat. A spallációs neutronok energias-spektruma eltér a 235 U hasadásából
származó neutronok spektrumától: maximuma 1-2 MeV-nél van és a maximumnál
nagyobb energiákon egy váll” ﬁgyelhető meg; ezen kı́vül a spallációban keletkezett
”
neutronok átlagenergiája is nagyobb: 3-4 MeV közötti [30]. Mivel egy ilyen nagy
energiájú proton meglehetősen sok neutront – mintegy 25-30-at – kelt, ezért ezek
a neutronforrások intezı́vek, forráserősségük 1016 - 1019 n/sec közötti. A forrásból
kijövő neutronok irányeloszlása a proton repülési irányába torzı́tott: egy előremutató csúcs ﬁgyelhető meg. A protonenergia növelése 1,5 GeV felett nem eredményezi a fajlagos (a nyalábenergiára vonatkoztatott) neutronhozam növekedését,
ezért ﬁzikai és gazdasági megfontolások miatt sem érdemes a gyorsı́tó energiáját
1-1,5 GeV-nél nagyobbnak választani. A ma üzemelő protongyorsı́tók tudományos, kutatási feladatokat szolgálnak, nem alkalmasak energetikai berendezésben
való felhasználásra, számos területen (pl.: stabilitás, megbı́zhatóság) fejlesztésre
van szükség.
Egy ma létező protongyorsı́tóhoz képest stabilabb, megbı́zhatóbb eszköz egy
elektrongyorsı́tó. Méretei kisebbek, egy épı́tendő ADS telephelyén kevesebb helyet
igényel, ezen kı́vül már létező eszköz, azaz egy ADS-beli alkalmazáshoz megfelelő
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elektrongyorsı́tót a mai technikai szı́nvonalon már fel lehetne épı́teni, valamint beruházási és üzemeltetési költségei is kisebbek, mint egy protongyorsı́tóé. Példaként
megemlı́tem, hogy az ATW koncepcióban alkalmazni kı́vánt lineáris protongyorsı́tó
hossza közel 300 méter [29].
Az elektrongyorsı́tóval működő neutronforrás – amit e-n konverter nek is szoktak nevezni – esetében a neutronok a céltárgyban lelassuló elektronok által kibocsátott nagyenergiájú fékezési sugárzás által kiváltott fotonukleáris reakciók során
keletkeznek. Mivel a fotonukleáris reakciók hatáskeresztmetszete kicsi (néhány tized barn), ezért a töltött részecske-neutron konverzió rosszabb, mint a spallációnál,
ı́gy az egy neutron előállı́tásához szükséges energia jóval nagyobb. Ez azonban nagyobb gyorsı́tóárammal egy adott forráserősségig ellensúlyozható. Ha azonban a
neutron előállı́tási költségében ﬁgyelembe vesszük a részecskegyorsı́tó költségét is,
akkor azt kapjuk, hogy 1017 n/sec forráserősség alatt az elektrongyorsı́tóval történő
neutronkeltés olcsóbb a protongyorsı́tóval megvalósı́tottnál [24]. Ezért kis intenzitású neutronforrások működtetéséhez az elektrongyorsı́tó alkalmasabb eszköz.
Az ADS-ek osztályozása. A gyorsı́tóval hajtott rendszerek osztályozását láthatjuk a 2.3. ábrán. A gyorsı́tóval hajtott rendszereket csoportosı́thatjuk a gyorGyorsítóval hajtott szubkritikus rendszerek
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2.3. ábra. A gyorsı́tóval hajtott rendszerek osztályozása [22, 12.o.]

sı́tó, a zóna üzemanyaga, a zóna spektruma, illetve az ADS rendeltetése szerint. A
gyorsı́tó lineáris, illetve szinkrotron lehet. Az ADS zónájában a zóna felépı́tésétől,
az üzemanyag összetételétől és a moderáltságtól függően gyors, illetve termikus
neutronspektrum alakulhat ki, azonban van olyan koncepció is, mely – a befogási
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hatáskeresztmetszetek rezonanciáit kihasználandó – intermedier spektrumot alkalmaz. Az üzemanyag szilárd formában, azaz pálcákban, illetve folyékony állapotban
lehet. Ez utóbbi esetben a transzurán izotópokat a zónában keringő sóolvadékban
oldják fel. Létezik olyan elképzelés is, amelyben a hasadóanyagot graﬁt golyókba
ágyazzák, ez a kvázi folyadék üzemanyag [14]. Egy gyorsı́tóval hajtott rendszert
kialakı́thatnak hulladék elégetésre”, illetve kizárólag energiatermelésre. Az utób”
bira példa a CERN-ben fejlesztett energia-sokszorozó (Energy Ampliﬁer) koncepció
első változata [23].
Az elmondottak illusztrálására, illetve, hogy el tudjuk helyezni az általam vizsgált ADS koncepciót a többi között, röviden ismertetek két gyorsı́tóval hajtott
rendszert.
Az ATW koncepció. Az Egyesült Államokban az Accelerator-driven Transmutation of Waste (ATW) koncepció keretén belül fejlesztett ADS-nek a feladata
a mintegy 100 reaktorból álló amerikai reaktorparkban keletkezett kiégett üzemanyag feldolgozása. Az ATW koncepció szerint a plutóniumot nem forgatják vissza
könnyűvizes reaktorokba, a másodlagos aktinidákkal – és néhány hasadási termékkel együtt – egy berendezésben kerül sor transzmutációjára.
Egy ATW telephelyen két, 45 mA-es, 1 GeV-es protonnyalábot előállı́tó lineáris gyorsı́tó hajt meg nyolc, egyenként 840 MWth teljesı́tményű szubkritikus
zónát. A termikus-elektromos energia átalakı́tásának hatásfokát 38%-osnak tervezik, ı́gy egy zóna mintegy 320 MWe teljesı́tményt nyújtana, amiből 90 MWe
szükséges a gyorsı́tók üzemeltetéséhez. A szubkritikus zóna sokszorozási tényezője
0,96-0,98 közötti.
A céltárgy és a hűtőközeg folyékony ólom-bizmut eutektikum, a transzuránokat
a szubkritikus zónába homogén módon, a cirkónium alapú üzemanyagba keverve
viszik be. A hasadási termékek közül csak a jódot és a technéciumot transzmutálják, ezekből külön céltárgyakat készı́tenek. A PWR-ek kiégett üzemanyagának
feldolgozását, a friss ATW üzemanyaggyártást és a kiégett ATW üzemanyag feldolgozását telephelyen belül oldják meg, kiküszöbölve ezzel a szállı́tásból fakadó
problémákat. Egyelőre a koncepció valamennyi területén jelentős kutatásra van
még szükség [28, 29].
Az energia-sokszorozó. A CERN-ben a Nobel-dı́jas Carlo Rubbia vezetésével
az úgynevezett energia-sokszorozó (Energy Ampliﬁer) koncepción dolgoznak. Az
1990-es évek elején megfogalmazott elképzelés még fejlődő országok számára szánt,
tórium üzemanyagcikluson alapuló gyorsı́tóval hajtott szubkritikus energiatermelő
rendszer volt [23]. A koncepciót azóta módosı́tották, és a tórium üzemanyag megtartásával a könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagából származó hosszú felezési
idejű izotópok transzmutációja került kutatásaik előterébe.
Az energia-sokszorozó gyorsı́tója 10 MW-os, 1-1,6 GeV-es protonnyalábot állı́t
elő. Mind a spallációs céltárgy, mind a zóna hűtőközege folyékony ólom-bizmut.
A zóna gyors spektrumú, a transzuránok besugárzását homogén módon: a szilárd

22

2. A TRANSZMUTÁCIÓRÓL

üzemanyagba keverve, a hasadási termékek átalakı́tását pedig heterogén módon:
a zóna szélén elhelyezett céltárgyakban valósı́tják meg. A zóna sokszorozási tényezője 0,95-0,98 közötti. Az energia-sokszorozó teljesı́tménye 1500 MWth , amiből 43%-os energia-átalakı́tási hatásfok mellett 645 MWe elektromos teljesı́tmény
nyerhető, ebből 20 MWe szükséges a gyorsı́tó üzemeltetéséhez.
Az energia-sokszorozó felépı́tésében fontos szerepet tölt be a passzı́v biztonság.
Mivel az ólomnak nagy a sűrűsége és nagy a hőkapacitása, ezért a zóna hűtése
megoldható természetes cirkulációval. Szintén passzı́v módszerrel történik a spallációs forrás zónából való eltávolı́tása” egy olyan baleseti szituációban, amikor a
”
gyorsı́tót valamilyen oknál fogva nem lehet kikapcsolni [30, 31].

2.3.4.

Üzemanyagciklusok

A transzmutációt megvalósı́tó üzemanyagciklusok energiatermelő reaktorok, szeparációs eljárások és transzmutációs berendezések összekapcsolásából épülnek fel. Az
üzemanyagciklusokat három nagy tı́pusba soroljuk: nyı́lt, reprocesszáló és transzmutáló üzemanyagciklus.
Nyı́lt üzemanyagciklus. A nyı́lt üzemanyagciklusban az energiatermelés hulladékát – a kiégett üzemanyagot – nem forgatjuk vissza az üzemanyagciklusba,
nem ártalmatlanı́tjuk”, hanem kidobjuk”: mélységi tárolókba helyezzük. A nyı́lt
”
”
és a reprocesszáló üzemanyagciklusok sematikus vázlatát mutatja a 2.4. ábra, ahol
a szaggatott vonallal rajzolt részek jelentik a nyı́lt üzemanyagciklushoz képest a
reprocesszálás által bevezetett változtatásokat. A nyı́lt üzemanyagciklusban a kiéüzemanyaggyártás
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2.4. ábra. A nyı́lt és a reprocesszáló üzemanyagciklus vázlata

gett kazetták eltemetésére átmeneti tárolás és ún. kondı́cionálás után kerül sor. A
kondı́cionálás jelenthet egyszerű tokozást, vagy pedig a költségesebb vitriﬁkálást
(üvegbe ágyazás). A lerakó létesı́tésénél ﬁgyelembe kell venni az α-, és a β-bomló
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izotópok által termelt bomláshőt, valamint – a kiégett üzemanyag hasadóanyag
tartalma miatt – a kritikusság problémáját [8, 219.o.]. A kiégett üzemanyagot
a környezettől elválasztó mérnöki gátakon (pl. a kazettákat befogadó tartály) túl
fontos még a megfelelő befogadó kőzet is, mivel valamennyi mérnöki gát sérülése
esetén ez képezi az utolsó akadályt a radioaktı́v izotópok és a bioszféra között.
Mostanáig csak az Egyesült Államok és Finnország döntött mélységi tároló
létesı́tése mellett, a többi ország várakozó állásponton van. Finnország a lerakót az
olkiluotoi telephelyen épı́ti meg, kristályos kőzetben, 500 méter mélyen. A kiégett
kazettákat acélbélésű, oxigénmentes rézbevonatú hordókba helyezik. A rézbevonat
a korrózióállóság miatt szükséges. A hordókat a tároló alagútjainak aljába fúrt
mélyedésekben helyezik el, a hordó és a tároló fala közötti rést bentonittal töltik
fel. A tároló épı́tését 2010-ben tervezik megkezdeni [27].
Reprocesszáló üzemanyagciklus. A könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagát a reprocesszáló üzemanyagciklusban megfelelő kémiai eljárásokkal dolgozzák fel, melyek során elválasztják a kazettákban megmaradt uránt és a keletkezett
plutóniumot. A plutóniumot a dúsı́tásból visszamaradt szegényı́tett uránhoz keverve ún. MOX üzemanyagban sugározzák be szintén könnyűvizes reaktorokban.
A reprocesszálás melléktermékeként kapott másodlagos aktinidák és hasadási termékek üvegbe ágyazás után végleges elhelyezésre kerülnek. E műveleteket jelöltem
a 2.4. ábrán szaggatott vonallal.
A plutónium visszaforgatása az üzemanyagciklusba elsősorban gazdasági megfontolások alapján kezdődött meg, s napjainkra több országban is (pl.: Belgium,
Franciaország, Nagy-Britannia) – külön engedélyezett nyomottvizes reaktorokban – ipari gyakorlattá vált. Csupán könnyűvizes reaktorokkal azonban nem lehet
a plutóniumot átalakı́tani, mivel 2-3 termikus spektrumbeli besugárzás után a nem
hasadóképes plutónium izotópok felhalmozódnak, ezért a plutónium további átalakı́tásához gyors reaktorokra van szükség. A transzmutáció szempontjából csupán
a plutónium visszaforgatása az üzemanyagciklusba csekély javulást eredményez a
nyı́lt üzemanyagciklushoz képest. Habár az eredeti nukleáris hulladék mennyisége
csökken az urán és a plutónium eltávolı́tása miatt, azonban a végleges elhelyezésre
szánt hulladék radiotoxicitása a keletkezett magasabb tömegszámú aktinidák miatt
nem csökken [21].
Transzmutáló üzemanyagciklus. A transzmutáló üzemanyagciklusban a partı́cionálás során a plutónium mellett a kiégett üzemanyagban keletkezett valamennyi transzuránt elválasztjuk és visszaforgatjuk az üzemanyagciklusba. Ez kétféle módon történhet. Az egyik lehetséges mód az evolúciós út, a másik az innovatı́v
út.
Az evolúciós elképzelés szerint a plutónium és a másodlagos aktinidák elválasztása a kiégett üzemanyagból a kevés továbbfejlesztést igénylő vizes szeparációs technológiákkal történik, az üzemanyagciklusbeli visszaforgatásuk pedig külön
úton, külön berendezésekben valósul meg. Az evolúciós út előnye, hogy fokozatos
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lépésekben épı́thető fel, első lépésként a plutónium visszaforgatásával, majd pedig
másodlagos aktinida égető reaktorok épı́tésével, amik üzemanyagciklusa kifejezetten e célra optimalizált. Az innovatı́v megoldásban a könnyűvizes reaktorok kiégett
üzemanyagából a plutóniumot és a másodlagos aktinidákat együtt választják el
és külön üzemanyagciklusba viszik. E külön üzemanyagciklusban a transzuránok
átalakı́tására kifejlesztett berendezések vannak, az üzemanyagciklus zárt – azaz
a transzuránokat visszaforgatják az üzemanyagciklusba – és nem-vizes szeparációs
technológiákat alkalmaznak, amik jobban illeszkednek a transzuránokat tartalmazó
üzemanyag feldolgozásához. Az innovatı́v megközelı́tésben, mivel nem kerül külön
elválasztásra, a plutónium illetéktelen kezekbe kerülésének esélye csekély, azonban az alkalmazott technológiák megvalósı́tása költségesebb és kifejlesztésük több
kutatást igényel, mint az evolúciós út esetében [21].
A transzmutáló üzemanyagciklus sematikus vázlatát a 2.5. ábrán láthatjuk.
Fontos megjegyezni, hogy a transzmutáció után is marad valamennyi nukleáris
üzemanyaggyártás

friss üa.

reaktor
kiégett üa.

UO2
U, (Pu)

partícionálás

átmeneti tárolás

dúsítás
(Pu), MA, FP
,,sárga por’’
transzmutáció

kondícionálás

bányászat

uránérc

végleges
elhelyezés

2.5. ábra. A transzmutáló üzemanyagciklus vázlata

hulladék, ami azonban mind tömegében, mind radiotoxicitásában kevesebb, mint
a nyı́lt üzemanyagciklus esetén, ezért végleges elhelyezése egyszerűbb feladat.

3. fejezet

A kisléptékű transzmutációs
rendszer koncepciója és
reaktorﬁzikai modellezése
Doktori munkám során egy kisléptékű, sóolvadék üzemanyagú, elektrongyorsı́tóval
hajtott, szubkritikus, aktinida transzmutációs berendezés reaktorﬁzikai vizsgálatával foglalkoztam. A berendezés nevének rövidı́tése: MSENC, ami az angol e-n converter based molten salt subcritical device megnevezésből ered. Dolgozatomban a
hasadási termékek transzmutációját nem vizsgálom, mivel a kiégett üzemanyagban
található hosszú felezési idejű izotópok által képviselt hosszútávú radiológiai kockázat számottevően a transzurán izotópok átalakı́tásával csökkenthető (lásd 8. oldal).
Kutatásom célja a berendezés transzmutációs hatékonyságának, izotópátalakı́tási
és toxicitás csökkentési képességének a feltérképezése és a berendezés vizsgálatához
szükséges számı́tógépes programeszközök létrehozása volt.

3.1.

A kisléptékű transzmutációs rendszer koncepciója

A koncepcióban szereplő berendezés kisléptékű, azaz egy atomerőmű teljes élettartama során keletkezett kiégett üzemanyag feldolgozását végezi el az atomerőmű
telephelyén. A telephelyi hulladékkezeléssel és átalakı́tással csökken a kiégett nukleáris üzemanyagban lévő hasadóanyag illetéktelen kezekbe kerülésének kockázata
és javul az atomenergetika társadalmi elfogadottsága. A transzmutáló berendezést
az erőmű élettartamának lejárta után megépı́tve felhasználható a telephely már
meglévő infrastruktúrája és – amennyiben ezt a leállı́tott blokk műszaki állapota
lehetővé teszi – megfelelő átalakı́tás után felhasználhatók a blokk egyes komponensei, vagy akár főberendezései is, pl. a reaktortartály. A koncepcióban alkalmazott
sóolvadékos technológia nem igényel nagy nyomást, ı́gy az erőmű élettartama végére elridegedő reaktortartály alkalmas lehet az MSENC zónájának befogadására.
Az MSENC elvi felépı́tését és a hozzá kapcsolódó üzemanyagciklus vázlatát
a 3.1. ábra mutatja. Az MSENC üzemanyagciklusában a könnyűvizes reaktorok
25
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3.1. ábra. Az MSENC koncepció elvi felépı́tése és a hozzá kapcsolódó üzemanyagciklus vázlata

kiégett üzemanyagát pirokémiai módszerekkel dolgozzák fel. Az alkalmazott szeparációs technológia lehet pl. a 2.3.1. alszakaszban ismertetett, a ﬂuoridok illékonyságán alapuló módszer. A kiégett kazettákból kinyert uránból újabb üzemanyag
készı́thető könnyűvizes reaktorok számára, vagy pedig átmeneti tárolóba helyezhető. Mivel a hasadási termékek a nukleáris hulladék hosszútávú radiotoxicitását
nem befolyásolják számottevően, ezért átalakı́tásukkal nem foglalkozom: a koncepcióban végleges elhelyezésre kerülnek. A berendezés üzemanyaga VVER-440es reaktorok kiégett kazettáiból származó plutónium és másodlagos aktinidák. Az
MSENC üzemanyag-betáplálása nem tartalmaz uránt, illetve csak annyit, amennyi
a pirokémiai elválasztás során szennyezésként belekerülhet.
Az üzemanyag hordozóközege ﬂuorid-sóolvadék, a transzuránok ﬂuorral alkotott molekulái az olvadékba vannak belekeverve. A sóolvadék üzemanyag lehetőséget nyújt a kiégett üzemanyag – szintén ﬂuorid-sóolvadékban végbemenő –
pirokémiai elválasztásának és a berendezés üzemanyag-betáplálásának az összekapcsolására, ami által a nukleáris hulladék kezelése zárt rendszerben valósı́tható
meg. A zóna összetétele üzem közben szabályozható: egy sönt ág segı́tségével folyamatos a transzmutálandó izotópok betáplálása és az üzem közben keletkezett
hasadási termékek eltávolı́tása. A henger alakú zónát vas reﬂektor veszi körül; a
szubkritikus zónában a sóolvadék természetes cirkulációval áramlik, a szekunderköri hűtőközeg (szintén sóolvadék) a zóna feletti hőcserélőben veszi át a zónában
termelődött hőt, amit egy gőzfejlesztőn átvezetve ad át a harmadik körben áramló
vı́znek.
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A részecskegyorsı́tó és a céltárgy. Az MSENC-ben alkalmazott részecskegyorsı́tó – a szakirodalomban megtalálható elképzelésektől eltérően nem protongyorsı́tó, hanem – egy lineáris elektrongyorsı́tó. A 19. oldalon emlı́tett különbségek miatt a proton-, és az elektrongyorsı́tó felhasználási területe más. Mı́g egy
protongyorsı́tóval hajtott ADS több atomerőmű, teljes élettartama során keletkezett kiégett üzemanyagának feldolgozására képes, addig egy elektrongyorsı́tóval
működő berendezés egy, vagy néhány atomerőmű hulladékának telephelyi feldolgozására alkalmas. Célkitűzésem egy kisléptékű, egy meglévő, vagy akár működő,
atomerőmű telephelyére telepı́thető transzmutáló berendezés vizsgálata volt, ezért
választottam az elektrongyorsı́tót, illetve egy elektrongyorsı́tóval működő neutronforrást. Ezen túl ösztönzést jelentett az is, hogy az elektrongyorsı́tó transzmutációs
célokra való felhasználásával mostanáig – legalábbis kutatásaim megkezdésekor –
még nem foglalkoztak.
A céltárgy anyaga természetes izotóp-összetételű folyékony ólom. A neutronkeltés mechanizmusa más, mint egy protongyorsı́tó esetében. Jelen esetben a
gyorsı́tóból érkező több, mint 100 MeV energiájú elektronok a céltárgyba jutva
lelassulnak, miközben nagyenergiájú fékezési sugárzást bocsátanak ki. Ez a nagyenergiájú γ-sugárzás kelt neutronokat fotonukleáris – (γ, x n) – magreakciók révén.
Az ólomnál nehezebb elemek izotópjainál (pl. 232 Th, vagy 238 U) fotohasadás is
lejátszódik, ami növeli a céltárgy neutronhozamát. A fotonukleáris reakcióval történő neutronkeltés előnye a spallációssal szemben, hogy a stabil ólom izotópokból
fotonukleáris reakciókban könnyebb, de szintén stabil ólom izotópok keletkeznek,
amik alkalmasak újabb fotonukleáris reakcióban való részvételre. A folyékony céltárgy alkalmazásának előnye a szilárd megoldással szemben, hogy a céltárgy hűtése
egy hőcserélőn való átvezetéssel megoldható.
A gyorsı́tó nyalábjának bevezető csöve és a céltárgy a zóna közepén helyezkedik
el egymás alatt. A nyalábvezető cső és a céltárgy henger alakú, tengelyük egybeesik a szintén henger alakú szubkritikus zóna tengelyével. Az MSENC vizsgálata
során nem modelleztem a nyalábvezető csövet és a céltárgyat egymástól elválasztó
belépő ablakot, ez a koncepció elvi vizsgálata szempontjából részletkérdés, illetve
mondhatjuk azt is, hogy a berendezés ablak nélküli, mint az SCK•CEN-ben fejlesztett MYRRHA [15].

