
REAKTOR ÜZEMELTETÉSI GYAKORLAT

1. Bevezetés

Az üzemeltetési gyakorlat célja az atomreaktorban lejátszódó fizikai folyamatoknak, a 
reaktor  felépítésének,  nukleáris  és  technológiai  berendezéseinek,  valamint  irányító 
rendszerének  megismerése.  A  gyakorlat  elvégzésének  legfontosabb  feltétele:  alapvető 
ismeretek a reaktorfizika területén.

2. Elméleti összefoglalás, alapfogalmak

2.1 Termikus reaktorok felépítése

Azokat a reaktorokat, amelyekben a maghasadásnak döntő részét termikus neutronok 
hozzák létre, termikus reaktoroknak nevezzük.

Az atomreaktor  legfontosabb része a hasadóanyagot  (esetünkben  235U-öt)  tartalmazó 
üzemanyag.  Ismeretes, hogy a természetes urán kereken 0,7%  235U-öt tartalmaz. A legtöbb 
reaktorban  dúsított  uránt  használnak  üzemanyagként.  Gyakorlatban  leginkább  az  ún. 
keramikus uránüzemanyagok (uránoxid, uránkarbid stb.) terjedtek el.

A maghasadáskor nagy energiájú neutronok keletkeznek (átlagenergia:  ≈ 2 MeV). A 
nagy  energiájú  neutronok  azonban  csak  nagyon  kis  valószínűséggel  hoznak  létre 
maghasadást,  ezért  ezekkel  önfenntartó  láncreakciót  nagyon  nehéz  megvalósítani.  Ezért 
termikus  reaktorban  az  önfenntartó  láncreakció  megvalósításához  a  nagyenergiájú 
neutronokat  termikus  energiákra  (≈ 0.025  eV)  lelassítják.  A  gyorsneutronok  lelassítására 
szolgál az ún.  moderátor.  Moderátornak azokat az anyagokat használják, amelyekben nagy 
mennyiségben találhatók könnyű atommagok (pl. H, D, C, Be stb.). Nagy tömegű atommagok 
azért nem felelnek meg erre a célra, mert  rugalmas ütközéskor a kis tömegű neutronoktól 
csak kis energiát tudnak átvenni, s így a neutronok energiája csak nagyon sok ütközés után 
csökkenne  számottevően.  A  leggyakrabban  H2O,  D2O,  grafit  moderátor  anyagok 
használatosak.

Az atomreaktorban a hasadások során keletkezett hőenergiát  a hűtőközeg  szállítja el. 
Használnak  folyadékot  (H2O, D2O  stb),  vagy  gázt  (CO2,  He stb.)  hűtési  célokra,  és  sok 
esetben a moderátor és hűtőközeg ugyanaz az anyag, pl. könnyűvíz.

Végül  megemlítjük,  hogy  egy  reaktor  működtetéséhez,  a  szabályozott  önfenntartó 
láncreakció  megvalósításához  szükség  van  egy  komplex  irányító  rendszerre  a  reaktor 
szabályozás és biztonság feltételeinek megteremtéséhez.

2.2 Alulmoderált, felülmoderált reaktor

Az  előzőekben  láttuk,  hogy  a  moderátor  a  neutronok  lelassításával  elősegíti  a 
láncreakció létrejöttét. A moderátor anyaga azonban - mint minden egyéb anyag is - több-
kevesebb mértékben elnyeli a termikus neutronokat, s ez a láncreakció szempontjából káros. 
Túl kevés moderátor azért rossz, mert a neutronok nem lassulnak le eléggé, túl sok moderátor 
pedig  azért,  mert  a  már  termalizálódott  neutronokat  nem  lehet  tovább  lassítani,  de  a 
moderátor  mennyiségének  további  növelésével  a  neutronelnyelés  növekszik.  Ezért 
nyilvánvaló,  hogy  a  moderátor/hasadóanyag  aránynak  van  egy  optimuma.  Azokat  a 
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reaktorokat, amelyekben a moderátor/hasadóanyag arány az optimum alatt van, alulmoderált,  
amelyekbe  az  optimum  fölött  van,  felülmoderált  reaktoroknak  nevezzük.  Ennek  a 
tulajdonságnak  a  reaktorban  működő  visszacsatolásoknál,  (s  ezzel  a  reaktor  biztonságos 
üzeménél) lehet lényeges szerepe (ld. 2.6 fejezet).

2.3 A kritikusság fogalma

Kritikus  állapotban  van  az  a  reaktor,  amelyben  az  önfenntartó  láncreakció  külső 
neutronforrás nélkül éppen megvalósul. Amint azt a gyakorlat során látni fogjuk, a reaktorban 
lejátszódó folyamatok kézben tartására, a kritikus állapot fenntartására törekszünk.

Az  atomreaktor  egyik  legfontosabb  reaktorfizikai  jellemzője  az  ún.  sokszorozási  
tényező  , mely az egy neutronciklus alatt bekövetkező neutronszám - sokszorozódás értékét 
adja  meg.  A sokszorozási  tényező  értékét  úgy tudjuk meghatározni,  ha  végig  követjük a 
neutronok számának változását egy neutronciklus alatt.

