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A kutatások elızménye 
A világ növekvı energiaigénye és a villamosenergia-termeléshez 
kötıdı gazdasági és környezetvédelmi problémák az elmúlt években a 
nukleáris energiatermelés reneszánszát indították meg. Az eljövendı 
fejlıdés elıtérbe tolta az atomenergetika elıtt álló két kihívást: a 
hosszú felezési idejő hulladékok kezelését, azaz a transzmutációt, és a 
hasadóanyag utánpótlását, a tenyésztést. 

Mindkét feladat megoldására ígéretes eszköznek látszik a sóolvadékos 
reaktor. Ellentétben a hagyományos, szilárd üzemanyagú 
reaktorokkal, ezekben a reaktorokban az üzemanyag a hőtıközegként 
szolgáló sóolvadékban feloldva kering a primer körben. Termikus 
reaktorokban grafithasábokat is elhelyeznek a reaktortartályban, az 
üzemanyag az ezek között kialakított csatornákban áramlik. 
Folyékony állapotának köszönhetıen az üzemanyag közvetlenül 
hozzáférhetı, ami folyamatos reprocesszálást tesz lehetıvé és 
szükségtelenné teszi a főtıelem-gyártást is. Mindez olyan 
lehetıségeket biztosít a transzmutáció és a tenyésztés 
megvalósításához, amely más reaktorokban elképzelhetetlen. 

A sóolvadékos reaktorokat övezı összetett kutatási területek egyike 
azok dinamikai viselkedésének vizsgálata. Ezeknek a reaktoroknak a 
rövid távú idıbeli viselkedése alapvetıen eltér a szilárd üzemanyagú 
reaktorokétól, ami több fizikai jelenségnek tulajdonítható. Egyrészt, 
mivel az üzemanyag folyékony, a keletkezı késıneutron-anyamagok 
elsodródnak a hasadás helyérıl, és máshol bomlanak el. Ennek 
alapvetı hatása van a reaktor kinetikájára, hiszen a keletkezı késı 
neutronok értékessége más lesz, mintha a hasadás helyén jöttek volna 
létre. Ennek következtében az üzemanyag mozgásának hatására a 
reaktivitás és az effektív késıneutron-hányad is lecsökken. Másrészt a 
reaktor hıteljesítményének túlnyomó része közvetlenül a 
hőtıközegben szabadul fel és moderátor pedig a benne leadott hıt az 
üzemanyagnak adja át. Ezen túlmenıen a grafitmoderátor hıvezetése 
termikus kapcsolatot is biztosít az egyes üzemanyag-csatornák között. 

A sóolvadékos reaktorokan lezajló folyamatokat helyesen leírni képes 
fizikai modellek, illetve az ezeket kezelni képes programok még nem, 
vagy nem teljes egészében állnak rendelkezésre. Ennek oka, hogy 
sóolvadékos reaktorok mindmáig nem léteznek, eltekintve egy 
hidegháborús projekttıl és egy, az Egyesült Államokban a hatvanas 
években felépült kísérleti reaktortól (Molten Salt Reactor Experiment 
– MSRE). Az elmúlt években megélénkült érdeklıdés nyomán 
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megjelent folyóiratcikkekben ismertetett modellek pedig nem minden 
tekintetben fedik le a sóolvadékos reaktorok sajátosságait: többnyire 
egy dimenziósak vagy a pontkinetikai egyenletrendszer 
továbbfejlesztett változatait alkalmazzák; nem modellezik a csatornák 
közötti kapcsolatokat; és nem kielégítıen írják le az üzemanyag 
hıátadási folyamatait. 

Célkitőzések 
Doktori munkám elsıdleges célja egy olyan számítási séma 
kidolgozása és programban történı megvalósítása volt, amely 
alkalmas csatornás szerkezető sóolvadékos reaktorok háromdimenziós 
tér- és idıfüggı, csatolt reaktorfizikai és hıtechnikai modellezésére. 
Olyan modellt kívántam létrehozni, amely figyelembe tudja venni a 
késıanyamag-koncentráció térbeli eloszlásának idıbeli változását, 
leírja a hımérsékleti visszacsatolásokat egy reaktorfizikai és egy 
hıtechnikai számítás térbeli csatolásán keresztül, és képes figyelembe 
venni a közvetlenül a moderátorban leadott, a neutron- és 
gammafőtésbıl származó teljesítménynek a dinamikára gyakorolt 
hatását, valamint a moderátor hıvezetése által a csatornák között 
létrehozott kapcsolatot. Célul tőztem ki továbbá, hogy számításokat 
végezzek néhány jellegzetes sóolvadékos tranziens lefolyására, 
valamint megvizsgáljam, hogy az üzemanyag keveredése felelıssé 
tehetı-e azért, hogy az MSRE-n végzett kinetikai kísérletek nem 
mutatták az elmúlt évtized kinetikai számításaiban mutatkozó 
oszcillációkat. Végezetül Monte Carlo módszeren alapuló számítási 
eljárást kívántam kidolgozni a keringési reaktivitásveszteségnek a 
számítására. 