3.2.

A berendezés reaktorﬁzikai modellezése

Egy gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszer modellezése három részre bontható
szét. Az első feladat a céltárgybeli ﬁzikai folyamatok leı́rása, a céltárgy jellemzőinek (pl.: neutronhozam, a keltett neutronok spektruma) meghatározása. A második lépés a céltárgy és a zóna kölcsönhatásának leı́rása, annak meghatározása, hogy
a szubkritikus reaktorzónába helyezett neutronforrás és a zónabeli üzemanyag milyen ﬂuxusviszonyokat alakı́tanak ki. A harmadik teendő az üzemanyagban végbemenő izotópváltozás nyomonkövetése, azaz a kiégés számı́tása. Ennek ismeretében
vonhatunk le következtetéseket a berendezés transzmutációs hatékonyságára. Egy
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transzmutáló berendezés üzemeltetésének célja a kiégett üzemanyag mennyiségének és radiotoxicitásának hatékony csökkentése. A radiotoxicitás időben változó
mennyiség, ezért szükséges az ADS-ben besugárzott izotópcsomag összetételének
besugárzás utáni – a radioaktı́v bomlás miatti – változásának nyomonkövetése is.

3.2.1.

A céltárgy modellezése

A céltárgyban lejátszódó ﬁzikai folyamatok
Az elektrongyorsı́tóból a céltárgyba belépő néhány 100 MeV energiájú elektronok
az atomok elektronhéján való szóródások útján lefékeződnek, nagyenergiájú fékezési sugárzást bocsátanak ki, az atomokkal ütközve pedig – elektronokat leszakı́tva
az elektronhéjról – ionizálhatnak. A dx távolságon bekövetkező dT sugárzási (radiációs) energiaveszteséget Te  me c2 Z −1/3 /αf energiákon
 
dT
−
∼ nZ 2 Te
(3.1)
dx sug
adja meg [32], ahol Te az elektron kinetikus energiája, me az elektron nyugalmi
tömege, c a fénysebesség, Z az atommag töltése, αf a ﬁnomszerkezeti állandó
(1/αf = 137), n pedig az atomok koncentrációja. Az elektron ionizációs vesztesége
az atomok koncentrációjával és az atommag töltésével arányos:
 
dT
−
∼ nZ.
(3.2)
dx ion
A kétféle módon történő energiaveszteség aránya, ha Te -t MeV-ben mérjük:
(dT /dx)sug
(dT /dx)ion

≈

Te Z
.
800

(3.3)

Azaz ólom esetében már 10 MeV felett a radiációs energiaveszteség dominál az
ionizációs felett, mı́g könnyebb atomoknál ez az energia magasabb. Az elektron
egy fékezési sugárzási aktusban hν energiát veszı́thet (h a Planck-állandó, ν a
frekvencia), a fékezési sugárzás spektruma pedig N (ν) ∼ dν/ν, ı́gy a radiációs
energiaveszteség független a frekvenciától:
 
dT
∼ N (ν)hν ∼ dν.
(3.4)
dx sug
Ezért a fékezési spektrum bármely részén az elektron sugárzási energiavesztesége
állandó, persze a dx távolságon leadott dTe energia egy vagy több foton között osztódhat el. Az elektron által kelthető foton energiáját (Eγ ) a sugárzási hányad (yr )
adja meg, ennek függését az elektron energiájától (Ee ), valamint Eγ (Ee )-t ólom
esetére a 3.2. ábrán tüntettem fel.
A fékezési sugárzásban keletkezett fotonok az anyaggal való kölcsönhatás során négyféle reakcióban vehetnek részt. Ha energiájuk 1,022 MeV fölötti, akkor elektron-pozitron párt hozhatnak létre (párkeltés), ezen kı́vül szóródhatnak az
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3.2. ábra. A sugárzási hányad és az elektron által kelthető foton energiájának
függése az elektron energiától [33, el könyvtár]

elektronhéjon (Compton-szórás), kis energiákon pedig a fotoeﬀektusban elnyelődhetnek, az elektronhéjról egy elektront kilökve. Az egyes reakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggése a számunkra érdekes fotonenergia-tartományban:
σfot ∼ Z 5 /Eγ7/2 ,
σComp ∼ Z/Eγ ,

(3.5)

σpár ∼ Z ln 2Eγ .
2

Nagy energiákon a párkeltés, 4 MeV alatt a Compton-szórás, kis energián pedig a
fotoeﬀektus dominál. Az egyes reakciók hatáskeresztmetszetének és összegüknek
(σtot = σfot + σComp + σpár ) energiafüggését ólomra a 3.3. ábrán mutatom be.
Az előbbi három foton reakció rendszámfüggő, a fotonukleáris reakciók azonban
– mivel a foton az atommaggal hat kölcsön – izotópfüggők. A fotonukleáris reakciót
szokás magfotoeﬀektusnak is nevezni. A fotonukleáris reakciók küszöbreakciók,
bekövetkezésük feltétele, hogy a foton energiája nagyobb legyen a neutron, vagy a
proton, leválasztásához szükséges energiánál (εn , illetve εp ), ami a kötési energiánál
nagyobb:
Eγ > εn , illetve Eγ > εp .
(3.6)
A két legfontosabb fotonukleáris reakció a (γ, n) és a (γ, p). A 3.4. ábrán bemutatom a 207 Pb ólom izotópra a (γ, abszorpció), (γ, x n), (γ, n) és (γ, 2n) reakciók
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3.3. ábra. A rendszámfüggő foton reakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggése ólomra [33, mcplib02 könyvtár]

hatáskeresztmetszetének energiafüggését. A hatáskeresztmetszet energiafüggése a
mag óriásrezonanciájával magyarázható.
A keltett fotoneutronok a reaktorﬁzikában jól ismert magreakciókban vehetnek
részt, azaz: radiációs befogás: (n, γ) és szóródás: (n, n’). Az egyes magreakciók
hatáskeresztmetszetének energiafüggése eltérő jellegű, pontos menetüket nukleáris
adatkönyvtárakból tudhatjuk meg.
Az MSENC működése szempontjából az egy elektron által keltett neutronok
száma (pn ) érdekes, illetve ennek függése a céltárgy és az elektron nyaláb egyes
paramétereitől. A modellezés során ennek meghatározása a cél.
A céltárgy modellezése Monte Carlo módszerrel, az MCNPX programmal
A céltárgyban sokféle, sok kimenettel bı́ró ﬁzikai folyamat játszódik le. Ezen folyamatok leı́rására, nyomonkövetésére kézenfekvő módon a Monte Carlo módszer
alkalmas. A Monte Carlo módszerben nagyszámú részecske életútját végigkövetve
szimuláljuk, mintavételezzük” a céltárgyban lejátszódó ﬁzikai folyamatokat, majd
”
pedig ezen szimulációk átlagából képezzük a számunkra érdekes ﬁzikai mennyiségeket, pl. a céltárgyban kialakuló neutronﬂuxust.
A szimulációhoz szükséges ismerni a közegben lejátszódó ﬁzikai folyamatokat,
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3.4. ábra. A 207 Pb fotonukleáris hatáskeresztmetszete: (γ, abszorpció), (γ, x n),
(γ, n) és (γ, 2n) reakciók [34]

illetve ezek modelljét (pl. az egy reakcióban keltett másodlagos részecskék energia-,
és szögszerinti eloszlását) és az egyes reakciók hatáskeresztmetszetét. Ezek ismeretében, véletlen számok sorsolásával játszhatjuk le például egy neutron közegbeli mozgását a következő módon. Annak a valószı́nűsége, hogy egy neutron az
[x, x + dx] távolságon belül ütközik először, azaz reakcióba lép a közeg valamelyik
atommagjával
p(x)dx = Σt e−Σt x dx,
(3.7)
ahol Σt a totális makroszkópikus hatáskeresztmetszet. Az ütközés valószı́nűségének eloszlásfüggvénye
ξ  = 1 − e−Σt x ,
(3.8)
amiből az ütközésig megtett út:
x=−

1
ln ξ,
Σt

ξ = 1 − ξ‘.

(3.9)

Tehát x-et ξ-ből a [0, 1] intervallumon egyenletes eloszlásból sorsolva kapjuk meg.
Az ütközés helyének meghatározása után ki kell sorsolni, az anyagösszetétel ismeretében, hogy a közeg mely elemével, az elem mely izotópjával lép reakcióba
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a neutron, majd pedig az egyes reakciók hatáskeresztmetszetének ismeretében a
reakciót kell kisorsolni és lejátszani”. A sorsolt reakciótól függően – hasadóanya”
got nem tartalmazó közegben – a neutron elnyelődhet, illetve szóródhat. Az első
esetben a keletkezett másodlagos részecskét kell tovább követni, a második esetben
pedig a megváltozott repülési irányú és energiájú neutront.
Az MCNPX programról. A céltárgyban lejátszódó nagyenergiájú folyamatok modellezésére többféle, nemzetközileg használt Monte Carlo program létezik.
Ezek közül a Los Alamos-ban fejlesztett MCNPX-et [41] használtam számı́tásaimhoz. Az MCNPX a nagyenergián lejátszódó nukleáris folyamatok modellezésére
alkalmas LAHET 2.8-as [39] és az általános célú, kisenergiás elektron-, foton-, és
neutrontranszport számı́tására alkalmas MCNP 4B verziójának [38] egyesı́téséből
született [40]. A két Monte Carlo kód összeolvasztásából létrehozott új program 34
részecskét tud követni és a teljes energiatartományt egységesen kezeli. Korábban
a LAHET a 20 MeV feletti, mı́g az MCNP a 20 MeV alatti részecsketranszport
modellezésére volt csak képes. Számı́tásaimhoz az MCNPX 2.2.3 és 2.5.c verzióit
használtam.
Az MCNPX kezelése megegyezik a hagyományos MCNP-vel, a nagyenergiájú
magmodellek alapbeállı́tásainak megváltoztatásához természetesen új input kártyákat vezettek be. A modellezendő teret maximálisan másodrendű felületek segı́tségével homogén anyagi régiókra, cellákra osztjuk. Megadunk egy részecskeforrást és a forrásból elindı́tandó részecskék számát. Szükséges a nyomon követendő
részecskéket (pl. protonok és neutronok) is megadnunk, illetve ezekre energialevágásokat is bevezethetünk. Ezen kı́vül deﬁniáljuk a mérendő” mennyiségeket, pl.
”
a neutronﬂuxust az egyes cellákban, vagy a részecskeáramot a kiválasztott felületeken.
A kód a 150 MeV alatti részecsketranszport modellezésére táblázatos adatokat
használ, e fölött pedig beépı́tett magmodelljeit, illetve lehetőség van a magmodelltáblázatos adatok közötti váltás energiahatárának megadására is. Táblázatos adatok használatával 20 MeV és 150 MeV között pontosabb eredményeket lehet kapni,
mint magmodellekkel, mivel a nagyenergiás magmodellek 150 MeV (a pionkeltés
küszöbenergiája) fölött érvényesek. A proton, neutron, illetve fotonok által kiváltott magreakciók adatait tartalmazó könyvtárak neve rendre LA150h, LA150n és
LA150u [36].
A teljesség kedvéért megemlı́tem, hogy a fotoneutron-keltés modellezését Monte
Carlo módszerekkel megvalósı́tó programok mellett a szakirodalomban olvashatunk
determinisztikus programról is [42].
A fotonukleáris reakciók modellezéséről. A fotonukleáris reakciók modellezése jó ideig nehézségbe ütközött. A fotoneutron-keltés mechanizmusa ismert volt,
mérési adatok is álltak rendelkezésre, azonban sokáig nem léteztek olyan programok amik ﬁgyelembe vették volna e reakciót és nem léteztek hatáskeresztmetszet
könyvtárak sem, amik alapján Monte Carlo szimulációt végre lehetett volna haj-
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REAKTORFIZIKAI MODELLEZÉSE
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tani.
Doktori munkám megkezdésekor az MCNP 4B Vértes Péter által kiegészı́tett
verzióját [37] használtuk a rendelkezésünkre álló 20 MeV-ig terjedő evaluált könyvtárakkal [35]. Ezzel a módosı́tott kóddal és a LAHET-tel előzetes becsléseket lehetett tenni e-n konverterek és spallációs neutronforrások hatékonyságára [S4].
Később, a hatáskeresztmetszet adatok hiányán enyhı́tett egy, a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség által 1996 és 1999 között folytatott Co-ordinated Rese”
arch Project on Compilation and Evaluation of Photonuclear Data for Applications” cı́mű kutatási projekt, aminek eredményeképpen elkészült egy adattár, ami
164 izotóp fotonukleáris hatáskeresztmetszetét tartalmazza 140 MeV-ig [34].
A kódok hiányán az MCNPX 2.2.3-as változata segı́tett, ami már tartalmazta
a fotonukleáris reakciókat. E verzióval együtt adták ki a NAÜ projekt eredményén
alapuló LA150u könyvtárat, ami 12 izotóp fotonukleáris magreakciójának hatáskeresztmetszetét tartalmazza 150 MeV-ig, köztük a munkámhoz szükséges ólom
izotópok adatait is. A 2.2.3-as MCNPX verzió a fotoneutron-keltést 150 MeV
felett még nem kezelte, mivel a kódba beépı́tett nagyenergiás magmodellek nem
tartalmazták ezt, azonban a 2.5.c verzióban alkalmazott CEM (Cascade Exciton
Model) magmodell CEM2k verziója már ﬁgyelembe veszi ezt is.

3.2.2.

A szubkritikus zóna modellezése

A szubkritikus zóna modellezésének célja a zónában kialakuló neutronﬂuxus meghatározása, ami többféleképpen is megvalósı́tható. Legkézenfekvőbb lenne az ADS
teljes, a szubkritikus zónát is magába foglaló, MCNPX modelljének az elkészı́tése.
Ez azonban nem praktikus, mert ugyanannak a neutronforrásnak a kipróbálása”
”
egymástól csak kis mértékben különböző zónakonﬁgurációkban sok gépidőt vesz
igénybe, mivel minden egyes számı́tást előlről kell kezdenünk, újból kiszámı́tva a
céltárgy – a legelső futásban már meghatározott – paramétereit. Ezen kı́vül nem áll
rendelkezésre valamennyi, a berendezésben előforduló izotóp hatáskeresztmetszete
sem. Ezek a problémák kiküszöbölhetők a céltárgy és a zóna modellezésének különválasztásával. Ez megtehető, mivel a szubkritikus zónában lejátszódó kisenergiás
folyamatok nem befolyásolják a céltárgybeli neutronkeltést, ezért elegendő a céltárgy paramétereit (pl. a neutronhozamot) egyszer meghatározni és ezt alkalmazni
később valamennyi zónaszámı́tásban.
A szubkritikus zónában kialakuló ﬂuxus számı́tását Monte Carlo, vagy pedig
determinisztikus kóddal oldhatjuk meg. A hagyományos MCNP összekapcsolása
az MCNPX-szel – térfogati, vagy felületi forrás segı́tségével – könnyen megvalósı́tható, azonban egy kritikussághoz közeli sokszorozó közeg Monte Carlo modellezése
meglehetősen gépidőigényes, emiatt célszerűbb determinisztikus kódot használni.
A determinisztikus kód alkalmazásának további előnye, hogy a ﬂuxust nemcsak
az ADS néhány, előre kijelölt pontjában, hanem a teljes zónában – adott tér-, és
energiafelbontással – megkapjuk. A számı́táshoz szükséges gépidő forgási szimmetriával bı́ró geometriák esetén – ilyen geometriájú az MSENC zónája is – tovább
csökken, ezen kı́vül egymástól anyagi összetétel, vagy geometriai felépı́tés tekinte-
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tében kissé eltérő zónák számı́tásaihoz az előző számı́tások eredménye felhasználható.
A neutronﬂuxus számı́tása determinisztikus módszerrel, a TORT programmal
A neutrontér jellemzésére a reaktorﬁzikában a neutronﬂuxust, Φ(r, E, Ω, t), használjuk. Változói: a helyvektor (r), a neutron energiája (E), a neutron repülési
irányába mutató egységvektor (Ω) és az idő (t). A ﬂuxus az első három változójában sűrűség dimenziójú: a t időpillanatban az r helyvektor körüli dV térfogatban
lévő, az [E, E + dE] energiaintervallumba eső energiájú, az Ω repülési irány körüli
dΩ kúpszögben repülő neutronok számát
1
Φ(r, E, Ω, t) dV dE dΩ
v

(3.10)

adja meg, ahol v az E energiájú neutronok sebessége. Stacionárius esetben a
neutronteret az időfüggetlen Boltzmann-egyenlet ı́rja le, ami egy mérlegegyenlet a
ﬂuxus három változójára [43]:
Ω grad Φ(r, E, Ω) + Σt (r, E)Φ(r, E, Ω) = Q(r, E, Ω),

(3.11)

ahol Q(r, E, Ω) a neutronok forrását leı́ró tag:
Q(r, E, Ω) =
 ∞
(rugalmas szóródás)

=

Σs (r, E  → E, ΩΩ ) Φ(r, E  , Ω ) dE  dΩ +

4π 0

(rugalmatlan szóródás)

1
+
4π

 ∞

Σin (r, E  → E) Φ(r, E  , Ω ) dE  dΩ +

4π 0

(hasadás)

f (E)
+
4π

 ∞

ν(E  )Σf (r, E  ) Φ(r, E  , Ω ) dE  dΩ +

4π 0

(külső forrás)

+ S(r, E, Ω).

Ahol Σt (r, E), Σs (r, E  → E, ΩΩ ), Σin (r, E  → E) és Σf (r, E) rendre a makroszkópikus teljes, rugalmas szóródási, rugalmatlan szóródási és hasadási hatáskeresztmetszet. ν(E) a hasadásonként keletkező neutronok száma, f (E) pedig
a hasadási spektrum. Σs általában nem függ külön Ω-tól és Ω -től, hanem csak az
általuk bezárt szögtől, amit az Ω · Ω skalárszorzatból kaphatunk.
A transzportegyenlet megoldása – néhány egyszerű esettől eltekintve – csak
numerikus módon lehetséges. Ez a következő módon történik: diszkretizáljuk az
egyenletet mindhárom változójában, majd a kapott sokváltozós algebrai egyenletrendszert numerikus módszerekkel megoldjuk.
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Az energia szerinti diszkretizáláshoz osszuk fel a modellezés szempontjából érdekes [Emin , Emax ] energiatartományt G energiacsoportra. A csoportok számozása
E1 = Emax -tól halad EG+1 = Emin felé, a g. csoport energiahatárai: [Eg+1 , Eg ].
Helyettesı́tsük (3.11)-ben az energiára vett integrálást az energiacsoportokra történő összegzéssel és integráljunk a g. energiacsoportra felhasználva az alábbi deﬁnı́ciókat:
Eg
Φg (r, Ω) =

Φ(r, E, Ω) dE,

(3.12a)

Eg+1

Σxg (r, Ω)

1
=
Φg (r, Ω)

Eg
Σxg (r, E, Ω) Φ(r, E, Ω) dE,

x = t, s, in, f,

(3.12b)

Eg+1

Eg
fg =

f (E) dE,

(3.12c)

S(r, E, Ω) dE.

(3.12d)

Eg+1

Eg
Sg (r, Ω) =
Eg+1

A fenti mennyiségek elnevezése csoportﬂuxus, csoport-hatáskeresztmetszet, csoportspektrum és csoportforrás. A hasadási hatáskeresztmetszet átlagolásánál Σ fg (E)
helyett ν(E)Σfg (E)-t érdemes venni, mivel az egyenletekben e két mennyiség együtt
szerepel. A g. csoportra vonatkozó jelölésük a továbbiakban: νΣfg ≡ (νΣf )g . A
fenti műveletek után kapjuk a Boltzmann-egyenlet sokcsoport közelı́tését:
Ω grad Φg (r, Ω) + Σtg (r)Φg (r, Ω) = Qg (r, Ω),

g = 1, . . . , G,

(3.13)

ahol Qg (r, Ω):

Qg (r, Ω) =

G 

g  =14π

Σsg →g (r, ΩΩ ) Φg (r, Ω ) dΩ +


G
1  in
+
Σg →g (r) Φg (r, Ω ) dΩ +
4π 
g =1

+

fg
4π

G


4π


νΣfg (r)

g  =1

Φg (r, Ω ) dΩ +

4π

+ Sg (r, Ω).
Közelı́tsük a rugalmas szórás irányfüggését L-ed rendig sorbafejtett Legendre-
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polinomokkal:
Σsg →g (r, ΩΩ )

=

L

2l + 1

4π

l=0


Σs,l
g  →g (r) Pl (ΩΩ ),

(3.14)

amivel (3.13) rugalmas szóródási tagját ı́gy ı́rhatjuk:
G 
L

2l + 1
g  =1

l=0

4π



Pl (ΩΩ ) Φg (r, Ω ) dΩ .

Σs,l
g  →g (r)

(3.15)

4π

A rugalmas szórás sorfejtése mellett célszerű a ﬂuxust is sorba fejteni. A sorfejtést a
gömbfüggvények, Ylm (Ω), szerint tesszük meg, ahol * jelöli a komplex konjugáltat:


l
L

2l + 1 

Φg (r, Ω) =

4π

l=0

Φlm
g (r) Ylm (Ω),

(3.16)

m=−l

ahol a sorfejtés együtthatói ı́gy kaphatók:

lm
∗
(Ω) dΩ.
Φg (r) = Φg (r, Ω) Ylm

(3.17)

4π

Kihasználva a gömbfüggvényekre vonatkozó
Pl (ΩΩ ) =

l


∗
Ylm (Ω) Ylm
(Ω )

(3.18)

m=−l

addı́ciós tételt és a ﬂuxus sorfejtését, (3.15) ı́gy ı́rható:
G 
L

2l + 1
g  =1 l=0

4π

Σs,l
g  →g (r)

l


Φlm
g  (r) Ylm (Ω).

(3.19)

m=−l

A repülési irányok szerinti diszkretizáláshoz Ω folytonos változó helyett vegyünk Ωk , k = 1, . . . , n repülési irányt, mindegyik irányhoz rendeljünk hozzá az
egységgömbön egy szegmenst wk súllyal. A k. szegmens területe: 4πwk , amiből
adódik a súlyok normálása:
n

wk = 1.
(3.20)
k=1

A repülési irány szerint vett integrálokat ezeknek a súlyoknak a segı́tségével számoljuk ki, például egy tetszőleges h(Ω) függvény teljes térszög szerinti integrálját
a szegmensekre vett összegzéssel helyettesı́tve ı́gy közelı́tjük:

h(Ω) dΩ =
4π

n 

k=1 k

h(Ω) dΩ ≈

n

k=1

4πwk h(Ωk ).

(3.21)
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Ez a diszkrét ordináták módszere, vagy SN módszer, ami nevét onnan kapta, hogy
minden iránytengely mentén N osztópontot veszünk fel. Ezzel a közelı́téssel ı́rjuk
át (3.13) forrástagjában lévő irány szerinti integrálokat, valamint vegyük ﬁgyelembe (3.19)-et:
Qg (r, Ω) =

G 
L

2l + 1

4π

g  =1 l=0

+

G

g  =1

Σin
g  →g (r)

G


+ fg

Σs,l
g  →g (r)

n


Φlm
g  (r) Ylm (Ω) +

m=−l

wk Φg (r, Ωk ) +

k =1
n


νΣfg (r)

g  =1

l


(3.22)
wk Φg (r, Ωk ) +

k =1



+

l
L

2l + 1 
l=0

4π

Sglm (r) Ylm (Ω),

m=−l

ahol elvégeztük a külső forrás gömbfüggvények szerinti sorfejtését is a ﬂuxussal
megegyező rendig.
Az SN egyenleteket (3.13) k szegmensre való integrálásával kapjuk, ﬁgyelembe
véve Qg (r, Ω) (3.22) közelı́tését:
Ωk grad Φg (r, Ωk ) + Σtg (r)Φg (r, Ωk ) = Qg (r, Ωk ),

g = 1, . . . , G,
k = 1, . . . , n.

(3.23)

A skalárﬂuxus az irányfüggő ﬂuxusból ı́gy számı́tható:
Φg (r) =

n


4πwk Φg (r, Ωk ),

g = 1, . . . , G,

(3.24)

k=1

ahol Φg (r, Ωk ) számı́tása (3.16) alapján történik.
A fentiekben vázolt módszert nevezzük PL -SN közelı́tésnek. A ﬂuxus sorbafejtésének előnye, hogy nem kell tárolni a repülési irányok adatait, elég csak a
momentumok szerinti komponenseket feljegyezni, amiből jóval kevesebb van, ezen
kı́vül ugyanahhoz a PL sorfejtésű hatáskeresztmetszet-könyvtárhoz többféle irány
szerinti diszkretizációt is alkalmazhatunk.
Az SN egyenletek megoldásához szükséges még a hely változó diszkretizálása is,
az erre vonatkozó egyeleteket nem ı́rom fel, csak vázolom a diszkretizálás menetét.
A teret a koordináta-tengelyekkel párhuzamos felületekkel cellákra osztjuk. Egy
cellában az anyagjellemzők állandók, ennek megfelelően a hatáskeresztmetszetek és
a ﬂuxus sem bı́r térfüggéssel a cellán belül. A (3.23) SN egyenleteket a cella középpontjára ı́rjuk fel, majd integráljuk a cellára, ı́gy kapjuk azt a G·n·<cellák száma>
változós algebrai egyenletrendszert amit meg kell oldanunk. Az egyenletek megoldásához szükséges még a ﬂuxust ismerni a modellezett geometria szélén az egyes
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energiacsoportokban és az egyes repülési irányokba, azaz meg kell adni a peremfeltételeket (pl.: vákuum, reﬂektált vagy periódikus).
A sokváltozós egyenletrendszert iterációval oldjuk meg, ez az energiacsoportok szempontjából két részből áll. Valamilyen kezdőﬂuxussal (minden csoportban,
irányban és cellában) kiszámı́tjuk a hasadási forrást. Ezzel a forrással a repülési irány rögzı́tése mellett Gauss-Seidel iterációval kiszámı́tjuk a ﬂuxust minden
cellában, minden energiacsoportra. A cellákra vonatkozó iterációt megismételjük
– ugyanezzel a hasadási forrással – valamennyi irányra. Ezt hı́vjuk belső iterációnak. Ennek végeztével az új ﬂuxusértékekkel kiszámoljuk a hasadási forrást, ezt
hı́vjuk külső iterációnak, majd ismét végrehajtjuk a belső iterációt. A külső iterációt addig ismételjük, amı́g el nem érjük a cellánkénti ﬂuxusra, illetve a hasadási
forrásra a kı́vánt pontosságot.
A TORT programról. A (3.23) egyenletek megoldására alkalmas az Oak Ridgeben fejlesztett TORT program [44]. A TORT egy diszkrét ordinátás, három dimenziós, sokcsoport kód, számı́tásaimhoz a 3.2-es verzióját használtam. A ﬂuxus
számı́tásához a modellezett térfogatban egy osztáshálót deﬁniálunk, a TORT-ban
két és három dimenziós sı́k-, és hengergeometria megadására van lehetőség. Az
osztásháló minden egyes celláját egy anyag, vagy anyagkeverék tölti ki, a cellákat
a könnyebb kezelhetőség érdekében nagyobb egységekbe, ún. anyagi zónákba (pl.:
aktı́v zóna, reﬂektor) szervezzük. A TORT számı́tás eredményeként skalár csoportﬂuxusokat (Φg (r), lásd: (3.24) képlet) kapunk cellánként. A modellezett geometria szélén vákuum, reﬂkektált, periódikus, illetve ﬁx forrás határfeltételt adhatunk
meg. A hasadási forrás legelső kiszámı́tásához szükséges a kezdőﬂuxus ismerete,
amit választhatunk homogénnak és izotrópnak, de megadhatjuk egy külső fájlban
is. Ezzel lehetőség nyı́lik egy be nem konvergált futás folytatására, vagy egy korábbi eredmény felhasználására egy hasonló geometriájú, vagy anyagi összetételű
konﬁgurációban, amivel a futási idő lerövidı́thető. Az energiacsoportok számára
nincs korlátozás, a megfelelő makroszkópikus csoportállandók segı́tségével tetszőleges számú csoportra végezhetünk számı́tást. Egy futáshoz szükséges még az
SN kvadratúra és a neutronﬂuxus PL -sorfejtés rendjének megadása, ami kisebb is
lehet a hatáskeresztmetszetek sorfejtésének rendjénél. A TORT a korábban emlı́tett külső-belső iterációk sorozatával oldja meg a transzportegyenletet, iterációgyorsı́tó eljárásokat is alkalmazva. Az iteráció menetének nyomon követésére ú.n.
kulcspozı́ciókat adhatunk meg, amivel az egyes lépésekbeli ﬂuxusértékeket monitorozhatjuk. A TORT a Boltzmann-egyenlet homogén és inhomogén változatának
megoldására képes, azaz kritikusság keresést és ﬁx forrás számı́tást is végezhetünk
vele. Ezen kı́vül megfelelő hatáskeresztmetszet-könyvtár segı́tségével csatolt fotonneutron számı́tásokat is végezhetünk, azonban ezt a lehetőségét nem használtam.
A számı́táshoz használt hatáskeresztmetszetek. A (3.12) egyenletekből látszik, hogy az SN egyenletek megoldásához szükséges a mikroszkópikus hatáskeresztmetszetek ismeretén túl a sokcsoport neutronﬂuxus ismerete is. Az energia-
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tartomány egy jelentős részében a ﬂuxus spektruma az energiának lassan változó
függvénye ı́gy elegendően pontos eredmények kaphatók, ha a spektrumra viszonylag durva egyszerűsı́tő feltevéseket alkalmazunk. Ilyen tartomány a gyors, a termikus és az epitermikus tartomány egy része, ahol rendre a hasadási, a Maxwell-,
és – az aszimptotikus lassuláselmélet értelmében – az 1/E spektrum alkalmazása
a sokcsoport állandók megfelelően pontos számı́tását teszi lehetővé. A fentiek alól
kivételt jelent a rezonanciák tarománya, ahol az energiacsoporton belül nemcsak
a hatáskeresztmetszetek, hanem a rezonanciák erős abszorbeáló hatása miatt a
neutronﬂuxus is gyorsan változó függvény. Ebben a tartományban az átlagoló
spektrum előállı́tása céljából az energia változó szerinti részletes felosztású számı́tásokat kell végezni, amelyeket azonban elegendő az adott tér szerinti osztáspont
egy kisebb környezetében, egyszerűsı́tett geometriában elvégezni. Tekintve, hogy
a fenti, energiában igen részletes számı́tásokat nem kı́vánjuk minden egyes alkalommal elvégezni, a kapott mikroszkópikus hatáskeresztmetszeteket a geometria
és az összetétel jellemzők függvényében paraméterezzük. Mivel az MSENC-ben
alkalmazott neutronforrás spektruma lágyabb, mint egy spallációs forrásé, ezért
a mikroszkópikus hatáskeresztmetszetek előállı́tásánál nagy energiákon a hasadási
spektrumot alkalmaztuk.
A TORT futásokhoz szükséges mikroszkópikus hatáskeresztmetszeteket témavezetőm állı́totta elő ENDF/B-VI evaluált adatokból az NJOY kód 99.81-es verziójával [45], a makrokonstansok előállı́tásához pedig a TRANSX nevű kód 2.15-ös
verzióját [46] használtam.
A céltárgy és a zóna modelljének összekapcsolása
A céltárgy és a zóna modelljének összekapcsolása azt jelenti, hogy a külső forrással
kiegészı́tett Boltzman-egyenletet, (3.11), kell megoldanunk, amiben a forrást a
céltárgyban keletkezett neutronok jelentik. Ehhez a céltárgyszámı́tás eredményét
át kell vinnünk a szubkritikus zóna modelljébe. A két modell összekapcsolásánál
fontos tudni a forráserősséget (S, dimenziója: neutron/cm3 /s), a forrásneutronok
térfogati, energia-, és szögszerinti eloszlását.
A TORT számára külső neutronforrást többféle módon lehet megadni, a legjobb megoldás az, ha az MCNPX számı́tásból kapott neutronokat térfogati forrásként visszük be a TORT-ba. Ezáltal a zónamodell magában foglalja a céltárgyat
is, nem hanyagoljuk el például a neutronoknak a zónából a céltárgyba irányuló
visszafolyását. Az MCNPX számı́tásból S az egy elektronra jutó neutronhozamból (pn ) a nyalábáram ismeretében kiszámı́tható. Mivel a neutronkeltés nem a
teljes céltárgytérfogatban (Vct ), hanem a zóna méretéhez (Vzóna ) képest kis térfogatban (Vphn ) játszódik le, ezért a forráserősséget Vphn -re egyenletesen elosztottnak
vettem, mindegyik osztáscellába ugyanakkora forráserősséget téve. A fotoneutronok irányeloszlása izotróp, ı́gy a forrás TORT-ba helyezéséhez nem használtam
külön segédfájlt, mivel izotróp forrás az inputfájlban is megadható. A forrásneutronok spektrumát az MCNPX-szel számolt, Vct -re átlagolt térfogati neutronﬂuxusból
határoztam meg. Az energia szerinti diszkretizáláshoz használt csoportszerkezet
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megegyezett a TORT-ban használttal, azzal a különbséggel, hogy az MCNPX számı́tásból kapott 20 MeV feletti neutronokat a TORT-ban használt első energiacsoportba tettem, aminek a felső energiahatára 20 MeV volt. (Megjegyzem, hogy a
20 MeV feletti energiával rendelkező fotoneutronok száma csekély.)
Az MCNPX és a TORT e módon történő összekapcsolása egy spallációs neutronforrás esetén nem lenne kielégı́tő, mivel a forrást elhagyó neutronok irányeloszlása a protonnyaláb irányába eső csúccsal rendelkezik, azonban az MSENC-beli
e-n konverter modellezéséhez megfelelő. A modellezéshez létrehozott programrendszert továbbfejleszteni például e ponton lehetne, ezáltal alkalmassá téve protongyorsı́tóval hajtott ADS-ek vizsgálatára is.

3.2.3.

A kiégés modellezése

Az MSENC-beli izotóp-összetétel megváltozását a reaktorﬁzika kiégési egyenleteivel lehet leı́rni. A zónában a sóolvadék természetes cirkulációval áramlik, aminek
sebesége nem túl nagy, ı́gy a kiégés leı́rására pont-modell alkalmazható. E feltételezéssel a kiégési egyenleteket pont-modell közelı́tésben a következőképpen kapjuk.
Vegyünk egy V térfogatú nódust, amiben I féle izotóp van egyenletesen elosztva. Az egyes izotópok mennyiségét jelölje Ni , i = 1, . . . , I. A nódusban a
ﬂuxuseloszlást egyenletesnek vesszük, azaz képezzük a ﬂuxusnak V -re vett átlagát. Mivel az izotópátalakulással járó magreakciók (abszorpció, hasadás) nem
függnek a neutronok repülési irányától, elegendő a ﬂuxus energia-, és időfüggését
ﬁgyelembe venni, azaz a skalárﬂuxust használni: ϕ(E, t). Osszuk fel az energiatartományt G csoportra, a g. csoportﬂuxust jelölje ϕg (t), amit a (3.24)-ben szereplő
Φg (r)-ből – a fentiek értelmében – ı́gy kapunk:

1
ϕg (t) =
Φg (r, t)dV,
(3.25)
V
V

ahol (3.24)-hez képest megengedtük a ﬂuxus időfüggését is. Az izotópok mennyiségének változása a nódusban bomlások, abszorpció és hasadások révén történhet,
ezt ı́rja le a kiégési egyenlet:
G


dNi (t)
a
= −λi Ni (t) −
Ni (t)σg,i
ϕg (t) +
dt
g=1

+

I

k=i

λk→i Nk (t) +

I 
G


(3.26)
p
Nk (t)σg,k→i
ϕg (t),

i = 1, . . . , I

k=i g=1

ahol λi a bomlási állandó, ami a parciális bomlási állandók (az i izotóp k izotópba
való bomlási valószı́nűsége) összegéből adódik:
λi =

I

k=i

λi→k .

(3.27)
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a az i izotóp mikroszkópikus abszorpciós hatáskeresztmetszete, σ p
σg,i
g,k→i pedig az i
izotóp keletkezési hatáskeresztmetszete a k izotópból. Például egy hasadási termék
izotóp – jelölje i – esetén a produkciós hatáskeresztmetszetén befogási és hasadási
hatáskeresztmetszeteket értünk, mivel i keletkezhet neutronbefogással m-ből, illetve hasadással n-ből. Így a két produkciós hatáskeresztmetszet:
p
a
σg,m→i
= σg,m

p
f
és σg,n→i
= yn→i σg,n
,

(3.28)

f jelöli n izotóp mikroszkópikus hasadási hatáskeresztmetszetét, y
ahol σg,n
n→i pedig
i izotóp hasadási hozamát n-ből.
Az izotópváltozás nyomonkövetéséhez a (3.26) egyenleteket kell megoldanunk.

A kiégés számı́tása a TIBSO programmal
A kiégés nyomonkövetéséhez az AEKI-ben fejlesztett, TIBSO [47] nevű kódot használtam. A TIBSO nemcsak egy, hanem több nódusbeli kiégés számı́tására is alkalmas, ezen túl modellezi az egyes nódusok közötti anyagáramlást is, ezért a (3.26)
egyenleteket ki kell egészı́teni a megfelelő tagokkal.
Vegyünk j = 1, . . . , J nódust, az i izotóp mennyiségét a j nódusban jelölje Nij .
A ﬂuxus különbözhet az egyes nódusokban, de az energia szerinti diszkretizálása
nem. A j nódusbeli ﬂuxust ϕjg (t), g = 1, . . . , G jelöli. Mind az izotópok, mind a
ﬂuxus eloszlása a nódusokon belül homogén. Mondhatjuk azt is, hogy úgy kezeljük az izotópokat és a ﬂuxust, mintha egy pontba lenne minden besűrı́tve, e miatt
nevezik ezt a közelı́tést pont-modellnek. A nódusok közti anyagáramlást ωij→l (t)
adja meg, ami az i izotóp átjutási valószı́nűsége a j. nódusból az l. nódusba. Alkalmazva ezeket a jelöléseket, a nódusok közti anyagáramlás ﬁgyelembevételéhez
a (3.26) kiégési egyenletet fel kell ı́rni valamennyi nódusra és ki kell egészı́teni a
következő két taggal :
−Γji (t) Nij (t) +

J


ωil→j (t) Nil (t),

(3.29)

l=j

ahol
Γji (t) =

J


ωij→l (t).

(3.30)

l=1

Az ı́gy kapott egyenletrendszer megoldásához tegyük fel, hogy ϕg (t) és ωij→l (t)
az időben lassan változó függvények és az időt felosztó [th , th+1 ] intervallumokon
konstanssal helyettesı́thetők. A kiégési egyenleteket integrálva ezekre az időintervallumokra kapjuk azt az algebrai egyenletrendszert, amit a TIBSO Gauss-Seidel
iterációval megold.
A TIBSO programról. A TIBSO a fent ismertetett kiegészı́tés révén radioaktı́v izotópok bomlásának, aktiválódásának és terjedésének számı́tására is alkalmas.
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Az egyes nódusokat csomópontok (elágazás vagy összefolyás) illetve direkt kapcsolatok kötik össze egymással. A nodális felépı́tés miatt a TIBSO alkalmas különféle anyagösszetételek manipulálására, pl. összetételek összekeverésére, vagy adott
összetételből egyes izotópok, elemek kiszűrésére. E tulajdonságát nagymértékben
kihasználtam az MSENC koncepcióbeli anyagáramlást modellező programrendszer
felépı́tésénél. Ezen kı́vül számos illesztő rutinnal is rendelkezik, aminek segı́tségével más kódok kimenete könnyen feldolgozható, valamint képes más kódok által
beolvasható kimenetet is adni.
A kiégés és a ﬂuxusszámı́tás összekapcsolása
A kiégés-számı́táshoz a neutronﬂuxus tér-, és energia szerinti eloszlásának időbeli
változását kell ismerni. Az MSENC modellezésében az energiafüggést sokcsoport
közelı́tésben veszem ﬁgyelembe. A kiégési modellben használt pont-modell keretén
belül nem szükséges ismerni a ﬂuxus térbeli alakját, csak az üzemanyag térfogatára (Vüa ) átlagolt értékét, ami (3.25) alapján:


1
1
üa
ϕg (t) =
Φg (i, j, k, t),
(3.31)
Φg (r, t)dV ≈
Vüa
Vüa
Vüa

üa. cellák

ahol az i, j, k indexekkel a TORT osztáshálójának egyes celláit azonosı́tom. Az
időfüggés modellezéséről később, a 3.2.4. alszakaszban ı́rok.
A neutronﬂuxust a kiégéshez a ﬂuxusszámı́tás eredményeként a TORT adja,
aminek (3.31) szerinti átlagolását a TIBSO végzi el, ezért mind a TORT, mind
a TIBSO számı́táshoz ugyanazt az energiacsoport-felosztást kell alkalmazni. A
ﬂuxus beolvasásához és az átlagolás elvégzéséhez a TIBSO-t ki kellett bővı́teni a
megfelelő segédeljárásokkal, amit témavezetőmmel közösen tettünk meg.
A kiégéshez használt mikroszkópikus csoportállandókat és nukleáris adatokat
(bomlási állandók, hasadási hozamok) a ﬂuxusszámı́tásnál emlı́tett NJOY kóddal
és a TIBSO-val állı́totta elő Vértes Péter evaluált adatkönyvtárakból.

3.2.4.

A berendezés modellje

Az MSENC modellezésének célja az üzemanyagban végbemenő izotópváltozás,
Ni (t), nyomonkövetése. Ehhez szükséges tudni az MSENC-be töltött kezdeti üzemanyag, Ni (t0 ), által kialakı́tott ﬂuxuseloszlást: Φ(r, E, t0 ), illetve pont-modellbeli
átlagát: ϕ(E, t0 )-ot. Φ(r, E, t0 )-t a zónamodellből kapjuk, amiben felhasználjuk
a céltárgymodellezés eredményét: a forráserősséget, S(r, E). Nyilvánvaló, hogy
a ϕ(E, t0 ) hatására lejátszódó magreakciók miatt Ni (t0 ) megváltozik, ezért a ﬂuxust újra kell számolni. Ezen kı́vül az MSENC esetében ﬁgyelembe kell venni a
folyamatos, állandó sebességű üzemanyag betáplálást, valamint a só tisztı́tását is,
ami szintén folyamatosan, állandó sebességgel történik. Ni (t) időbeli változásának
nyomonkövetésére ún. kiégési lépéseket vezettem be. A lépés hosszát (Tst ) a kiégés
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sebességének” függvényében kell megválasztani, amit
”
 ∞
S=
S(r, E) dE dV

(3.32)

Vct 0

szab meg. Egy modellezett kampány alatt Tst állandó és egy kiégési lépésben
ϕ(E, t)-t időben állandónak veszem.
A kiégési lépés felépı́tése a következő. A kiégési lépés a lépés eleji összeté”
telhez” (NiBOS ) tartozó ﬂuxus meghatározásával kezdődik. Ezzel a ﬂuxussal történik a kiégés eredményeként kapott összetétel (Nibup ) kiszámı́tása, amit a zónából
eltávolı́tandó izotópok kiszűrése és az elhasadt transzuránok pótlása követ. A
transzuránok betáplálását egy külön algoritmus szabályozza, ami annyit pótol az
elhasadt transzuránokból, hogy ne változzon a zónabeli hasadások száma. A kiégési lépés végén a szűrés és hozzáadás után kapott összetételt (NiEOS ) használjuk
a következő lépés kiinduló összetételeként. A kiégés és izotópváltozás szakaszos
modellezésének jogosságáról – a modellezett kampányokban alkalmazott S-re és
Tst -re – külön kiegészı́tő számı́tásokkal megbizonyosodtam. Az MSENC reaktorﬁzikai modelljének sémáját a 3.5. ábra mutatja.