Vizsgálati módszerek 
A számítási modell magját egy reaktorfizikai és egy hıtechnikai 
modul összekapcsolása adja. A reaktorfizikai modul legfelsı 
rétegének alapjául szolgáló diffúziós egyenletrendszer késıneutron-
anyamagokra vonatkozó egyenleteit a szokványos eljárástól eltérıen 
az üzemanyag mozgását leíró konvekciós taggal kibıvítve használtam 
fel. Az átalakított egyenletrendszer a neutronok diffúzióegyenletét 
három dimenzióban, az anyamagok konvekcióját pedig csatornánként 
egy dimenzióban írja le. A konvekciós tag diszkretizációjára a 
megfelelı pontosság elérése és a numerikus instabilitások elkerülése 
érdekében egy TVD (Total Variation Diminishing) sémát 
alkalmaztam. A reaktorfizikai modul alsóbb rétegei a szakirodalomból 
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jól ismert és kész kódokban rendelkezésre álló eljárásokon alapulnak 
(Sn egyenletek, Nordheim-integrál, stb). A hıtechnikai számítás a 
moderátort leíró háromdimenziós hıvezetési egyenlet és az egyes 
üzemanyag-csatornákat leíró konveciós egyenletek összekapcsolásán 
alapul. Az idıfüggı feladatokra a stabilitási prolémák elkerülése 
érdekében implicit Euler módszert alklmaztam. A kapott algebrai 
egyenletrendszerek megoldását a konjugált gradiens módszer, a 
Gauss-Seidel eljárás, valamint a hatványiteráció kombinációjával 
végeztem. 

A reaktorban fellépı oszcillációk vizsgálatához a reaktor 
teljesítményét pontkinetikai modellel, míg a késıneutronanyamag-
háztartását egydimenziós konvekciós-diszpreziós egyenletekkel írtam 
le. A primer kör csöveiben fellépı turbulens terülés mértékének 
megbecsüléséhez a szakirodalomban fellelt félempírikus elemzések 
eredményeit vettem át. A reaktivitásveszteség Monte Carlo 
módszerrel történı számításához a klasszikus neutrontranszport 
Monte Carlo eljárást azzal bıvítettem ki, hogy abban a késıneutron-
anyamagokat is részecsketípusként vettem figyelembe, viselkedésüket 
megfelelı ütközési és transzport magfüggvényekkel leírva. 
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Új tudományos eredmények 
1. Háromdimenziós csatolt reaktorfizikai és hıtechnikai számítási 

sémát fejlesztettem ki csatornás sóolvadékos reaktorok statikus és 
dinamikai vizsgálatához. A neutrondiffúziós egyenletrendszer 
véges differenciás megoldási módszerét a késıneutron-
anyamagok sodródásának figyelembevételével kibıvítve oldottam 
meg, és ezt a DALTON diffúziós kódban implementáltam. A 
hıtechnikai modell a reaktor összes üzemanyag-csatornáját 
külön-külön kezeli, a közöttük fennálló kapcsolatot a moderátor 
hıvezetésén keresztül veszi figyelembe. A modellhez 
kiszámítottam a homogenizált csoportállandókat, azokból 
létrehoztam egy paraméterezett csoportállandó-könyvtárat. 
Mindezek felhasználásával összeállítottam az MSRE sóolvadékos 
reaktor háromdimenziós, idıfüggı, csatolt dinamikai modelljét. A 
számítási modellt az MSRE reaktivitás-visszacsatolási tényezıi és 
a reaktoron végzett korabeli természetes cirkulációs mérés 
segítségével validáltam. [K1,K2,K3] 

2. A számítási modell segítségével meghatároztam az MSRE 
sóolvadékos reaktor teljesítményváltozásának idıbeli alakulását 
egy csatornaelzáródásos üzemzavar esetében. 
Függvénykapcsolatot állítottam fel az elzáródás mértéke és a 
kialakuló állandósult reaktorteljesítmény között. Megállapítottam, 
hogy az üzemanyag maximális hımérséklete még jelentıs, 
nyolvan százalékos tömegáram-csökkenés esetén sem emelkedik 
meg annyira, hogy az a reaktortartályra veszélyt jelentsen 
(~ 1400 K). Megállapítottam továbbá, hogy a csatornák hirtelen 
felszabadulását követıen a teljesítmény igen gyorsan növekszik, 
néhány másodperc alatt egy teljesítménycsúcs zajlik le, és ez akár 
a kétszeresére is emelheti a reaktor teljesítményét. [K1] 

3. Egydimenziós áramlási és pontkinetikai reaktorfizikai modell 
összekapcsolásával vizsgáltam a sóolvadékos reaktorok 
különbözı primerköri elemeiben történı keveredés hatását a 
reaktor idıbeli viselkedésére. Megállapítottam, hogy a primer 
köri csövekben történı keveredés elhanyagolható hatást gyakorol 
a reaktor dinamikai viselkedésére, míg a primer köri hıcserélıben 
és a reaktortartályon belüli térrészekben (leszálló akna, 
keverıterek, aktív zóna) történı keveredés jelentısen 
befolyásolhatja azt. [K4,K5] 
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4. Eljárást dolgoztam ki a sóolvadékos reaktorok keringési 
reaktivitásveszteségének Monte Carlo módszerrel történı 
meghatározására. Az eljárást beépítettem az MCNP kódba, 
alkalmassá téve azt a késıneutron anyamagok sodródásának 
figyelembevételére és így a reaktivitásveszteség közvetlen 
számítására.  A módszer segítségével kiszámítottam az MSRE 
sóolvadékos reaktor reaktivitásveszteségét. A számítási 
eredmények a mért, illetve az analitikus úton kapott értékekkel jó 
egyezést mutattak. [K6,K7,K8] 
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