3.5. ábra. Az MSENC reaktorﬁzikai modelljének sémája

Az izotópbetáplálás algoritmusa. Jelölje σif (E) a kiégésszámı́tásban ﬁgyelembe vett aktinida izotópok (IAn ) mikroszkópikus hasadási hatáskeresztmetszetét.
A modellben 16 izotópot veszek ﬁgyelembe, a kiégett VVER üzemanyagban ezek
találhatók meg nagy mennyiségben: 235 U, 238 U, 237 Np, 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 241 Pu,
242 Pu, 241 Am, 242 Am, 242m Am, 243 Am, 243 Cm, 244 Cm, 245 Cm, 246 Cm. Képezzük
valamennyi izotópra a következő mennyiség sokcsoport közelı́tését:
sli


=
E

σif (E)ϕl (E)dE

≈

G

g=1

f
σg,i
ϕlg ,

i = 1, . . . , IAn ,

(3.33)
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ahol l a kiégési lépés indexe, G az energiacsoportok száma, ϕlg pedig az üzemanyag
térfogatára átlagolt ﬂuxus, lásd: (3.31). Ezzel a hasadási reakció-gyakoriság az l.
kiégési lépésben ı́gy ı́rható:
Rl =

IAn


Ril =

i=1

IAn


Nil sli ,

(3.34)

i=1

ahol Nil az i. izotóp magsűrűsége 1024 mag/cm3 dimenzióban, Ril pedig az 1 cm3 -re
vett hasadási reakció-gyakoriság 1024 hasadás/cm3 dimenzióban.
A kiégésszámı́tás legelején, a friss – csak transzuránokat tartalmazó – zónára
elkészı́tjük R0 -at. Ezt a hasadási számot kı́vánjuk szinten tartani a kiégés során.
Minden egyes kiégési lépés végén, miután kiszűrtük a sóolvadékból az eltávolı́tandó izotópokat, kiszámı́tjuk Rl -t és feltesszük, hogy a hiányzó hasadások számát
felı́rhatjuk ı́gy:
R0 − Rl = αr,
(3.35)
ahol
r=

IAn


n0i sli =

i=1

IAn

Ni0 l
0 si ,
N
49
i=1

(3.36)

0 a 239 Pu, N 0 pedig az
ahol – a reaktorﬁzikában szokásos jelölést alkalmazva – N49
i
egyes aktinida izotópok magsűrűsége a friss zónában. A sóolvadékba belekeverendő
transzuránok magsűrűségét a 239 Pu-re normálva tartom nyilván:

ni = Ni /N49 .

(3.37)

Mivel a kémiai szeparáció nem változtatja meg az izotóp-összetételt: n0i = nSNF
,
i
ahol nSNF
jelöli
az
energetikai
reaktorokból
származó
kiégett
üzemanyag
összetéi
telét. Ezt a módszert nevezem vezérizotópos módszernek, amiben α adja meg a sóolvadékba keverendő 239 Pu magsűrűségét 1024 mag/cm3 mértékegységben. (3.35)ből tulajdonképpen azt kapjuk meg, hogy az adott lépésbeli zóna-összetételhez
mennyit kéne a friss zóna összetételéből hozzáadni, hogy a hiányzó” hasadásokat
”
pótoljuk.
Az α < 0 esetben α-t nullával teszem egyenlővé és nem viszek be új transzurán
izotópokat a berendezésbe. Tapasztalatom szerint érdemes α-ra egy felső korlátot
is megadni, ezáltal elkerülhető, hogy egy nagyobb teljesı́tmény-csökkenés után túl
sok transzuránt keverjünk a sóolvadékba és a következő lépésben megugorjon az
MSENC teljesı́tménye [S16].
A modell elhanyagolásai, közelı́tései
A céltárgy modelljében nem veszem ﬁgyelembe a folyékony céltárgyban kialakuló
áramlásviszonyokat és sűrűségeltéréseket, pl. az elektronnyaláb által leadott energia miatt kialakuló sűrűségváltozást. A céltárgy termohidraulikai modellezését
az MSENC elvi, reaktorﬁzikai vizsgálatának jelen mélységénél nem tartom szükségesnek, feltételezem, hogy az ólom nagy sűrűsége és nagy hőkapacitása miatt a
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folyékony ólom megfelelő áramoltatásával és alkalmas hőcserélőn való átvezetésével
a céltárgy hűtése megoldható. A jelenleginél részletesebb elemzések elvégzésekor
természetesen ki kell térni a céltárgyban lejátszódó hőtechnikai folyamatok vizsgálatára is.
A szubkritikus zóna modelljében elhanyagolom az aktı́v zóna feletti hőcserélőt,
aminek jelenléte a zónában kialakuló ﬂuxusviszonyokra van hatással, valamint a
nyalábvezető csövet és a céltárgyat elválasztó belépő ablakot.
A kiégés modellezésénél feltételezem, hogy a természetes cirkulációval áramló
sóolvadék sebessége elegendően kicsi ahhoz, hogy a kiégést pont-modellel lehessen
leı́rni. A kiégés leı́rásánál nem követem nyomon az ólom céltárgyban, illetve a vas
reﬂektorban lejátszódó izotópváltozást, felaktiválódást.
Az üzemanyag-betáplálásnál nem modellezem a transzurán izotópok kiégett
PWR üzemanyagból történő nem tökéletes kémiai elválasztása miatt az MSENCbe bekerülő urán szennyezést.
A sóolvadék tisztı́tásánál feltételezem, hogy a légnemű hasadási termékek eltávoznak a sóból, ezért minden egyes kiégési lépés végén a H, He, N, O, Xe és Kr
valamennyi izotópját kiszűröm a sóból. Ezen elemek vegyületeinek kivonását nem
modellezem.
A sóolvadék nem transzurán komponenseinek: Be, Li, Na és F pótlását nem
modellezem, mivel ezeket az elemeket nem szűröm ki a zónából.
Az MSENC modellezését megvalósı́tó programrendszer
Az MSENC reaktorﬁzikai modellezésére az előző alszakaszokban ismertetett programokból egy kódrendszert hoztam létre. A felépı́tett programrendszer Red Hat
Linux 7.0 operációs rendszer alatt működik, a rendszer pilléreit képező programok (MCNPX, NJOY, TRANSX, TORT, TIBSO) és valamennyi segédprogram
FORTRAN nyelven ı́ródott. A programok fordı́tásához a szabadon használható
g77 (GNU Fortran Compiler) nevű fordı́tó v0.5.26-os verzióját használtam [S6].
A kódrendszer sematikus vázlata a 3.6. ábrán látható. A céltárgyszámı́tást az
MCNPX-szel elég egyszer elvégezni, a kiszámolt forráserősség több zónakonﬁgurációban is felhasználható. A TORT és a TIBSO számı́tásokhoz, valamint a teljesı́tmény kiszámı́tásához használt hőfejlődési hatáskeresztmetszeteket a kiégésszámı́tás előtt kell elkészı́teni. Ezeket a hatáskeresztmetszeteket ENDF adatokból állı́tjuk elő. A transzportszámı́táshoz használt mikroszkópikus hatáskeresztmetszetek
a matxs fájlban vannak, amiből a TRANSX hozza létre a TORT futáshoz szükséges makroszkópikus csoportállandókat (gip fájl). A kiégésszámı́táshoz használt
adatokat – mikroszkópikus hatáskeresztmetszetek, bomlási állandók, hasadási hozamok – a tmdefi fájl tartalmazza. A TORT és a TIBSO csatolása a varscl fájlon
keresztül történik, a mixdat fájl pedig a kiégés és az üzemanyag manipuláció utáni
zónaösszetételt tartalmazza.
A kiégésszámı́tás vezérlését egy linux parancsfájl (shell script) végzi. Ennek
működése a következő. Az egyes programokhoz használt bemenő fájlok a parancsfájl végrehajtása során készülnek el, egyes adatok hiányoznak belőlük, mivel ezek
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forrás
számítás

csoportállandók
létrehozása
ENDF

MCNPX

TRANSX

NJOY

TIBSO

matxs

tmdefi

mixdat

gip
üa. bevitel,
só tisztítás
TORT

varscl

TIBSO

fluxus és kiégés
számítás
3.6. ábra. Az MSENC modellezéséhez használt kódok összekapcsolása

minden kiégési lépés során változnak. Ezeket az inputokat mintainputnak, vagy
vázinputnak (skeleton input ﬁle) nevezem. Ilyen például az üzemanyag-betáplálást
megadó TIBSO vázinput, vagy a TORT vázinput, amiben nincs benne a hasadási
spektrum.
A parancsfájl futása elején két monitorozó fájlt hoz létre: monitor.dat és
monitor.dat.burnup. Az elsőbe a kiégési lépések elejéhez tartozó zónaösszetételt (NiBOS ) és a teljesı́tmény-sűrűséget, a másodikba pedig kiégésszámı́tás utáni
zónaösszetételt (Nibup ) gyűjtöm”. A monitorfájlok létrehozása után a friss zóna
”
összetételét, Ni (t0 ), leı́ró inputból a TIBSO elkészı́ti a kezdeti összetételt tartalmazó bináris fájlt: compos.TSI.
Ezután belépünk a kiégési lépéseken végighaladó ciklusba. A ciklusmag annyiszor hajtódik végre ahány kiégési lépést szeretnénk nyomonkövetni. A ciklusmag egy TIBSO futással kezdődik, ami a compos.TSI fájlból kiı́rja N iBOS -t és
az MSENC-ben szereplő valamennyi izotóp magsűrűségét két fájlba, amikből a
TRANSX elkészı́ti a TORT futáshoz szükséges hasadási spektrumot és makroszkópikus csoportállandókat, valamint a teljesı́tmény számı́tásához szükséges hő-
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fejlődési hatáskeresztmetszeteket.
A következő mozzanat az NiBOS által kialakı́tott ﬂuxus kiszámı́tása, amihez a
parancsfájl bemásolja a hasadási spektrumot a TORT vázinputba. A parancsfájl
ﬁgyeli, hogy volt-e korábban TORT számı́tás, és ha igen, akkor annak végeredményeként kapott ﬂuxust használja fel kezdő ﬂuxusként. A TORT mintainputban
rögzı́tetten szerepel a céltárgy MCNPX-szel számı́tott neutronhozama és energiaspektruma, ez valamennyi kiégési lépésben ugyanaz. A ﬂuxusszámı́tás után a
POWER nevű segédprogram a ﬂuxust tartalmazó varscl formátumú TORT bináris fájl és a hőfejlődési hatáskeresztmetszetek segı́tségével kiszámolja a teljesı́tmény-sűrűséget az MSENC minden egyes régiójára (céltárgy, sóolvadék, reﬂektor),
ami a TORT által számı́tott sokszorozási tényezővel együtt a monitor fájlba ı́ródik.
f -et tartalmazó mt18.TSI
A legelső kiégési lépésben a TIBSO ϕ0g -ból és a σg,i
fájlból kiszámolja s0i -t minden aktinidára, majd a RESPKEZD segédprogram Ni0 ≡
Ni (t0 ) felhasználásával meghatározza R0 -át.
Ezután kerül sor a kiégés-számı́tására a TIBSO-val, amihez a TIBSO elkészı́ti a sóolvadékra a TORT által kiszámolt ﬂuxus térfogati átlagát. A kiégésben
keletkezett izotópok (Nibup ) közül, azokat amelyeknek magsűrűsége kisebb, mint
min

i=1,...,IAn

Ni0
1000

(3.38)

elhagyom. A TIBSO futás során Nibup egy szövegfájlba ı́ródik, amit a futás végeztével a MIX2MON segédprogram monitor.dat.burnup-ba másol. A kiégést
számı́tó TIBSO input utolsó feladata a sóolvadékból a kiszűrni kı́vánt izotópok
(pl.: hasadási termékek) eltávolı́tása. Ez a megszűrt összetétel (Niﬁlt ) kerül az új
compos.TSI fájlba.
A kiégett PWR üzemanyagból származó transzurán izotópok Niﬁlt -hez adódnak
hozzá. Mennyiségük meghatározásához először a TIBSO egy külön input segı́tségével kiszámı́tja az aktuális lépéshez tartozó sli -eket, majd a RESPO segédprogram
R0 és Niﬁlt ismeretében meghatározza Rl -t és α-t, majd α-t beı́rja a hozzáadást
elvégző TIBSO vázinputba.
A RESPO által elkészı́tett TIBSO input végrehajtásával, azaz az elhasadt
transzuránok pótlásával ér véget a ciklusmag. A pótlás után kapott compos.TSI
fájlt (NiEOS ) használjuk fel a következő kiégési lépés elején a TORT hatáskeresztmetszetek előállı́tásához, azaz:
BOS
Ni,EOS
l−1 = Ni, l .

3.2.5.

(3.39)

A radiotoxicitás számı́tása

Egy transzmutációs eszköz modellezésének utolsó feladata a berendezés működésének radiotoxicitás szempontjából való vizsgálata. A kiégett nukleáris üzemanyag
MSENC-beli besugárzása után kapott izotópcsomag toxicitásának meghatározá-
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sára a (2.1) képletben megadott radiotoxicitás deﬁnı́ciót használom:
tox =

Itot


Ai DCFi ,

(3.40)

i=1

ahol Itot az izotópcsomagban található valamennyi izotóp. Ez a deﬁnı́ció különféle
izotópcsomagok által képviselt kockázat összehasonlı́tására alkalmas, egy mélységi
tároló tervezéséhez azonban nem használható, mivel nem veszi ﬁgyelembe a tároló hermetikusságának megszűnése után az izotópok talajbeli terjedését, például
a lerakódást, higulást. Ezek a tároló speciﬁkus jellemzők azonban azonos végleges elhelyezési körülményeket feltételezve azonosnak vehetők, illetve az MSENC
transzmutációs hatékonyságának értékelése szempontjából lényegtelenek. Ezen jellemzők elhagyásával tulajdonképpen a talajbeli terjedés számı́tásához felhasználható forrástagokat vetem össze.
Az aktivitás időben változó mennyiség, ezért a radiotoxicitás is az. Ehhez
szükséges az adott izotópcsomag – pl. a mélységi tárolóba helyezett radioaktı́v
hulladék – lebomlásának számı́tása. A radioaktı́v bomlás számı́tásához (3.26)-nál
egyszerűbb egyenletrendszert kell megoldani, mivel a kiégési egyenletektől eltérően a bomlási egyenletekben nem szerepelnek a ﬂuxust tartalmazó tagok. Erre a
feladatra is a kiégésszámı́tásban alkalmazott TIBSO kódot használtam. A dóziskonverziós tényezőket [48]-ből vettem, a 17 évnél idősebbekre vonatkozó, lenyelés
útján elszenvedett, 70 évre lekötött eﬀektı́v dózist megadó dóziskonverziós tényezőket használtam. A radiotoxicitást mindig egy adott időpillanatbeli izotóp-összetételre számı́tottam ki egy segédprogrammal, ami a TIBSO kimenetét és a DCF-eket
tartalmazó táblázatot használja fel.
Az MSENC radiotoxicitás szempontjából való értékelésénél alkalmazott további
megfontolásokat az 5.4.1 alszakaszban ismertetem.

4. fejezet

A céltárgy vizsgálata
A 3.2. szakaszban leı́rtak alapján az MSENC modellezését két részre bontottam,
ebben a fejezetben a céltárgy vizsgálatát ismertetem.
Motiváció, illetve mit vizsgálunk. Miért van szükség a céltárgy részletes
vizsgálatára? Azért, mert az MSENC-t meghajtó legjobb céltárgyat szeretnénk
alkalmazni. Kicsit pontosabban fogalmazva azt is mondhatnánk, hogy ﬁzikai megfontolások alapján az elérhető legjobb paraméterekkel (pl.: neutronhozam, neutronspektrum) rendelkező céltárgyat kı́vánjuk alkalmazni a berendezésben.
A fentiek illusztrálására két példát emlı́tek. A 17. oldalon ı́rottak szerint a
zóna szubkritikusságának mértéke fontos paramétere egy ADS-nek. Minél közelebb vagyunk a kritikussághoz, annál nagyobb a zóna szubkritikus sokszorozása,
v.ö.: (2.13), annál nagyobb neutronﬂuxust érhetünk el, viszont annál könnyebben kerülhet sor egy esetleges teljesı́tmény-ingadozás következtében a kritikusság
elérésére, illetve átlépésére. Nyilvánvaló, hogy ugyanazt a ﬂuxusszintet elérhetjük kis forráserősséggel közel a kritikussághoz, illetve egy erősebb neutronforrással
mélyebb, biztonságosabb szinten. Ezért a nagy forráserősségű céltárgy biztonsági
kérdés is. A céltárgy elektron-neutron átalakı́tó képességét jellemzi a nyaláb egy
elektronja által keltett neutronok száma, azaz a neutronhozam, ezt p n -nel jelölöm.
Minél nagyobb pn , annál kisebb nyalábáramra van szükség ugyanakkora forráserősség eléréséhez, ami költségmegtakarı́tást jelent. Ezért a jó hatásfokú elektronneutron átalakı́tás gazdasági kérdés is. Ezen kı́vül a forrásneutronok spektrális
és irány szerinti eloszlása a szubkritikus zóna felépı́tésén keresztül befolyásolja az
MSENC transzmutációs képességét. Például egy spallációs forrásnál a forrásneutronok irányeolszlása előreszórást mutat, ı́gy a forrásból jövő neutronok egy része
kiszökhet az ADS-ből, elveszve ezáltal a transzmutáció számára.
Az ebben a fejezetben leı́rt céltárgy-optimalizálás a céltárgybeli, egy elektronra eső neutronkeltés, azaz pn maximumának megkeresését jelenti. Illetve pn
helyett célszerűbb a céltárgyból való neutronkifolyás: Ln – ami szintén a nyaláb
egy elektronjára normált – maximumát keresni, mivel a hozam és a kifolyás eltérhet
egymástól.
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4.1.

A céltárgy-optimalizálás lépései

Egy gyorsı́tóval hajtott szubkritikus rendszerben a céltárgy biztosı́tja a csatolást
a részecskegyorsı́tó és a szubkritikus zóna között. Egyfelől – a gyorsı́tó szemszögéből nézve – egy részecskekonverter, másfelől – a zóna oldaláról tekintve – egy
neutronforrás. E kettős funkció egymásnak ellentmondó követelményeket támaszt
a céltárggyal szemben. A céltárgy legfontosabb jellemzőit: pn -t és Ln -t mind
a gyorsı́tó, mind pedig a céltárgy részéről számos paraméter befolyásolja. Ezek
külön-külön, vagy együttesen javı́thatják, illetve ronthatják a céltárgy konverziós
hatásfokát és neutronforrás tulajdonságait. Bármely ADS-re érvényesen a gyorsı́tó
részéről változtatható paraméterek:
a) a gyorsı́tott részecske tı́pusa (proton, elektron): T,
b) nyalábenergia: Eny ,
c) egyéb nyalábparaméterek (pl.: fókuszálás): F.
A céltárgy változtatható jellemzői:
d) a céltárgy anyaga: m,
e) a céltárgy alakja: a,
f ) a céltárgy méretei, például henger esetén sugár: R és magasság: H.
A céltárgyban keletkezett neutronoknak a szubkritikus zónába való bejutását a
következő tényezők befolyásolják:
g) a céltárgybeli neutrontermelődés: pn és
h) a céltárgy helye az ADS-ben: h.
A fent emlı́tett, egymásnak ellentmondó követelményeket bizonyos mértékig kielégı́tő céltárgy megtalálásához a felsorolt paraméterek szerinti optimalizációra van
szükség. Az MSENC koncepcióban a fenti paraméterekből három rögzı́tett: a
gyorsı́tó elektrongyorsı́tó (T), a céltárgy pedig egy ólomhenger (m és a), ı́gy az
optimalizálás a következő maximumkeresést jelenti:
max

Eny ,F,R,H

pn (Eny , F, R, H),

illetve:

max

Eny ,F,R,H

Ln (Eny , F, R, H).

(4.1)

Mivel még ı́gy is túl sok a változtatható paraméterek száma, ezért a céltárgy vizsgálatát fokozatos, egymás utáni lépések sorozatában végeztem el. Ez a többlépcsős
optimalizálás, melynek során mindig csak egy, vagy kettő paraméteren változtatva
– közben a többi paraméter értékét állandónak tartva – térképeztem fel a céltárgy
jellemzőit. pn és Ln mind a négy változójában folytonos függvény, a változók értelmezési tartománya: (0, ∞), azonban ﬁzikai és észerűségi megfontolások alapján
mind a négy változónak van alsó és felső korlátja [S12].
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Konverter-optimalizálás. A céltárgy egy részecskekonverter: a beeső elektronokból neutronokat állı́t elő”. Ln -t és a kifolyó neutronok zónabeli hasznosulását
”
alapvetően befolyásolják konverziós jellemzői, ı́gy a céltárgy vizsgálatát a céltárgy
anyagának – az MSENC esetében az ólomnak – az elektron-neutron konverziós
tulajdonságainak feltérképezésével kell kezdeni. Ezt valósı́tja meg az optimalizáció első lépése: a konverter-optimalizálás. Ehhez egy elegendően nagy ólomhenger
szükséges, ami elnyeli a neutronkeltéshez szükséges valamennyi részecskét, azaz
a fotoneutron-keltés küszöbenergiájánál nagyobb energiájú fékezési sugárzást, illetve azokat az elektronokat, amik ilyen fékezési sugárzás kibocsátására képesek.
A 3.2. ábra és (3.6) jelöléseivel:
εn < Eγ (Ee ) = yr (Ee ) Ee .

(4.2)

A neutronhozam nyalábenergiától való függését rögzı́tett céltárgyméret és nyalábfókuszálás mellett vizsgáltam meg:
pn (Eny , F, R, H)|F,R,H=ﬁx .

(4.3)

A lépés végén megvizsgáltam a fókuszálás és az ólom sűrűségváltozásának hatását
is pn -re. Mivel az adódott, hogy fókuszálásnak nincs hatása a neutronhozamra
ezért a továbbiakban nem tüntetem fel pn változói között.
Jelölje An a céltárgyban elnyelődött, egy nyalábelektronra eső neutronok számát. Nyilvánvaló, hogy
pn = Ln + A n .
(4.4)
Ólom esetén azonban az ólom kis neutron abszorpciója,
Ln
= 100,
An

(4.5)

pn (Eny , R, H) ≈ Ln (Eny , R, H),

(4.6)

miatt:
Ezért az optimalizációt Ln -re végeztem el, ami a fentiek alapján egyenértékű pn -re
végzett optimalizációval.
Forrás-optimalizálás. A céltárgy kettős funkciót tölt be egy ADS-ben. Részecske-konverterként elegendően nagynak kell lennie, hogy a fotoneutron-keltéshez
szükséges valamennyi részecskét elnyelje, neutronforrásként pedig elegendően kis
mérettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a keletkezett neutronok kijussanak belőle.
(Ezen kı́vül az is fontos, hogy a kijutó neutronok bejussanak a szubkritikus zónába,
de ezzel a kérdéssel az optimalizáció következő lépésében foglalkozom.)
A forrás-, vagy méret-optimalizációs lépésben a céltárgy neutronforrás szerepe
kerül előtérbe. Miután meghatároztam, az ólom elektron-neutron konverziós tulajdonságait és a gyorsı́tó oldaláról rögzı́tettem a nyalábenergiát:
pn (Eny , R, H)|Eny =ﬁx ,

(4.7)
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a következő feladat a céltárgyban keletkezett neutronok minél jobb hatásfokú ki”
hozatala”, azaz:
max Ln (Eny =ﬁx, R, H)
(4.8)
R,H

megkeresése.
Ennek az optimalizációs lépésnek az eredményeként kapjuk meg annak a céltárgynak a méreteit, ami a konverzió kontra forrás követelményt kielégı́ti. Az ólom
kis neutron abszorpciója miatt ez a lépés tulajdonképpen egy második optimalizáció pn -re változó céltárgymérettel, rögzı́tett Eny mellett.
Forráshasznosulás-optimalizálás. Az előző két lépés eredményeként rögzı́tettem a gyorsı́tó-céltárgy rendszer paramétereit úgy, hogy a céltárgy felületén kifolyó
neutronáram maximális legyen. Ezzel a céltárgy-optimalizálásnak tulajdonképpen
vége. Azonban a szubkritikus zóna szempontjából nem elegendő, hogy a céltárgyban egy elektron sok neutront kelt, valamint, hogy ezek a neutronok el is hagyják
a céltárgyat. Ugyanilyen fontos, hogy a céltárgyat elhagyó neutronok be is jussanak a szubkritikus zónába, például ne szökjenek ki a nyalábvezető csövön. Azaz
fontos tudni, hogy a céltárgyból kifolyó neutronáram milyen mértékben hasznosul.
Jelölje In a szubkritikus zónába befolyó neutronok számát egy nyalábelektronra
vonatkoztatva. A többlépcsős optimalizáció utolsó lépésében, a forráshasznosulás
optimalizációjában
In = γn Ln
(4.9)
maximumát keressük, ahol γn adja meg céltárgyból a szubkritikus zónába bejutó
neutronok hányadát. Ehhez a céltárgy egyes részfelületein vett kifolyás hasznosulását kell megvizsgálnunk, azaz optimumot kell keresni a céltárgy zónabeli pozı́ciójára.
A továbbiakban a konverter szót használom, abban az esetben, amikor a céltárgy első szerepét kı́vánom kiemelni, illetve a neutronforrás szót, ha a zóna szempontjából tekintek rá. A céltárgy szót akkor használom, ha nem tartom szükségesnek egyik szerep kiemelését sem.

4.2.

A céltárgymodellezés részletei

A céltárgy geometriai modellje egy henger, amit egy vı́zszintes sı́kkal két részre
osztottam. A henger alsó felét 650◦ C-os folyékony ólom tölti ki, felette pedig
vákuum van: a nyalábvezető cső modellje. A henger sugarát és az ólomtömb
magasságát az optimalizáció során változtattam. Az ólomtömb fölötti vákuumcső
hossza tı́z, illetve száz centiméter volt. Ezt a modellt használtam a konverter-,
és a forrás-optimalizáláshoz. A forráshasznosulás optimalizációjánál alkalmazott
geometriai modellt a 4.5. szakaszban ismertetem.
A céltárgy modellezéséhez a 3. fejezetben ismertetett MCNPX program 2.2.3-as
verzióját használtam. Az elektronokat valamennyi futásnál a vákuumból indı́tottam. A kód lehetőséget kı́nál a nyaláb proﬁljának megadására is, helyesebben egy
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Gauss-proﬁl paramétereit adhatjuk meg. Élve ezzel a lehetőséggel számı́tásaimban
nem tűnyalábot használtam, hanem egy kör keresztmetszetű, a kör felett Gaussproﬁlú intenzitással bı́ró elektronnyalábot. Ez nem egyezik meg egy részecskegyorsı́tó által szolgáltatott nyalábproﬁllal, ami csak közelı́tőleg Gauss-eloszlású,
mégis a modellezés ı́gy reálisabb, mint tűnyaláb alkalmazásával. A nyaláb keresztmetszetét körnek vettem, a kör sugarát pedig rny = 10 mm-nek. A Gauss-görbe
paramétereit
rny = 3σG
(4.10)
alapján számı́tottam ki, ahol σG a Gauss-görbe szórása, a nyaláb intenzitását pedig
4σG -nél levágtam. Az egyes optimalizációs lépések során rny , azaz a fókuszálás,
változatlan volt, kivétel egy esetet, amikor a konverter-optimalizálásban a nyalábfókuszálás hatását vizsgáltam, ezt azonban ott külön emlı́tem.
Az MCNPX-hez kiadott 150 MeV-es hatáskeresztmetszet-könyvtárak a természetben előforduló 204 Pb, 206 Pb, 207 Pb, 208 Pb ólom izotópok közül a 204-es tömegszámú izotópra nem tartalmaznak adatot, aminek gyakorisága 1,4%. Ezért ennek
az izotópnak a részarányát beleolvasztottam a 206 Pb (0,9%) és a 207 Pb (0,5%)
részarányába. A 150 MeV feletti részecsketranszport követésére a Bertini magmodellt alkalmaztam az alapbeállı́tásokkal. A konverter-optimalizálás egy részét – a
megfelelő helyen ezt jelzem – megismételtem az MCNPX 2.5.c verziójával, amiben
a CEM2k magmodellt alkalmaztam a táblázatos adatok fölötti energiatartományban.
A Monte Carlo modellezésben elektronok, fotonok és természetesen neutronok
transzportját követtem nyomon, illetve a konverter-optimalizálás megismétlésénél
ﬁgyelembe vettem a protonokat is.
Mivel a fotoneutron-keltés küszöbreakció, ezért energialevágásokat vezethetünk
be anélkül, hogy a torzı́tanánk a részecsketranszport modellezését. A fotoneutronok spektruma a teljes energiatartományt lefedi, ı́gy értelemszerűen neutronokra
nem alkalmaztam energialevágást, a fotonokra és az elektronokra azonban igen. A
fotonokra, de különösen az elektronokra bevezetett energialevágás jelentősen csökkenti a futási időket, mivel töltött részecskék transzportjának Monte Carlo modellezése – főként kis energiákon, ahol a töltött részecske sok kölcsönhatásban vesz
részt – meglehetősen bonyolult és gépidőigényes. A fotonokra alkalmazott energialevágást a fotoneutron-, és a fotoprotonkeltés küszöbenergiájából határoztam
meg. A fotonukleáris reakciók küszöbenergiáját az LA150u könyvtárban megtalálható három ólom izotópra a 4.1. táblázatban foglaltam össze. Az elektronokra
vonatkozó energialevágást a sugárzási hányadból határoztam meg (4.2) alapján. A
protonokra alkalmazott energialevágás megválasztásának okát később, a 4.3.2. alszakaszban ismertetem. A Monte Carlo számı́tásban a fenti megfontolások szerinti
energialevágásokat a 4.2. táblázatban tüntettem fel.
A céltárgy vizsgálata során nem vettem ﬁgyelembe a sűrűségnek a folyékony
ólom áramlása miatti helyfüggését, illetve a nyaláb által leadott hő miatt kialakuló változását: a céltárgy anyagát homogénnek vettem. Ezt az ólom sűrűségváltozásának pn -re gyakorolt elhanyagolható hatásával indoklom (lásd a 4.3.1. alsza-
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4.1. táblázat. A fotonukleáris reakciók küszöbenergiái ólomban [34]
Izotóp
206

Pb
Pb
208
Pb
207

Gyakoriság
[%]
24,1
22,1
52,4

E(γ, n)
[MeV]
8,09
6,74
7,37

E(γ, p)
[MeV]
7,25
7,49
8,01

4.2. táblázat. A céltárgyszámı́tás során alkalmazott energialevágások
Követett
részecske
neutron
foton
elektron
proton

Energialevágás
[MeV]
0
6
15
4

kaszt), illetve a 44. oldalon ı́rtak alapján a céltárgy termohidraulikai modellezését
az MSENC reaktorﬁzikai vizsgálatának jelen mélységénél nem tartom szükségesnek.

4.3.

Konverter-optimalizálás

A többlépcsős optimalizáció első lépéseként a céltárgyként alkalmazni kı́vánt ólom
elektron-neutron átalakı́tó-képességét vizsgáltam meg. Ehhez egy akkora ólomhengert vettem, ami elnyeli az összes, fotoneutron-keltésre képes fotont, illetve az
ilyen energiájú fotonok kibocsátására képes elektront, azaz az ólomhengernek elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy magába foglalja azt a térfogatot ahol a
fotoneutron-keltés lejátszódik. A fotonok és a neutronok átlagos szabad úthossza
és néhány előzetes számı́tás alapján egy R = 8 cm sugarú és H = 15 cm magasságú
ólomhenger eleget tesz e követelménynek. Neutronok a céltárgyban (n, x n) reakció
útján is keletkeznek, valamivel nagyobb térfogatban, mint a fotoneutronok, azonban az ı́gy keletkező neutronok száma két nagyságrenddel kisebb a fotonukleáris
úton keletkezőknél, ezért ezt a neutronkeltési módot a számı́tásokban elhanyagolhajtuk. (Megjegyzem, hogy a fenti méretekel bı́ró henger magába foglalja a teljes
térfogatot, ahol neutronok keletkeznek.)
E számı́tási sorozatban a céltárgy méretét állandónak és a nyalábsugarat r ny =
10 mm-nek tartva változtattam az elektronnyaláb energiáját Eny = 50 és 600 MeV
között. Számı́tásaim eredményeként kapott fajlagos (pn /Eny ) és abszolút (pn )
neutronhozamot mutatja a 4.1. ábra a nyalábenergia függvényében. Látható, hogy
a fajlagos neutronhozam a nyalábenergia növelésével kezdetben növekszik, majd
telı́tésbe megy, azaz nincs értelme a gyorsı́tóenergiát növelni, célszerű egy felső
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4.1. ábra. Egy elektronra eső neutronhozam különböző nyalábenergiákon

energiánál rögzı́teni. Ezt az energiát – később ismertetett, egyéb megfontolások
MSENC = 150 MeV-nek választottam.
alapján – Eny
A 4.1. ábrából az is leolvasható, hogy ugyanaz a pn kétféleképpen érhető el.
Egyfelől Eny , másfelől a nyalábáram (Iny ) növelésével. Mindkét megoldásnak megvannak a ﬁzikai, illetve technológiai korlátai: a nyalábáram növelésének a fókuszálhatóság szab határt, emiatt Iny = 10 mA látszik maximálisan elérhetőnek, a gyorsı́tófeszültség növelésének pedig ésszerű korlátot – mint emlı́tettem – pn (Eny )/Eny
szab.
Elvégeztem a különböző energiájú elektronnyaláb által a céltárgyban keltett
neutronok energiaspektrumának összehasonlı́tását is, feltételezve, hogy Eny növelése a neutronspektrum keményedését eredményezi. Várakozásaimmal ellentétben
azonban azt tapasztaltam, hogy a céltárgyban kialakuló neutronspektrum független Eny -től. Ugyanez igaz a céltárgy teljes, illetve valamennyi részfelületén (tetőlap,
alaplap, palást) kifolyó neutronáramra is. Ezen áramok spektruma a 4.5. ábrán
látható spektrumhoz hasonló. A jelenség magyarázatát a fotoneutron-keltés mechanizmusa adja. A (γ, n) reakciók hatáskeresztmetszetében 10 és 20 MeV között
egy óriásrezonancia van, ami révén a magreakció valószı́nűsége többszörösére nő.
E miatt a fotonoknak le kell lassulniuk erre az energiára, hogy a magreakció nagy
valószı́nűséggel bekövetkezzék. Mivel a fotoneutronok párolgás útján keletkeznek,
aminek az energia-eloszlása ﬁx, ezért Eny növelése nincsen hatással a neutronspekt-
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rumra, csupán a keltett neutronok számára.
Érdemes megjegyezni, hogy a céltárgy felületén vett neutronspektrum irányfüggetlen, egy e-n konverter esetében nem találunk előremutató csúcsot, mint a
spallációnál. Ennek magyarázata, hogy a foton által a maggal közölt impulzus
elenyésző, ezért nem torzul a laborkoordináta-rendszerben a párolgási neutronok
irányeloszlása, illetve hogy a fotonok nem löknek ki a magból neutronokat [S9].

4.3.1.

A neutronhozamot befolyásoló egyéb tényezők

Az ólom sűrűségének ingadozása. A folyékony halmazállapotú céltárgyban
az áramlási kép megváltozása, illetve a nyaláb által leadott hőteljesı́tmény ingadozása sűrűségﬂuktuációkat alakı́that ki, ami befolyásolhatja a neutronhozamot.
Ennek vizsgálatára két kiegészı́tő számı́tást végeztem Eny = 100 MeV és 150 MeV
nyalábenergiákon. Az ólom sűrűségét a 650◦ C-hoz tartozó sűrűség 0,9-ének vettem. A számı́tások eredményeként kapott pn , valamint a céltárgy egyes részfelületén kifolyó neutronáramok nagysága és spektruma, illetve a céltárgyban kialakuló
neutronspektrum megegyezett a névleges sűrűséghez tartozóval. Az ólomnak e
tulajdonsága előnyös, mivel ez biztosı́tja konverter neutronhozamának stabilitását [S14].
A nyalábfókuszálás hatása. Megvizsgáltam rny változtatásának hatását pn -re
és Ln -re. A nyaláb energiáját Eny = 150 MeV-en rögzı́tettem, a nyalábsugarat pedig rny = 10 mm-ről 5 és 15 mm-re változtattam. Számı́tásaimat teljes
(neutron-foton-eletron) és redukált (elektron-foton) Monte Carlo modellezéssel is
elvégeztem.
rny változtatása – legalábbis ebben a mérettartományban – nincsen hatással
sem a céltárgyban kialakuló neutron-, illetve fotonspektrumra, sem pedig pn -re és
Ln -re. Ennek magyarázata, hogy rny változtatása nem befolyásolja az elektronok
ólombeli axiális eloszlását. Illetve mivel mind a fotonok, mind a neutronok rny
változásánál nagyobb szabad úthosszal rendelkeznek (ólomban fotonra: 1,7 cm,
neutronra: 5,2 cm), ezért keletkezésük radiális eloszlásában okozott kis különbség
elmosódik”, eltűnik a felületi kifolyásban.
”
A beeső nyaláb területének (beam spot) eltolódásának, vándorlásának” hatását
”
nem vizsgáltam meg, de a fenti eredmények alapján Ln -re gyakorolt hatása nem
lehet jelentős [S9, S14].

4.3.2.

A protonok ﬁgyelembevételének hatása

Ahogy a 29. oldalon emlı́tettem, nagy energiájú fotonok fotonukleáris reakciók révén neutronokon kı́vül protonokat is kelthetnek. A protonkeltés energiaküszöbét
az ólom izotópjaira a 4.2. táblázat tartalmazza. Mivel a (γ, n) és a (γ, p) reakciók
küszöbenergiája és a reakciók hatáskeresztmetszete egy nagyságrendbe esik, ezért
e két folyamat egymással verseng. Ezen kı́vül a protonok (p, n) reakcióval neutronokat is kelthetnek, ami szintén befolyásolhatja a konverter elektron-neutron
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konverziós tulajdonságait. Ezen reakciók pn -re illetve Ln -re gyakorolt hatásának
vizsgálatára a protontranszport ﬁgyelembevételével megismételtem a konverteroptimalizációt.
E számı́tási sorozatban az ólomhenger sugara és magassága továbbra is R =
8 cm, illetve H = 15 cm volt. Az elektronnyaláb sugarát rny = 10 mm-en tartva
Eny = 50 és 600 MeV között változtattam a nyalábenergiát. Mivel a (p, n) reakció
küszöbreakció, ezért a protonokra is bevezettem energialevágást. Az energialevágást a Janis [7], nukleáris adatokat ábrázoló programhoz adott ENDF hatáskeresztmetszet könyvtárak alapján, a (p, bármi) reakció küszöbenergiája miatt
4 MeV-nél állapı́tottam meg. Ez a modellezést – akárcsak a többi, ﬁgyelembe vett
részecskére bevezetett energialevágás – nem torzı́tja, ellenben jelentősen csökkenti
a futásokhoz szükséges gépidőt.
A 4.2. ábrán ábrázoltam az eredményképpen kapott fajlagos és abszolút neutronhozamot. A különböző modellezéssel kapott eredmények jobb összehasonlı́thatósága érdekében az ábrán feltüntettem pn /Eny -t a protontranszport ﬁgyelmen
kı́vül hagyásával is. Látható, hogy amı́g pn /Eny energia függvényében erőteljes
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4.2. ábra. Neutronhozam a protontranszport ﬁgyelembevételével
ingadozást mutat, addig pn kisebb visszaesésekkel növekszik. A protonok modellbeli ﬁgyelembevétele nagyobb pn -et eredményez, például Eny = 150 MeV-nél pn
6%-kal, mı́g a teljes energiatartományt tekintve átlagosan 7%-kal nagyobb.
Egyértelműbb következtetéseket vonhatunk le a 4.3. ábra görbéi alapján, ahol
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pn -t láthatjuk a protontranszport ﬁgyelembevételével, illetve elhanyagolásával a
jobb szemléltethetőség érdekében kinagyı́tott energiatartományban 50 és 200 MeV
között. Látható, hogy egyes energiákon a protonok ﬁgyelmen kı́vül hagyása nem
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4.3. ábra. Különböző modellezéssel kapott neutronhozam energiafüggése 0 és
200 MeV között
okoz változást pn -ben, mı́g főként 140 MeV felett számottevő eltérést tapasztalhatunk. Nem ábrázoltam a céltárgyban kialakuló neutronspektrumot, és a kifolyás
energiaspektrumát, mivel az valamennyi energián megegyezik a protonok elhanyagolásával kapott spektrummal. Ezért az optimalizáció további lépéseiben – a
futási idők csökkentése érdekében – nem vettem ﬁgyelembe a protontranszportot a
Monte Carlo modellezésben. Ennek az elhanyagolásnak a hatása könnyen korrigálható a 4.2. ábra ismeretében. pn /Eny ingadozása miatt, az MSENC-ben alkalmazni
kı́vánt elektrongyorsı́tó energiáját 150 és 200 MeV között célszerű megválasztani.
MSENC = 150 MeV-es elektronnyalábot alAz optimalizáció további lépéseiben Eny
kalmazok.
A protontranszport ﬁgyelembevételének a neutronhozamra gyakorolt hatását
vizsgáló számı́tási sorozatot megismételtem az MCNPX újabb, 2.5.c verziószámú
kiadásával, amiben a CEM2k magmodell már kezeli a 150 MeV feletti fotoneutron-keltést. A számı́tásokhoz használt input – az alkalmazott magmodelltől eltekintve – azonos volt a konverter-optimalizálásnál használttal. E számı́tások alapján a pn /Eny görbe alakja és a neutronspektrum megegyezik a 2.2.3-as verzióval
számolttal, csupán a hozam nagyobb néhány százalékkal [S14].
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4.4.

Forrás-optimalizálás

A céltárgy elektron-neutron konverziós tulajdonságainak megvizsgálása és a nyalábMSENC = 150 MeV-en való rögzı́tése után ebben az optimalizációs léenergia Eny
pésben a cél, hogy a neutronforrásból a legtöbb neutront hozzuk ki”. Azaz a
”
céltárgy sugarának (R) és magasságának (H) változtatásával megkeressük a teljes felületre vett kifolyás, Ln , maximumát. Az ólom kis neutronbefogási hatáskeresztmetszete miatt az Ln -re elvégzett optimalizáció azonos a pn -re vett második
optimalizációval. Ebben a számı́tási sorozatban a nyaláb paraméterei rögzı́tettek:
Eny = 150 MeV és rny = 10 mm.
A 4.4. ábrán Ln látható R és H függvényében. Mivel a görbék a maximum

−2

Egy nyalábelektronra jutó neutronkifolyás, Ln [10 ]

4.65
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4.4. ábra. A forrás-optimalizáló számı́tások eredménye

környékén átfednek és a hibahatáron belül megegyeznek, önkényesen az R = 15 cm
sugarú és H = 20 cm magas hengert választottam optimális méretűnek. Ennek
a neutronforrásnak a forráserőssége Iny = 10 mA-es gyorsı́tóáramot feltételezve:
S = 2, 90 · 1015 n/sec, ami néhány százaléka egy protongyorsı́tóval hajtott neutronforrás forráserősségének.
Érdekes eredmény, hogy Ln , illetve pn adott magasság felett, illetve sugáron túl
nem változik. Ennek magyarázata a forrásneutronok keletkezésének térbeli eloszlása. Külön számı́tásokat végeztem a céltárgy ﬁnom axiális, illetve radiális felosztása mellett, amiknek eredményeképpen azt kaptam, hogy a neutronkeletkezés – a
fotonukleáris és az (n, x n) reakciókból – egy meghatározott méretű térfogatban ját-
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szódik le, aminek sugara 7 cm, magassága pedig 13 cm. Az (n, x n) reakció járuléka
a neutronhozamhoz két nagyságrenddel kisebb, mint a fotoneutron-keltésé és annak ellenére, hogy nagyobb térfogatban játszódik le, elhanyagolható. A neutronok
keletkezésének e tulajdonságai, valamint az ólom kis abszorpciója a magyarázat
arra, hogy különböző R-hez és H-hoz tartozó görbék átfednek, illetve praktikusan
azonosak adott sugár és magasság felett. Természetesen a sugár növelése miatt
egy bizonyos határon túl az abszorpció már érezteti hatását, mint ez a H = 25 cm
magasságú görbénél látható [S12, S9].
Ezen a ponton érdemes visszatekinteni a konverter-optimalizálásra. Az eddigi
számı́tások azt mutatják, hogy pn -re a gyorsı́tó részéről csak Eny , a céltárgy részéről pedig a méretek, azaz R és H van hatással. E két paraméter nyilvánvalóan
nem független egymástól, de a forrás-optimalizálás eredményeinek ismeretében kijelenthetjük, hogy létezik egy olyan mérettartomány: [Ra , Rf ] és [Ha , Hf ], amin
belül a céltárgysugár és magasság nem befolyásolja a neutronkeltést. Azaz ha
R∈
/ [Ra , Rf ]

vagy H ∈
/ [Ha , Hf ],

(4.11)

például R < Ra , akkor a fotoneutron-keltésben résztvevő részecskék ki tudnak
szökni a céltárgyból, mint az R = 6 cm sugarú és H = 15 cm magas henger esetén.
Illetve H > Hf esetén az abszorpció már érezhetővé válik és Ln csökken, mint az
R = 40 cm sugarú és H = 20 cm magas henger esetében. Mivel a konverter-optimalizációs lépés számı́tásaira teljesül, hogy
R ∈ [Ra , Rf ] és H ∈ [Ha , Hf ]

(4.12)

és ebben a mérettartományban a kifolyásnak egy platója van, ezért a konverteroptimalizálásból kapott eredmények a céltárgy méreteitől függetlennek tekinthetők, azaz:
(4.13)
pn (Eny , R, H) = pn (Eny ).
Jelölje a céltárgy tetőlapján, alaplapján és palastján egy nyalábelektronra voalap
plst
natkoztatott kifolyó neutronok számát rendre Ltető
n , Ln , Ln . Nyilvánvaló, hogy
Ln = Ltető
+ Lalap
+ Lplst
n
n
n .

(4.14)

A 4.5. ábrán Lin (E)/Ln -t mutatom be az optimális méretűnek választott céltárgyra,
ahol i = tető, alap és plst. Látható, hogy a kifolyás spektruma nem irányfüggő,
ami egyszerűbbé teszi az MSENC zónájának tervezését egy protongyorsı́tóval hajtott ADS-sel szemben, ahol a forrásból kijövő neutronok irányeloszlása erős lefelé mutató csúccsal rendelkezik. Egy elektrongyorsı́tóval hajtott neutronforrásnál
ez nem jelentkezik, mivel a mag által elnyelt fékezési gammák impulzusa sokkal
kisebb, mint a protonoké, ezért nincsenek a magból kilökött neutronok, mint a
spalláció esetében. Érdemes megjegyezni, hogy (4.14)-ben Ln -hez Ltető
járuléka a
n
alap
legnagyobb, mı́g Ln járuléka jóval kisebb a többi felületen vett kifolyásénál [S14].
Ami nem kedvező eredmény, hogy a spektrum lágyabb a spallációshoz képest és
lágyabb a hasadási spektrumnál is: a céltárgyban keletkező neutronok energiájának
átlag 1,55 MeV.
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4.5. ábra. A céltárgy egyes felületein vett neutronkifolyás energiaspektruma
(Eny = 150 MeV, R = 15 cm, H = 20 cm)

4.5.

A forráshasznosulás optimalizálása

Az optimalizációs lépések során Ln (Eny , F, R, H) maximumát kerestem meg. Az
ı́gy kapott céltárgynak az MSENC-beli alkalmazásához azonban azt is szükséges ismerni, hogy a forrást elhagyó neutronok hányad része jut be a szubkritikus zónába,
azaz milyen a forrás hasznosulása. Ez
In = γn Ln

(4.15)

maximumának megkeresését jelenti, ahol In jelöli a szubkritikus zónába befolyó
neutronok számát egy nyalábelektronra vonatkoztatva, γn pedig a céltárgyból a
szubkritikus zónába bejutó neutronok hányadát. In -et felı́rhatjuk a céltárgy egyes
részfelületein vett kifolyás segı́tségével:

In =
γni Lin , ahol i = tető, alap, plst
(4.16)
felületek

és γni jelöli azt, hogy az adott részfelületen kifolyó neutronok hányad része jut be
a szubkritikus zónába. Nyilvánvaló, hogy
γnplst = 1,

(4.17)
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ezért az optimalizálás


+ γnalap Lalap
max γntető Ltető
n
n

(4.18)

megkeresését jelenti. Ha rövid a nyalábvezető cső, akkor a céltárgy tetőlapján
kifolyó neutronok nagy része elhagyja a berendezést, ı́gy γntető kicsi lesz. Hasonlóan, ha a céltárgy az MSENC alján helyezkedik el, akkor γnalap = 0 és Lalap
elvész
n
a transzmutáció szempontjából. Ha azonban egy elegendően magas ólomhengert
helyezünk” a céltárgy alá, akkor az alaplapon kifolyó neutronok szóródások révén
”
bejuthatnak a szubkritikus zónába. A céltárgy tömbjének felső régióját, ahol a
neutronok keletkeznek és amire az eddigi optimalizációs lépéseket elvégeztem, a
céltárgy aktı́v térfogatának nevezem. Az aktı́v térfogat alatti neutronkeletkezés
elhanyagolható In optimalizálásában, azt is mondhatjuk, hogy az aktı́v térfogat
alatti ólomhenger csak a forráshasznosulás javı́tását szolgálja. A valóságban természetesen nem osztódik két részre a céltárgy, azonban ez a megközelı́tés hasznosnak
bizonyult a modellezés szempontjából.
A forráshasznosulás vizsgálatára a 4.6. ábrán látható geometriai modellt készı́tettem el. Egy négy méter magas hengert két részre osztottam. Az alsó térfogatot ólommal töltöttem ki, mı́g a felsőben vákuumot hagytam a nyalábvezető
csövet modellezendő. A henger sugarát nem rögzı́tettem, ez változott ebben a
számı́tási sorozatban. Az aktı́v térfogat magasságát, a méret-optimalizálás eredményével összhangban, Hakt = 20 cm-nek vettem. Az elektronnyaláb energiája
MSENC = 150 MeV, a nyalábátmérő
a konverter-optimalizálás során rögzı́tett: Eny
pedig rny = 10 mm.
A henger tengelyére merőlegesen monitor felületeket deﬁniáltam, ezek közül
– rövid szaggatott vonallal jelölve – kettőt tüntettem fel az ábrán: egyet a vákuumban, egyet pedig az ólomban. Wvtető jelöli a vákuumban deﬁniált monitorlapon
átfolyó neutronok számát, Wvplst pedig a nyalábvezető csőnek a monitorlap és a céltárgy tetőlapja közé eső részén átfolyó neutronok számát. A forrás-optimalizálástól
kissé eltérően Lalap
most a céltárgy alaplapján kifolyó nettó neutronáramot jelöli.
n
alap
Az ólomtömbben deﬁniált monitorlapon való nettó átfolyást Wpb
, mı́g az ólomtömb palástjának a céltárgy aktı́v térfogatának alja és a monitorlap közé eső részén
plst
jelöli. Valamennyi, e bekezdésben deﬁniált mennyiség a
vett neutronáramot Wpb
nyaláb egy elektronjára normált. Nyilvánvaló, hogy
Ltető
= Wvplst + Wvtető ,
n

(4.19)

és elhanyagolva a céltárgy aktı́v térfogata alatti neutronkeltést:
plst
tető
= Wpb
+ Wpb
.
Lalap
n

(4.20)

A szubkritikus zónába befolyó áram maximalizálásához (4.18) értelmében
γntető =

Wvplst
Ltető
n

és γnalap =

plst
Wpb

Lalap
n

(4.21)
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4.6. ábra. A forráshasznosulás vizsgálatához használt geometriai modell

maximumát kell megkeresnünk. Ezt, a 4.6. ábra jelöléseit használva, hv és hpb
befolyásolja, illetve megengedve a henger sugarának változását is: R. Azaz végső
soron ezzel a lépéssel a céltárgy – axiális – pozı́cióját határozzuk meg.
A 4.7. ábrán 1 − γntető (hv )-t ábrázoltam különböző sugarú céltárgyak esetére.
Látható, hogy a céltárgy tetőlapjától távolodva Ltető
n -nek egyre kisebb hányada
folyik át a monitorlapon, azaz egyre nagyobb része jut be a nyalábvezető cső falán
a szubkritikus zónába. A görbék alapján meghatározható az a hv , ami felett Ltető
n nek pl. több, mint 90%-a hasznosul.
A 4.8. ábrán γnalap (hpb ) látható különböző céltárgysugár mellett. Látható, hogy
hpb növekedésével γnalap is növekszik. A görbék alapján meghatározhatjuk azt a
távolságot, amin túl a kifolyó neutronok pl. 95%-a bejut a zónába. Észrevehetjük,
hogy a bemutatott görbék közül néhány meghaladja az egyet, ennek oka, hogy
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1.000
R = 3 cm
R = 5 cm
R = 7 cm
R = 9 cm
R = 11 cm
R = 13 cm
R = 15 cm

1−γn

tet

[1]

0.100

0.010

0.001
0

10

20

30

40

50
60
70
80
90
100 110
A céltárgy tet lapjától mért távolság, hv [cm]

120

130

140

150

4.7. ábra. A tetőlapi kifolyás hasznosulása különböző céltárgysugár esetén

(4.20)-ban elhanyagoltam az aktı́v térfogat alatti neutronkeltést.
A bemutatott két ábra alapján több következtetést is levonhatunk. Elegendően hosszú nyalábvezető cső és magas ólom céltárgy esetén a céltárgyból kifolyó neutronok gyakorlatilag teljes része bejut az MSENC zónájába. Például
Eny = 150 MeV-es elektronnyaláb esetén a méret-optimalizálásban meghatározott
R = 15 cm és H = 20 cm-es céltárgyméretekre egy hv = 150 cm hosszú nyalábvezető cső és egy Hakt + hpb = 20 cm + 80 cm = 100 cm magas ólomtömb
biztosı́tja, hogy a neutronforrásból kifolyó neutronok bejussanak a szubkritikus
zónába. Azaz, ha az MSENC magassága 250 cm, akkor gyakorlatilag a céltárgyat
elhagyó valamennyi neutron bejut a zónába:
In ≈ Ln .

(4.22)

És mivel
Ln ≈ pn ,

ezért In ≈ pn ,

(4.23)

azaz praktikusan a céltárgyban keletkezett valamennyi neutron bejut az MSENC
zónájába [S9, S14].
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4.8. ábra. Az alaplapi kifolyás hasznosulása különböző céltárgysugár esetén

4.6.

A céltárgy vizsgálatának összefoglalása

Ebben a fejezetben az MSENC modellezésének első részével: a céltárgyban lejátszódó folyamatok vizsgálatával foglalkoztam. Elsőként az ólommal elérhető neutronhozamot (pn ) határoztam meg több nyalábenergián (Eny ), rögzı́tett céltárgyméret (sugár és magasság: R és H) és nyalábfókuszálás (rny ) mellett. Második
lépésként rögzı́tett nyalábparaméterek mellett kerestem azt a méretű céltárgyat
aminek a felületén maximális a kifolyó neutronáram (Ln ). Végezetül azt tanulmányoztam, hogy a céltárgy felületét elhagyó neutronok hányad része kerül bele a
céltárgyat körülvevő szubkritikus zónába, azaz hasznosul a transzmutáció, illetve
az MSENC működése szempontjából.
Számı́tásaim eredményeképpen azt kaptam, hogy Eny növelésével pn /Eny 150200 MeV fölött nem növekszik lényegesen, ezért ezt az energiatartományt tartom megfelelőnek az MSENC-ben alkalmazni kı́vánt gyorsı́tó működtetéséhez. Az
MSENC = 150 MeV-es elektronnyalábot alkalmazMSENC további vizsgálatában Eny
tam.
Az ólom elektron-neutron konverziós tulajdonságait vizsgáló számı́tásaimat kiegészı́tettem olyan Monte Carlo modellezéssel, amiben ﬁgyelembe vettem a protonkeletkezést és a protontranszportot is. E kitekintés újdonsága, hogy p n /Eny a
nyalábenergia függvényében szélsőségesen ingadozik, illetve mı́g egyes energiákon
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néhány százalékos többletet kapunk pn -ben, más energiákon a hozam változatlan
marad.
A céltárgy vizsgálatának második lépésében megkaptam a henger alakú céltárgy optimális méreteit Eny = 150 MeV mellett: R = 15 cm és H = 20 cm.
Ennek a céltárgynak a neutron forráserőssége Iny = 10 mA-es nyalábáram esetén
S = 2, 90 · 1015 n/sec, ami néhány százaléka egy protongyorsı́tóval hajtott ólom
céltárgyénak.
Ha ezt, az MSENC közepén elhelyezkedő céltárgyat 80 cm magas ólomtömb
határolja alulról, illetve felette a nyalábvezető cső 150 cm magas, akkor gyakorlatilag a céltárgyból kifolyó valamennyi neutron benne marad a berendezésben.
Az ólom kis neutronabszorpciója miatt a céltárgyban keletkező szinte valamennyi
neutron kijut a céltárgy felületére és a fent emlı́tett axiális méretek mellett bejut a
zónába, tehát elvileg a céltárgyban keletkezett összes neutront fel tudjuk használni
transzmutációra.

5. fejezet

A transzmutáció vizsgálata
A céltárgy tulajdonságainak megvizsgálása után tértem át az MSENC szubkritikus zónájában lejátszódó izotópváltozás, azaz a transzmutáció vizsgálatára. Ehhez a 3.2.4. alszakasz alapján a ﬂuxus-, és a kiégésszámı́tást kell elvégezni, illetve
ismételni. Ezen számı́tások, illetve a modellezés részleteit ismertetem az 5.1. és
az 5.2. szakaszokban. Az MSENC transzmutációs képességének elemzése az 5.3. szakaszban, a radiotoxicitás szempontjából való értékelése pedig az 5.4. szakaszban
található.

5.1.

A ﬂuxusszámı́tás részletei

A ﬂuxusszámı́táshoz a 3.2.2. alszakaszban emlı́tett TORT programot használtam.
Mivel az MSENC felépı́tése hengerszimmetrikus, ezért elegendő volt a berendezésnek az 5.1. ábrán látható két dimenziós TORT modelljét elkészı́teni. A modell
nem tartalmazza a szubkritikus zóna fölötti hőcserélőt, valamint a céltárgyat a
nyalábvezető csőtől elválasztó belépő ablakot. Ezek modellezése a koncepció elvi
vizsgálatának szempontjából elhagyható, illetve az MSENC-t tekinthetjük belépő
ablak nélkülinek is, ilyen megoldásról olvashatunk a szakirodalomban [15].
Az MSENC méretei kompatibilisek egy VVER-440/V213-as reaktor tartályának méreteivel, a céltárgy és a nyalábvezető cső méreteit a céltárgyvizsgálat eredményei alapján (4.4. és 4.5. szakaszok) határoztam meg: a céltárgy sugara: R t =
15 cm, a céltárgy ólom tömbjének magassága: Ht = 100 cm, a szubkritikus zóna
sugara: Rz = 155 cm, az MSENC sugara: R = 170 cm, szubkritikus zóna magassága: Hz = 250 cm.
A modellben az egyes anyagi régiókat homogén módon tölti ki a bennük lévő
anyag, pl. a zónát a sóolvadék. Előzetes számı́tások alapján mind radiális, mind
axiális irányban a geometriai modellt 5 cm széles osztáscellákra osztottam fel. Ez
a cellaméret elegendően kicsinek bizonyult a ﬂuxus térbeli alakjának reprodukálásához és a számı́táshoz szükséges futási idő is elfogadható hosszúságú lett.
A 3.2.3. alszakasz végén ı́rtak miatt a ﬂuxus-, és a kiégésszámı́táshoz is ugyanazt a csoportszerkezetet használom. Az energia szerinti diszkretizálás 80 csoportos,
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5.1. ábra. Az MSENC geometriai modellje, R-Z metszet

a csoportszerkezet az NJOY kézikönyv [45] Appendix A-ban megadott LANL-80
jelzésű csoportszerkezet. 80 energiacsoport használatával ugyan megnő a TORT
futási ideje, hiszen a ﬂuxusszámı́tás belső iterációit több csoportra kell végrehajtani, viszont a csoportállandók létrehozásánál nem szükséges a neutronspektrum
pontos ismerete.
A repülési irányok diszkretizálásához S8 -as kvadratúrát, a ﬂuxus és a hatáskeresztmetszetek sorfejtéséhez pedig P3 -as Legendre-sorfejtést alkalmaztam.
A számı́tás pontosságát befolyásoló toleranciákat: a pontonkénti ﬂuxus, a hasadási forrás, és a keﬀ -re vonatkozó konvergencia kritériumokat 10−3 -nak vettem.
Ennél kisebb értékek használatával nem kapunk pontosabb ﬂuxusértékeket, csupán
a futási idő nő meg.
A céltárgyszámı́tás eredményeképpen azt kaptam, hogy a neutronkeletkezés az
ólomtömb felső 20 cm-ben játszódik le, ezért az MCNPX számı́tásból vett forráserősséget ebben a térfogatban (Vphn ) osztottam el, osztáscellánként egyenletesen.
(A céltárgy és a zóna modelljének összekapcsolásáról lásd még a 39. oldalt.) A
ﬂuxusszámı́táshoz használt 80 csoportos neutronspektrumot egy kis statisztikus
hibával bı́ró MCNPX futásból vettem, amihez a 2.2.3-as verziót használtam és
nem vettem ﬁgyelembe a protontranszportot. Mivel a 4.3.2. alszakasz alapján a
protonok ﬁgyelembevétele nincsen hatással a spektrumra, csak a neutronhozamra,
ezért a kiégés-számı́tásban alkalmazott forráserősséget egy másik MCNPX futásból
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vettem, amihez a 2.5.c verziót használtam, a protontranszport ﬁgyelembevételével.

5.2.

A kiégésszámı́tás részletei

Az MSENC koncepcióban az üzemanyag-bevitel egy sönt ágon történik folyamatosan, állandó sebességgel és a sóolvadék tisztı́tása, azaz a hasadási termékek eltávolı́tása is folyamatosan, állandó sebességgel történik. A transzurán üzemanyag
bevitelénél feltételezem, hogy a nyomottvizes reaktorok kiégett üzemanyagából
nem kerül be urán szennyeződésként” a berendezésbe. A hasadási termékek eltá”
volı́tásának szelektivitását 99,9%-osnak veszem, továbbá azt is feltételezem, hogy a
kémiai elválasztás során nem kerülnek ki transzuránok a zónából. Az üzemanyagbetáplálással az elhasadt transzurán izotópokat pótolom, a kampány eleji zóna
hasadási reakció-gyakoriságának ﬁgyelembevételével. (Ezt részletesen a 43. oldalon ismertetem.)
A szubkritikus zóna izotóp-összetételének változását kiégési lépésekkel (lásd:
3.2.4. alszakasz eleje) követem nyomon, egy lépés hossza a kiégési számı́tásokban
alkalmazott forráserősség ﬁgyelembevételével: Tst = 1 nap. Az izotóp-összetétel szakaszos nyomonkövetésének jogosságát a fenti lépéshosszra külön számı́tással
igazoltam. Az ellenőrző számı́tásnál a ﬂuxus változatlansága mellett hat óránként kiszámı́tottam a zónabeli összetételt, ami a transzurán izotópokra lineárisan
változott és 24 óra elteltével megegyezett az egy napos számı́tással kapott koncentrációkkal.
Mivel az MSENC üzemanyaga folyékony, ezért a sóolvadék Tst -nek csupán
f < 1 részét tölti a zónában, (1 − f ) Tst ideig a hőcserélőben tartózkodik. Ezt úgy
vettem ﬁgyelembe, hogy lecsökkentettem a kiégésszámı́tásban alkalmazott ﬂuxust.
Feltételezve, hogy a Hz magasságú szubkritikus zóna fölött a hőcserélő további
Hh = 100 cm-t foglal el, továbbá állandó tömegáramot feltéve mind a zónában,
mind a hőcserélőben a zónában töltött idő és a teljes hurokban” töltött idő aránya
”
a térfogatok, illetve a magasságok arányából kapható:
f=

Hz
250 cm
= 0, 71428.
=
Hz + H h
350 cm

(5.1)

A kampányok számı́tásánál nem alkalmaztam terhelési tényezőt, ez a modellezés jelen részletességénél csupán a kiégési lépések számát módosı́taná.
A nukleáris hulladék hosszútávú kockázatát a hasadási termékek kis mértékben
befolyásolják, emiatt ezen izotópok transzmutációjával nem foglalkozom, ezért az
eredmények bemutatásánál, pl. a táblázatokban, nem tüntetem fel a besugárzások
során keletkezett hasadási termékek mennyiségét.

5.3.

A transzmutáció elemzése

Az MSENC transzmutációs képességét állandó összetételű transzurán betáplálás
mellett, két különböző sóolvadékra vizsgáltam meg. Vizsgálataim eredményeként
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az MSENC-be helyezett transzuránok átalakı́tásának mennyiségi viszonyait, a besugárzás eredményeként kapott izotóp-összetételt, az MSENC által megtermelt
energiát és a megtermelt energiára vonatkoztatott izotópátalakı́tást ismertetem.

5.3.1.

A besugárzás paraméterei

Az MSENC üzemanyag-betáplálása VVER-440-es reaktorokból származó 4 éves,
40600 MWnap/tU kiégetettségű, 20 év pihentetés utáni kazettákból pirokémiai
módszerekkel kivont transzurán izotópok. Egy ilyen kazetta izotóp-összetétele
az 5.1. táblázatban látható. A friss VVER kazetta kezdeti dúsı́tása 3,82%, kezdeti urán tartalma 120,2 kg. A továbbiakban, pl. a radiotoxicitás vizsgálatánál, a
VVER reaktorból évente kivett valamennyi kiégett kazetta összetételét az 5.1. táblázatban szereplő kazetta összetételével megegyezőnek veszem, felülbecsülve ezzel
a VVER-ekben keletkező transzuránok mennyiségét, mivel az évenként kirakott
kazettáknak csak egy része ilyen nagy kiégetettségű.

5.1. táblázat. Egy 40600 MWnap/tU kiégetettségű VVER-440-es kazetta transzurán összetétele 20 év hűtés után
Izotóp
237

Np
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
Pu
241
Am
242m
Am
243
Am
Am
243
Cm
244
Cm
245
Cm
246
Cm
Cm
TRU

Ni
[1024 mag]
1, 919 · 10−1
1, 919 · 10−1
7, 717 · 10−2
1, 821
1, 043
1, 981 · 10−1
2, 512 · 10−1
3, 390
3, 301 · 10−1
2, 545 · 10−4
8, 175 · 10−2
4, 121 · 10−1
1, 299 · 10−4
1, 581 · 10−2
1, 744 · 10−3
2, 267 · 10−4
1, 791 · 10−2
4, 012

mi
[g]
7, 553 · 101
7, 553 · 101
3, 050 · 101
7, 228 · 102
4, 157 · 102
7, 929 · 101
1, 009 · 102
1, 349 · 103
1, 321 · 102
1, 022 · 10−1
3, 299 · 101
1, 652 · 102
5, 243 · 10−2
6, 407
7, 097 · 10−1
9, 263 · 10−2
7, 262
1, 597 · 103

Ni /NTRU
[1]
4, 782 · 10−2
4, 782 · 10−2
1, 923 · 10−2
4, 538 · 10−1
2, 599 · 10−1
4, 937 · 10−2
6, 260 · 10−2
8, 450 · 10−1
8, 227 · 10−2
6, 342 · 10−5
2, 037 · 10−2
1, 027 · 10−1
3, 237 · 10−5
3, 940 · 10−3
4, 346 · 10−4
5, 650 · 10−5
4, 463 · 10−3
1, 000

Az MSENC-ben alkalmazott sóolvadékok összetételét, sűrűségének hőmérsékletfüggését [16]-ből vettem. A 650◦ C-os sóolvadék összetételét az 5.2. táblázat
tartalmazza. A sóolvadékban használt lı́tium 7 Li-ben 99,995%-ban dúsı́tott [49],
ami a kitűzött szubkritikusság elérése miatt szükséges, mivel a 6 Li abszorpciós
hatáskeresztmetszete termikus energiákon nagy.
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Az MSENC-ben elérni kı́vánt szubkritikusságot (keﬀ = 0, 97) a sóolvadékba
kevert PuF3 , illetve TRU-F3 mennyiségének növelésével értem el, miközben a
tiszta só minden egyes komponensének mennyiségét egyenlő módon csökkentettem. A sóba kevert transzuránok mennyisége nem éri el az oldhatósági küszöböt,
ami [16] alapján e két sóolvadékra 1-2 mol% között van. Az 5.2. táblázat a sóolvadékok adatai mellett tartalmazza a transzuránok mennyiségét és a kiszámı́tott
sokszorozási tényezőt is.

5.2. táblázat. A sóolvadékok összetétele, sűrűsége és olvadáspontja [16], valamint
az összetételhez tartozó sokszorozási tényező

A” só
”
C” só
”

BeF2
[mol%]
28,4
21,0

LiF
[mol%]
6,7
21,6

NaF
[mol%]
63,7
56,2

TRU-F3
[mol%]
1,2
1,2

(T = 650◦ C)
[g/cm3 ]
2,095
2,081

Tolv
[◦ C]
515-536
570

keﬀ
0,969
0,973

Az MSENC-ben alkalmazott elektrongyorsı́tó energiáját – a céltárgyszámı́tás
eredményeivel összhangban – 150 MeV-nek vettem, a nyalábáramot pedig 10 mAnek. Ezen gyorsı́tó paraméterekhez tartozó, az MCNPX 2.5.c verziójával számolt,
a protontranszportot is ﬁgyelembe vevő futásból kapott forráserősség S = 3, 0686 ·
1015 n/sec.
A fenti paraméterekkel (transzurán betáplálás, sóösszetétel és forráserősség)
5 éves (1825 nap) kampány alatt bekövetkező izotópváltozást követtem nyomon.
A kampány végén a zóna teljes tartalmát – hasadási termékek és transzuránok –
eltávolı́tom és mint nukleáris hulladékot mélységi geológiai tárolóba helyezem.
Az MSENC 5 évre vett átlagos termikus teljesı́tmény-sűrűségét (p th ) és teljesı́tményét (Pth ), átlagos elektromos teljesı́tményét (Pe ), valamint a megtermelt villamos energiát (E net ) tüntettem fel az 5.3. táblázatban. Pe meghatározásához a
hőátalakı́tás hatásfokát 40%-nak vettem, a villamosenergia-hálózatra adott teljesı́tményt (Penet ) pedig
Penet = Pe − Pgy
(5.2)
alapján számı́tottam, ahol Pgy az elektrongyorsı́tó teljesı́tmény-felvétele. Láthatjuk, hogy pth mintegy másfélszerese egy VVER-440-es reaktor teljes zónára vett
teljesı́tmény-sűrűségének, valamint, hogy a részecskegyorsı́tó teljesı́tmény-igénye
Pe -hez képest kicsi.
Az 5 éves üzem során a szubkritikus erősı́tés,
A=

1
,
1 − keﬀ

(5.3)

csak kis mértékben változott, az A” sóolvadék esetében 50 és 54 között, a C” só”
”
olvadék esetén pedig 59 és 61 között ingadozott. Mindkét sóolvadéknál a kampány
előrehaladtával A nőtt, ennek oka a kiindulási zónában nem található, nagyobb
tömegszámú transzurán izotópok megjelenése.
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5.3. táblázat. Az MSENC teljesı́tmény adatai és az 5 éves kampány alatt megtermelt villamos energia

A” só
”
C” só
”

5.3.2.

pth
[W/cm3 ]
112,56
127,36

Pth
[MW]
2104,11
2380,74

Pe
[MW]
841,64
952,29

Pgy
[MW]
1,5
1,5

Penet
[MW]
840,14
950,79

E net
[GWe év]
4,201
4,754

Az izotópátalakı́tás mennyiségi viszonyai

Az 5.4. táblázatban foglaltam össze az MSENC-be helyezett (indı́tótöltet és az
üzem közbeni betáplálás) és az 5 éves kampány után eltávolı́tott aktinidák mennyiségét. A betáplálás nem tartalmaz uránt, azonban üzem közben keletkezik a plutónium izotópjaiból α-bomlással, igaz a többi transzurán izotóphoz képest nem
számottevő mennyiségben. A 237 Np, 239 Pu és 240 Pu mennyisége csökkent (a 239 Pu
tömege a kezdeti ötödére), mı́g a 238-as, a 241-es és a 242-es tömegszámú izotópok
mennyisége nőtt. A 237 Np fogyásának oka, hogy neutron befogások és β-bomlások
révén 238 Pu-ba alakul át. A 241 Pu mennyisége 20%-kal megnőtt, annak ellenére,
hogy hasadóképes izotóp. Ennek magyarázata, hogy
Rc40 > Rc41 + Rf41 ,

(5.4)

ahol Rc és Rf jelöli a befogási és a hasadási reakció-gyakoriságot, 40 és 41 pedig – a
reaktorﬁzikában szokásos konvenció szerint – a Pu 240-es és a 241-es tömegszámú
izotópját. A 242 Pu mennyisége szintén nőtt, azonban a 241-es izotóphoz képest
kisebb mértékben. A teljes plutónium mennyisége a besugárzás végére a kezdeti
tömeg felére csökkent.
Az Am izotópok mennyisége a kezdeti mennyiségnek a felére csökkent. A 241 Am
tömege – befogás miatt – a harmadára csökkent, mı́g a 243 Am tömege kevesebb,
mint 10%-kal megnőtt. Sajnálatos módon a Cm mennyisége a kezdeti tömeg nyolcszorosára nőtt, ezen felül pedig a betápláláshoz képest új izotópok is megjelentek
a kampány végi kűrium izotópok között: a 242 Cm és a 247 Cm.
Annak ellenére, hogy nem mindegyik transzurán izotóp mennyisége csökken
a kampány során, az MSENC-beli besugárzás az össztranszurán mennyiséget a
kezdeti mennyiség felére csökkenti.
A kétféle sóolvadékot összehasonlı́tva elmondhatjuk, hogy a fajlagos – a bebe
táplálásra vonatkoztatott: mki
i /mi – kivétel tekintetében csekély a különbség
be
közöttük. A C” sóra mi 10%-kal nagyobb, ezért nagyobb mértékű a Np, Pu és
”
Am izotópok fogyása és nagyobb a Cm izotópok felhalmozódása is.
Az MSENC kezdeti és a kampány alatti transzurán betáplálásából meghatározható, hogy a berendezés hány VVER-440-es blokk kiszolgálására”, azaz hulla”
dékának feldolgozására képes. Az 5.5. táblázatban láthatjuk, hogy pl. a C” só”
olvadékkal működő MSENC kezdeti töltetéhez 16 VVER blokkban egy év alatt
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5.4. táblázat. Az MSENC-be töltött (indı́tótöltet és 5 éves betáplálás) transzuránok és a kampány végén eltávolı́tott, 1 év hűtés utáni aktinidák mennyisége
Izotóp
234

U
U
236
U
U
237
Np
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
Pu
241
Am
242m
Am
243
Am
Am
242
Cm
243
Cm
244
Cm
245
Cm
246
Cm
247
Cm
Cm
Aktinidák
235

A” só
”
Bevitel
Kivétel
[kg]
[kg]
0, 0
5, 275
0, 0
1, 852
0, 0
8, 463 · 10−1
0, 0
7, 975
2, 771 · 102
5, 018 · 101
2
2, 771 · 10
5, 018 · 101
1, 119 · 102
2, 714 · 102
2, 652 · 103
4, 980 · 102
1, 525 · 103
8, 119 · 102
2
2, 909 · 10
3, 670 · 102
2
3, 704 · 10
4, 222 · 102
3
4, 950 · 10
2, 370 · 103
4, 847 · 102
1, 311 · 102
3, 752 · 10−1 2, 558 · 10−2
1, 210 · 102
1, 320 · 102
2
6, 061 · 10
2, 631 · 102
0, 0
7, 153
1, 923 · 10−1 6, 538
2, 350 · 101
1, 333 · 102
2, 603
5, 842 · 101
3, 398 · 10−1 1, 166 · 101
0, 0
2, 436
2, 664 · 101
2, 195 · 102
5, 860 · 103
2, 911 · 103

C” só
”
Bevitel
Kivétel
[kg]
[kg]
0, 0
5, 408
0, 0
1, 848
0, 0
9, 075 · 10−1
0, 0
8, 165
3, 044 · 102
5, 245 · 101
2
3, 044 · 10
5, 245 · 101
1, 229 · 102
2, 786 · 102
2, 913 · 103
5, 220 · 102
1, 675 · 103
8, 597 · 102
2
3, 195 · 10
3, 903 · 102
2
4, 069 · 10
4, 645 · 102
3
5, 438 · 10
2, 515 · 103
5, 325 · 102
1, 365 · 102
4, 122 · 10−1 2, 739 · 10−2
1, 329 · 102
1, 433 · 102
2
6, 659 · 10
2, 799 · 102
0, 0
7, 832
2, 112 · 10−1 7, 370
2, 582 · 101
1, 489 · 102
2, 860
6, 254 · 101
3, 733 · 10−1 1, 317 · 101
0, 0
2, 936
2, 926 · 101
2, 428 · 102
6, 438 · 103
3, 098 · 103

keletkezett transzurán mennyiség szükséges, továbbá, hogy a berendezés működése során évente közel öt blokk hulladékát dolgozza fel [S16].

5.3.3.

A besugárzás utáni transzurán összetétel

Az 5.2. ábra alapján az üzemanyag összetételének megváltozását elemzem. Az
ábrán az egyes transzurán izotópok magszámának (Ni ) és az összes transzurán
magszámának (NTRU ) hányadosát tüntettem fel a kiégett VVER üzemanyagra
(20 év hűtés után) és az MSENC-ből eltávolı́tott üzemanyagra (5 év besugárzás és
1 év hűtés után) mindkét sóösszetételre. Az MSENC kiégett üzemanyagában 1 év
pihentetés után az üzem alatt keletkezett rövid felezési idejű izotópok lebomlanak.
A kiégett VVER üzemanyagban a plutónium izotópjai fordulnak elő a legnagyobb arányban (együttesen: 84,5%), a Pu izotópok között a 239 Pu (45,3%) és a
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5.5. táblázat. Az MSENC által kiszolgált VVER-440-es reaktorok száma

A” só
”
C” só
”

kezdeti
töltet
15,2
16,1

éves
betáplálás
4,1
4,7

240 Pu

(25,9%) izotópok dominálnak. Nem elhanyagolható az Am izotópok aránya (10,2%), mı́g a kűrium izotópok aránya csekély.
A kétféle sóolvadékban történő besugárzás után kapott izotóp-összetételek között nincs nagy különbség ezért az alábbiak mindkét sóra érvényesek. Látható,
hogy a besugárzás után az izotóparányok eltolódnak a nagyobb tömegszámú izotópok felé. Az MSENC-ből kivett, kiégett üzemanyagban továbbra is a plutónium
izotópok dominálnak (81%), azonban a 239 Pu aránya (17%) jelentősen lecsökkent
az indı́tótöltetbeli arányhoz képest. A Pu izotópok közül a 240 Pu-nak a legnagyobb
az aránya (28,0%), mı́g a 238-as izotóp kivételével (9%) a többi izotóp aránya 15%
körüli. Az Am izotópjainak aránya közel azonos, összarányuk 9%-ra csökkent.
Valamennyi kűrium izotóp aránya nagyobb a besugárzás után, az összes Cm izotóp aránya pedig a kezdeti kevesebb, mint 0,5%-ról több, mint 7%-ra nőtt. A
reakció-gyakoriságokat megvizsgálva kitűnik, hogy az MSENC-be helyezett aktinidák főként befogásokkal, nem pedig hasadásokkal alakulnak át. Ez alól csak a
239 Pu és az 241 Am a kivétel [S16].

5.3.4.

A fajlagos izotópátalakı́tás vizsgálata

Egy transzmutáló berendezés fontos jellemzője a megtermelt energiára jutó keletkezett, illetve elfogyasztott izotópok mennyisége. Jelölje mi az i. izotóp tömegét
egy kiégett VVER üzemanyag-kazettában, vagy az MSENC-ből eltávolı́tott sóolvadékban. Jelölje E a VVER kazettából, vagy az MSENC-be helyezett (indı́tó
töltet+folyamatos betáplálás) üzemanyagból kinyert” energiát. Ezek után a faj”
lagos izotópfelhalmozódást mindkét reaktorra mi /E adja meg. Mivel egy MSENC
több VVER blokkot szolgál ki, valamint üzemanyaga csak transzuránokat tartalmaz és ezekből csak néhány izotóp mennyisége csökken működése során, valamint
a behelyezett transzuránokból előállı́tott energia – a VVER-hez képesti nagyobb
teljesı́tmény ellenére – kevesebb, mint a létrejöttük során megtermelt energia, ezért
szinte valamennyi transzurán izotópra
mMSENC
mVVER
i
i
>
.
EMSENC
EVVER

(5.5)

Ezért a fenti fajlagos izotópfelhalmozódások helyett célszerűbb mVVER
/EVVER és
i
mMSENC
/E
=
E
+
E
.
Ezt
az
5.6. tábösszehasonlı́tása,
ahol
E
csat
csat
VVER
MSENC
i
lázat segı́tségével tettem meg, ahol mVVER
4
év
besugárzás
és
20
év
pihentetés,
i
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Az összes transzuránhoz képesti magarány, Ni/NTRU [1]

0.5

kiégett VVER üzemanyag
besugárzás az ,,A’’ sóban
besugárzás a ,,C’’ sóban

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
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Cm
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5.2. ábra. Az egyes transzurán izotópok aránya a teljes transzurán izotóp mennyiséghez képest (Ni /NTRU ). A VVER kiégett üzemanyag összetétele 4 év besugárzás
és 20 év pihentetés, az MSENC üzemanyaga 5 év besugárzás és 1 év pihentetés
utáni.

mMSENC
pedig 5 év besugárzás és 1 év pihentetés utáni. A táblázatban nem tünteti
tem fel a VVER reaktorból kivett urán mennyiségét, mivel az a kémiai elválasztás
ereményeképpen nem kerül be az MSENC-be.
Láthatjuk, hogy a Cm izotópjainak és a 238 Pu-nak a kivételével valamennyi
transzurán izotóp felhalmozódása kisebb a csatolt üzemanyagciklusban. A Np felhalmozódása hetede, a plutóniumé pedig 40%-a VVER ciklusbelinek. A 238 Pu kivételével – aminek fajlogos keletkezése kétszeres a csatolt ciklusban – valamennyi
Pu izotópnak kisebb a fajlagos tömege. A 239-es és a 240-es izotópok tömege
kevesebb, mint 15% és 40% a csatolt ciklusban, mı́g a 241-es és a 242-es izotópok mennyisége közel azonos mindkét ciklusban. Az Am fajlagos tömege a csatolt üzemanyagban kevesebb, mint harmada a VVER ciklusbelihez képest. Az
241 Am mennyisége kevesebb, mint ötöde, a 243 Am mennyisége pedig 85%-a a
VVER ciklusbelinek. Sajnálatos módon a Cm felhalmozódása a csatolt ciklusban hétszeres, illetve az egyes kűrium izotópokat tekintve a felhalmozódás 1727-szeres. Az össztranszurán mennyiséget tekintve, illetve az MSENC-ből kivett
transzuránokhoz hozzávéve a keletkezett uránt is, kijelenthető, hogy az alkalmazott
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5.6. táblázat. Az aktinida izotópok felhalmozódása a VVER és a VVER-MSENC
csatolt üzemanyagciklusban
Izotóp
234

U
U
236
U
U
237
Np
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
Pu
241
Am
242m
Am
243
Am
Am
242
Cm
243
Cm
244
Cm
245
Cm
246
Cm
247
Cm
Cm
Aktinidák
235

VVER
mVVER
/EVVER
i
[kg/GWe év]
–
–
–
–
1, 765 · 101
1, 765 · 101
7, 130
1, 689 · 102
9, 717 · 101
1, 853 · 101
2, 360 · 101
3, 154 · 102
3, 088 · 101
2, 391 · 10−2
7, 712
3, 862 · 101
0, 0
1, 225 · 10−2
1, 497
1, 658 · 10−1
2, 165 · 10−2
0, 0
1, 697
3, 733 · 102

A” só
”
mMSENC
/Ecsat
i
[kg/GWe év]
2, 648 · 10−1
9, 297 · 10−2
4, 248 · 10−2
4, 003 · 10−1
2, 519
2, 519
1, 362 · 101
2, 500 · 101
4, 075 · 101
1, 842 · 101
2, 119 · 101
1, 190 · 102
6, 582
1, 284 · 10−3
6, 626
1, 321 · 101
3, 591 · 10−1
3, 282 · 10−1
6, 692
2, 933
5, 857 · 10−1
1, 223 · 10−1
1, 102 · 101
1, 461 · 102

C” só
”
mMSENC
/Ecsat
i
[kg/GWe év]
2, 455 · 10−1
8, 391 · 10−2
4, 120 · 10−2
3, 707 · 10−1
2, 381
2, 381
1, 265 · 101
2, 370 · 101
3, 903 · 101
1, 772 · 101
2, 109 · 101
1, 142 · 102
6, 202
1, 243 · 10−3
6, 509
1, 271 · 101
3, 556 · 10−1
3, 346 · 10−1
6, 765
2, 839
5, 980 · 10−1
1, 333 · 10−1
1, 102 · 101
1, 407 · 102

sóolvadéktól függetlenül a VVER-beli transzurán felhalmozódás a kiégett üzemanyag MSENC-beli besugárzásával 40%-ra csökken.
A kétféle sóolvadékot összehasonlı́tva megállapı́tható, hogy a C” só kedvezőbb
”
a fajlagos transzurán keletkezés tekintetében a Np, a Pu és az Am valamennyi
izotópjára, mı́g a Cm izotópjainak és a hasadási termékeknek a felhalmozódása
közel azonos mindkét sóra. Az urán felhalmozódása az A” sóban kisebb, ami
”
a kisebb transzurán-bevitellel magyarázható. A fajlagos összaktinida keletkezést
tekintve a C” só kedvezőbb, bár a két sóolvadék közötti különbség csekély.
”
Az eddigiek alapján elmondható, hogy az MSENC-VVER csatolt rendszer legnagyobb előnye a transzmutáción és a többlet villamosenergia-termelésen túl az
önmagában működő VVER reaktorhoz képesti csekélyebb fajlagos transzurán felhalmozódás. Az MSENC-nek, mint energiatermelő berendezésnek a csatolt üzemanyagciklusban a szerepe kisebb, mint a VVER reaktornak, mivel a csatolt üzemanyagciklusban megtermelt energiának csak 21%-át adja [S16].
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5.4.
5.4.1.

A radiotoxicitás elemzése
Az elemzésnél alkalmazott megfontolások

A radiotoxicitást a 3.2.5. alszakaszban leı́rtak szerint számı́tom. Nem a kumulatı́v
toxicitást – egy izotóp és valamennyi leányeleme által képviselt toxicitás – használom, mint [4], hanem a radiotoxicitást, Θ(t), mindig egy adott időpillanatbeli
izotóp-összetételre veszem. Egy transzmutációs berendezés értékelése szempontjából hasznos ha a relatı́v radiotoxicitást, ϑ(t), nézzük, azaz egy transzuránokból
álló izotópcsomag toxicitását annak a természetes uránnak a toxicitására, Θ Unat (t),
vonatkoztatjuk, amiből az izotópcsomag keletkezett. Az urán hosszú felezési ideje
miatt az urán toxicitása időben állandónak vehető:
ΘUnat (t) ≡ ΘUnat ,

(5.6)

ı́gy a relatı́v radiotoxicitás számı́tásához csak egy osztótényezőt kell ﬁgyelembe
venni:
Θ(t)
.
(5.7)
ϑ(t) =
ΘUnat
ΘUnat kiszámı́tásához szükséges ismerni a 235 U dúsı́tását a friss VVER üzemanyagban (dr ), a dúsı́tási maradékban (dm ) és a természetes uránban (dnat ), valamint a reaktorba helyezett urán tömegét (Mr ). Ezek ismeretében az Mr -hez
szükséges természetes urán tömege (M ):
M=

(dr − dm )
Mr .
(dnat − dm )

(5.8)

Számı́tásaimban dr = 3, 82%, dm = 0, 3% és dnat = 0, 72%.
A 2.1. szakaszban emlı́tett radioaktivitás szempontjából tiszta atomenergia kritériuma szerint a természetbe visszajuttatott nukleáris hulladéknak nem szabad
nagyobb radiotoxicitással rendelkeznie, mint annak az uránnak, amiből a hulladék keletkezett. Ezt nyilván nem lehet a reaktorból való üzemanyag-kivétel után
azonnal, hanem csak valamennyi tárolási idő (Ttár ) után teljesı́teni:
ϑ(Ttár ) = 1.

(5.9)

Tehát egy mélységi geológiai tárolónak Ttár ideig kell hermetikusnak lennie, azaz
elszigetelnie a nukleáris hulladékot a bioszférától.
Egy izotópcsomag által képviselt radiológiai kockázat értékeléséhez jól használható még a maradék kockázat [4], ami az izotópcsomagnak a természetes urán
toxicitásán felüli toxicitását adja meg:
Ttár



Km (t) =
Θ(t ) − ΘUnat dt ,
t

(5.10)
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illetve a természetes urán toxicitására vonatkoztatott relatı́v maradék kockázat:
Km (t)
km (t) =
=
ΘUnat

Ttár


 
ϑ(t ) − 1 dt .

(5.11)

t

A transzmutáció célja az energetikai reaktorokból származó kiégett üzemanyag
tömegének és ezáltal a kiégett üzemanyag jelentette radiológiai kockázatnak, valamint Ttár -nak a csökkentése. Az MSENC-nek a radiotoxicitás szempontjából
való értékeléséhez azt kell megvizsgálni, hogy melyik hulladékcsomagnak kisebb a
radiotoxicitása: a VVER reaktorból származó kiégett üzemanyagból kivont transzurán izotópoknak (NiVVER , tömege: mVVER
), vagy annak az izotópcsomagnak,
i
VVER
ami Ni
-ből keletkezett az MSENC-beli besugárzás során (NiMSENC , tömege:
MSENC
mi
). Ezen kı́vül azt is meg kell vizsgálni, hogy a két berendezésből származó
izotópcsomag közül melyikre kisebb Ttár . A fenti kérdésben a VVER-ből származó
hasadási termékek tömegét és az általuk képviselt radiotoxicitást elhanyagolom,
mivel ez néhány száz év alatt eléri a természetes urán toxicitását – erre példát
az MSENC-ből kivett üzemanyagnál mutatok az 5.4. ábrán –, ı́gy nem befolyásolja egy transzuránokból és hasadási termékekből álló izotópcsomag hosszútávú
kockázatát.

5.4.2.

A radiotoxicitás időbeli változása, a szükséges tárolási idő
és a maradék kockázat

Az 5.3. ábrán látható az MSENC-be bevitt (indı́tótöltet és 5 éves betáplálás)
transzurán izotópok radiotoxicitásának időbeli változása akkor, ha ezeket az izotópokat nem vittük volna be az MSENC-be és nem sugároztuk volna be a C” sóolva”
dékban, hanem végleges tárolóba helyezzük. A hulladék toxicitását százezer évig a
plutónium izotópok határozzák meg, utána pedig a transzurán izotópok bomlásából keletkező leányelemek. A transzuránok közül egy millió év után a neptúnium
izotópjainak a legnagyobb a toxicitása. Ennek oka egyfelől a 2, 14 · 10 6 éves felezési
idejű 237 Np, másfelől az 243 Am-ből α-bomlással keletkező 239 Np, ami 2,35 napos
felezési ideje miatt az amerı́cium elbomlása után hamar eltűnik. A transzuránok
leányelemei közül a polónium és a tórium izotópjainak radiotoxicitása jelentős, pl.
a 210 Po és a 229 Th izotópoké.
Az 5.4. ábrán mutatom be az MSENC-ből 5 éves, C” sóolvadékbeli besugárzás
”
után kivett valamennyi izotóp radiotoxicitásának időbeli lecsengését. Az időtengely
egy évtől kezdődik, ennyi idő alatt a rövid felezési idejű izotópok elbomlanak.
Látható, hogy a besugárzott hulladék hosszútávú toxicitását a transzuránok és
leányelemeik határozzák meg, mivel a hasadási termékek radiotoxicitása 300 év
alatt éri el ΘUnat -ot. Ezért hagyható el a feldolgozatlan” VVER hulladék toxi”
citásából a hasadási termékek toxicitása. Százezer év után az össztoxicitást az
MSENC által át nem alakı́tott transzuránokból felszaporodó leányelemek toxicitása szabja meg, akárcsak a feldolgozatlan” VVER hulladék esetében.
”
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5.3. ábra. Az MSENC-be a C” sóolvadék esetén bevitt transzurán izotópok
”
radiotoxicitásának időbeli változása

Az 5.4. ábrán látható görbékhez hasonló menetű görbék adódnak, ha a besugárzást az A” sóolvadékban végezzük el, ezért erre az összetételű sóra nem mutatok
”
külön ábrát. A különböző sóolvadékban besugárzott hulladék radiotoxicitásánák
egyes időpontokban vett értéke a C” sóban besugárzott hulladékcsomagra néhány
”
százalékkal kisebb, mint az A” sóban besugárzott hulladékra.
”
A C” sóolvadékkal működő MSENC-be bevitt és a berendezésből 5 éves besu”
gárzás után eltávolı́tott izotópok radiotoxicitásának időbeli változását az 5.5. ábrán
mutatom be. A bevitt izotópok toxicitása természetesen arra az esetre vonatkozik,
ha nem sugározzuk be őket, hanem mélységi tárolóba helyezzük. Külön tüntettem fel a bevitt izotópokra a transzuránokból keletkezett leányelemek által képviselt radiotoxicitást, valamint a berendezésből eltávolı́tott aktinidák leányelemeinek
toxicitását. Látható, hogy 100 évig az MSENC-ben besugárzott izotópcsomag toxicitása nagyobb, mint a fel nem dolgozott VVER hulladéké, azonban 100 év után
a feldolgozott hulladéknak kisebb a radiotoxicitása. Százezer és millió év között a
helyzet megfordul az MSENC-ből kivett izotópcsomag toxicitása az aktinidák leányelemei miatt nagyobb, mint a VVER hulladéké, végeredményképpen azonban a
feldolgozott hulladék toxicitása éri el hamarabb ΘUnat -ot [S16].
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5.4. ábra. Az MSENC-ből a C” sóolvadékban való 5 éves besugárzás után kivett
”
izotópok radiotoxicitásának időbeli változása

A szükséges tárolási idő. A kétféle sóolvadékba bevitt és az MSENC-beli besugárzás után eltávolı́tott izotópcsomagokra vonatkozó Ttár -t az 5.7. táblázatban
foglaltam össze. Megállapı́thatjuk, hogy nincs különbség a két sóolvadék között
a bevitt izotópok tárolási idejében. Az MSENC-ből kivett hulladékcsomagok tárolási ideje közül a C” sóhoz tartozó izotópcsomag toxicitása éri el hamarabb a
”
természetes uránét, igaz a két sóolvadékhoz tartozó tárolási idők közötti különbség
csekély. A feldolgozott hulladékra Ttár 70%-kal kisebb, mint a feldolgozás nélküli
VVER hulladékra, ami millió éves időskálán nem jelentős különbség [S16].

5.7. táblázat. Az MSENC-be bevitt és a berendezésből eltávolı́tott izotópokra
vonatkozó tárolási idők

A” só
”
C” só
”

Bevitel
[106 év]
7,688
7,688

Kivétel
[106 év]
5,454
5,326
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5.5. ábra. Az MSENC-be bevitt és a berendezésből kivett izotópok radiotoxicitásának időbeli változása a C” sóolvadék esetén
”

A maradék kockázat. Az 5.6. ábrán a C” sóolvadékba bevitt transzurán izo”
tópokra és a sóolvadékból a besugárzás után eltávolı́tott valamennyi izotópra vonatkozó relatı́v maradék kockázatot mutatom be. A maradék kockázat összevetése
hasonló tárolási idejű izotópcsomagok esetében hasznos, jelen esetben pedig különösen alkalmas mennyiség a két izotópcsomag által képviselt radiológiai kockázat
összehasonlı́tására, mivel az 5.5. ábrából látható, hogy a berendezésbe bevitt és a
berendezésből kivett izotópcsomagok radiotoxicitásának hányadosa az idő függvényében 1-nél nagyobb és kisebb értéket is felvesz. Az 5.6. ábra alapján elmondható,
hogy annak ellenére, hogy a feldolgozott VVER hulladék radiotoxicitása az eredeti hulladék toxicitásánál nem mindig kisebb, a maradék kockázat tekintében az
MSENC-ben besugárzott hulladék kis mértékben kedvezőbb, mint a feldolgozatlan
VVER hulladék.

5.5.

A transzmutáció vizsgálatának összefoglalása

Ebben a fejezetben az MSENC modellezésének második részével: a szubkritikus
zónában lejátszódó kiégés, azaz a transzmutáció vizsgálatával foglalkoztam.
Az MSENC transzmutációs képességét két különböző sóolvadékra vizsgáltam
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5.6. ábra. Az MSENC-be bevitt és a berendezésből kivett izotópok maradék
kockázatának időbeli változása a C” sóolvadék esetén
”

meg állandó izotóp-összetételű transzurán betáplálás mellett. A berendezés üzemanyaga VVER-440-es reaktorokból származó, 20 éves pihentetésű kiégett kazettákból pirokémiai módszerekkel elválasztott transzurán izotópok. A sóolvadékba
kevert transzuránok mennyiségének változtatásával az MSENC sokszorozási tényezőjét keﬀ = 0, 97-re állı́tottam be. Eny = 150 MeV energiájú és Iny = 10 mA-es
elektronnyalábot alkalmazva a berendezés teljesı́tménye – a só összetételétől függően – 840 MWe , illetve 950 MWe . Az MSENC meghajtásához használt elektrongyorsı́tó teljesı́tménye csupán 1,5 MW, ami az MSENC teljesı́tményéhez képest
elhanyagolható.
A VVER hulladékot 5 éves MSENC-beli besugárzásnak vetettem alá és az ı́gy
kapott izotópcsomag tulajdonságait hasonlı́tottam össze a feldolgozatlan”, kiégett
”
VVER üzemanyag tulajdonságaival. Számı́tásaim alapján megállapı́tható, hogy
az MSENC a behelyezett transzuránok mennyiségét – annak ellenére, hogy nem
mindegyik transzurán izotóp mennyisége csökken a besugárzás során – a kezdeti
mennyiség felére csökkenti. Mı́g a teljes plutónium és amerı́cium mennyisége a
besugárzás végére a kezdeti tömeg felére csökken, addig a kűrium mennyisége a
kezdeti tömeg nyolcszorosára nő.
A plutónium izotópok dominálnak a kiégett VVER és az MSENC-ben besugár-
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zott üzemanyag összetételében is, azonban a besugárzott üzemanyagban a 239 Pu
aránya jelentősen kisebb: mı́g az előbbiben 45,3%, addig az utóbbiban csak 17%.
Az izotóp-összetétel a besugárzás hatására a nagyobb tömegszámú izotópok felé tolódik el. Az Am aránya kis mértékben csökken, mı́g a Cm aránya a kezdeti 0,5%-ról
több, mint 7%-ra nő, ezen felül a betápláláshoz képest új izotópok is megjelennek a
kampány végi kűrium izotópok között: a 242 Cm és a 247 Cm. A 239 Pu mennyiségének csökkenése jelentős javulás a kiégett VVER üzemanyag összetételéhez képest,
azonban a kűrium izotópok felhalmozódása kedvezőtlen.
Összevetettem a megtermelt energiára jutó transzurán felhalmozódást a VVER
reaktor üzemanyagciklusára és a VVER-MSENC csatolt üzemanyagciklusra. Ezek
szerint a Cm izotópjainak és a 238 Pu-nak a kivételével valamennyi transzurán izotóp felhalmozódása kisebb a csatolt üzemanyagciklusban; a Cm felhalmozódása a
csatolt ciklusban hétszerese a VVER ciklusbelinek. Az össztranszurán keletkezést
tekintve, illetve az MSENC-ből kivett transzuránokhoz hozzávéve a besugárzás
során keletkezett uránt is, megállapı́tható, hogy az alkalmazott sóolvadéktól függetlenül a VVER-beli transzurán felhalmozódás a kiégett üzemanyag MSENC-beli
besugárzásával 40%-ra csökken. A megtermelt energiát tekintve az MSENC-nek,
mint energiatermelő berendezésnek a szerepe a csatolt üzemanyagciklusban kisebb,
mint a VVER reaktornak, mivel a csatolt üzemanyagciklusban megtermelt energiának csak ötödét adja; igaz abból az üzemanyagból, amit hagyományos reaktorban
már nem lehet felhasználni.
A megvizsgált két sóolvadék közül a C” jelű rendelkezik, igaz csekély mérték”
ben, előnyösebb tulajdonságokkal, ezért az MSENC-ben – csupán a reaktorﬁzikai
jellemzőket szem előtt tartva – ezt a sóolvadékot célszerű használni.
Ezen kı́vül megvizsgáltam az MSENC-beli besugárzás hatását a kiégett VVER
üzemanyag radiotoxicitására. Számı́tásaim szerint az MSENC alkalmazásával a
VVER-ből származó nukleáris hulladék tárolási ideje az eredeti tárolási idő 70%ára csökken, ami – ﬁgyelembe véve a VVER hulladék millió éves nagyságrendű
tárolási idejét – nem jelentős javulás. Ennek oka, hogy az MSENC-ben besugárzott
hulladék össztoxicitását százezer év után az át nem alakı́tott, illetve a keletkezett
magasabb tömegszámú transzuránok bomlásából megjelenő leányelemek toxicitása
szabja meg.
A besugárzott VVER hulladék tárolási idejéből és radiotoxicitásának időbeli
változásából megállapı́tható, hogy az MSENC-beli 5 éves besugárzás nem csökkenti a nukleáris hulladék által képviselt radiológiai kockázatot számottevően,
mivel a feldolgozott és a feldolgozatlan hulladék tárolási idejének nagyságrendje
megegyezik. Azaz az MSENC ilyen módon való működtetésével a radioaktivitás
szempontjából tiszta atomenergia kritériuma ugyanannyi idő alatt teljesül, mint a
berendezés alkalmazása nélkül, tehát az MSENC 5 éves kampánnyal nem valósı́tja
meg a transzmutáció célkitűzéseit.

6. fejezet

Összefoglalás
Doktori munkám a nukleáris energetika egyik aktuális kérdéséhez, a hosszú felezési
idejű izotópok átalakı́tásához, azaz a transzmutációhoz kapcsolódik. Kutatásom
tárgya egy kisléptékű – egy atomerőmű hulladékának telephelyi kezelését megvalósı́tó –, sóolvadék üzemanyagú, elektrongyorsı́tóval hajtott, szubkritikus, aktinida
transzmutációs berendezés volt. A dolgozatomban megvizsgált berendezés neve
MSENC. Célkitűzésem volt a berendezés transzmutációs képességének a vizsgálata,
azaz annak meghatározása, hogy a könnyűvizes reaktorok kiégett üzemanyagának
MSENC-beli besugárzása milyen hatással van a nukleáris hulladék mennyiségére és
izotóp-összetételére, valamint hogyan csökkenti a hulladék radiológiai kockázatát
és szükséges tárolási idejét.
Mivel munkám megkezdésekor a 3.1. szakaszban részletesen ismertetett folyamatos üzemanyag-betáplálású, külső neutronforrással hajtott reaktor modellezésére alkalmas kód nem állt rendelkezésemre, ezért kidolgoztam az MSENC ﬁzikai modelljét, majd nemzetközileg használt reaktorﬁzikai kódok módosı́tásával
és összekapcsolásával létrehoztam a vizsgálat elvégzéséhez szükséges számı́tógépes
programrendszert (3.2. szakasz).
Ezzel az eszközzel végzett számı́tásaim eredményeképpen meghatároztam az
elektrongyorsı́tóval működtetett ólom neutronforrás elektron-neutron átalakı́tási
tulajdonságait, a neutronhozamnak és a keletkezett neutronok energia-spektrumának függését a nyalábenergiától. Meghatároztam az elektrongyorsı́tó oldaláról befektetett energia szempontjából kedvező neutronhozamot (4.3. szakasz), valamint
a céltárgy ideális méretét (4.4. szakasz) és helyét az MSENC-ben (4.5. szakasz).
Az MSENC transzmutációs képességeit kétféle sóolvadékra, folyamatos, állandó izotóp-összetételű üzemanyag-betáplálás mellett vizsgáltam meg (5.3. szakasz). A két sóolvadék transzmutációs tulajdonságai kis mértékben térnek el, ı́gy
az alábbi megállapı́tások mindkettőre érvényesek. 5 éves besugárzások nyomonkövetéséből megállapı́tottam, hogy – annak ellenére, hogy nem mindegyik transzurán
izotóp mennyisége csökken a besugárzás során – az MSENC-be helyezett transzuránok mennyisége a kezdeti mennyiség felére csökken (5.3.2. alszakasz).
Megállapı́tottam, hogy mind a kiégett VVER, mind az MSENC-ben besugár-
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zott üzemanyagban a plutónium izotópok dominálnak, azonban az MSENC-ben
besugárzott üzemanyagban a 239 Pu aránya jelentősen kisebb: mı́g az előbbiben
45,3%, addig az utóbbiban csak 17%. Ez kedvező eredmény, azonban az izotópösszetétel a besugárzás hatására a nagyobb tömegszámú izotópok felé tolódik el:
a kűrium részaránya a kezdeti 0,5%-ról több, mint 7%-ra nő (5.3.3. alszakasz).
Összehasonlı́tottam a megtermelt energiára jutó transzurán felhalmozódást a
VVER reaktor üzemanyagciklusára és a VVER-MSENC csatolt üzemanyagciklusra. Az össztranszurán keletkezést tekintve a VVER reaktor kiégett üzemanyagának MSENC-beli besugárzása a transzurán felhalmozódást a VVER ciklusbeli felhamozódás 40%-ára csökkenti, azonban a kűrium felhalmozódása a csatolt
ciklusban hétszerese a VVER ciklusbelinek (5.3.4. alszakasz).
A radiotoxicitás elemzéséből megállapı́tottam, hogy az MSENC alkalmazásával
a VVER-ből származó nukleáris hulladék tárolási ideje az eredeti tárolási idő 70%ára csökken, ami – ﬁgyelembe véve a VVER hulladék millió éves nagyságrendű
tárolási idejét – nem jelentős javulás (5.4.2. alszakasz).
Az MSENC-beli besugárzás utáni izotópok mennyiségi és összetételbeli elemzése, valamint a besugárzás utáni hulladék radiotoxicitásának időbeli változása és
tárolási ideje alapján megállapı́tottam, hogy az MSENC-beli 5 éves besugárzás nem
csökkenti a nukleáris hulladék által képviselt radiológiai kockázatot és a hulladék
tárolási idejét számottevően, tehát az MSENC ilyen módon való működtetésével a
radioaktivitás szempontjából tiszta atomenergia kritériuma ugyanannyi idő alatt
teljesül, mint a berendezés alkalmazása nélkül, azaz az MSENC nem valósı́tja meg
a transzmutáció célkitűzéseit.
A berendezés modellezésére létrehozott programrendszer továbbfejlesztése több
ponton is lehetséges. A jelenlegi zónamodell nem tartalmazza a céltárgyat a nyalábvezető csőtől elválasztó belépő ablakot, illetve a szubkritikus zóna feletti hőcserélőt. Az előbbi ﬁgyelembe vétele a céltárgy neutronhozamát, az utóbbi pedig
a zónában kialakuló ﬂuxusviszonyokat befolyásolja. Ezen kı́vül a céltárgy és a
szubkritikus zóna modelljének összekapcsolásának kibővı́tésével lehetőség nyı́lna
anizotróp források használatára, azaz protongyorsı́tóval hajtott ADS-ek modellezésére is.
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[3] Csom Gy.: Atomermőművek üzemtana I., Műegyetemi Kiadó, 1997.
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Szél Konferencia, 2001. április 20-22., Gödöllő.
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