A részletek mellőzésével, definiáljuk: a végtelen méretű reaktor

k∞=⋅p⋅f⋅ (1)

és a véges méretű reaktor

k eff =⋅p⋅ f⋅⋅P (2)

sokszorozási tényezőjét. Itt

ε  - a gyorshasítási tényező 
p - a rezonancia tényező
f - a termikus hasznosítási tényező
η - a termikus neutronhozam
P - a kilépési tényező.
Ha keff < 1, akkor a reaktor szubkritikus, 
Ha keff = 1, akkor a reaktor kritikus ,
Ha keff > 1, akkor a reaktor szuperkritikus.

2.4 A reaktivitás fogalma

Reaktivitás alatt az effektív sokszorozási tényező 1-től való relatív eltérését értjük: 

=
k eff−1

k eff
(3)

Értékének egyik használatos megadása %-ban:

=
k eff−1

k eff

⋅100 (4)

Minthogy keff = 1 jelenti a kritikusságot, ρ =0 esetében a reaktor kritikus, ρ  < 0-nál 
szubkritikus, ρ  > 0-nál szuperkritikus.

Ha ρ  > 0, akkor a neutronfluxus – illetve az azzal arányos reaktorteljesítmény nő az 
idő függvényében.
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A változás sebessége annál nagyobb, minél nagyobb a reaktivitás. E sebesség változása 
–  a  folyamat  dinamikája  –  azonban  nem  sima  függvénye  a  reaktivitásnak!  Ez  a  késő 
neutronok miatt  van így.  A maghasadáskor keletkező neutronok egy ki százaléka ugyanis 
csak a hasadványok  β − bomlása után létrejött magból lép ki, s ezért kilépésük idejét a  β − 

bomlás felezési ideje határozza meg. Ezek az ún. késő neutronok. Jelöljük a késő neutronok 
részarányát β eff-el.

A  reaktorteljesítmény  változásának  sebessége  ρ  =  β eff környezetében  szinte 
ugrásszerűen  megnő,  majd  ρ  > β eff esetében  sokkal  meredekebben  nő  a  ρ -val,  mint  a 
0 <ρ  <β eff tartományban.

Ennek magyarázata a következő:

A  keff-ben  a  prompt  neutronok  mellett  a  késő  neutronokat  is  figyelembe  vesszük. 
Minthogy β eff a késő neutronok részaránya, ha ρ  = β eff, akkor a prompt neutronok egyedül 
is kritikussá teszik a reaktort. Ezt a reaktort nevezzük promptkritikusnak. Ha ρ  > β eff, akkor 
a reaktor nemcsak szuperkritikus, hanem promptkritikus fölötti is.

Tehát:

a) ha ρ  = β eff, azaz 
effβ
ρ

=1, akkor a reaktor promptkritikus,

b) ha 0 <ρ  <β eff, azaz 10
eff

<
β

ρ< , akkor a reaktor szuperkritikus, de promptkritikus 

alatti,

c) ha ρ  > β eff, azaz 
effβ
ρ

> 1, akkor a reaktor promptkritikus fölötti.

A b) esetben a neutronfluxus  nő az idő függvényében, de mivel a reaktort ebben az 
esetben a prompt neutronok önmagukban nem teszik kritikussá,  a változás sebességét  − a 
folyamat dinamikáját  − a hosszú ciklusidejű (generációs idejű) késő neutronok szabják meg. 
A folyamat viszonylag lassú.

A c) esetben a reaktort prompt neutronok önmagukban is szuperkritikussá teszik, ezért 
a változás sebességét  − a folyamat dinamikáját  − a késő neutronokénál több nagyságrenddel 
rövidebb ciklusidejű prompt neutronok szabják meg. A folyamat emiatt igen gyors, és annál 
gyorsabb, minél nagyobb a ρ  a  β eff -hez képest. A reaktor ez esetben szabályozhatatlanná 
válna, ha nem lennének negatív visszacsatolások.

A  b)  és  c) esetet  az  a)  eset  választja  el  egymástól,  következésképpen  ennek 
környezetében növekszik meg ugrásszerűen a változás sebessége.

A leírtakból látható, hogy a folyamat dinamikáját nem annyira a ρ  önmagában, hanem 

annak  β eff–hez  viszonyított  értéke,  azaz  a  

eff

hányados  szabja  meg.  Ez  indokolja  a 

reaktivitás „dollár” egységének bevezetését:

1 $ reaktivitás ρ  = β eff,-nek felel meg, azaz 1 $ a prompt kritikus reaktor reaktivitása.

Eme új egység bevezetése azért  célszerű,  mert  a különböző hasadóképes izotópokra 
β eff különböző, következésképpen a különböző hasadóképes izotópokat tartalmazó reaktorok 
különböző %-ban kifejezett reaktivitásoknál érik el a promptkritikus állapotot. Például 235U-
nél  β eff = 0,65-0,75%,  239Pu-nél  β eff = 0,21-0,24%. Ezért  pl.  0,5% reaktivitás  az  235U-öt 
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tartalmazó  reaktornál  kb.  0,7$  reaktivitást,  azaz  promptkritikus  alatti  állapotot,  239Pu-et 
tartalmazó reaktornál pedig több mint 2 $ reaktivitást, azaz promptkritikus fölötti állapotot 
jelent.

2.6. A periódusidő és a kétszerezési idő

Egy termikus reaktorban az átlagos neutronsűrűség ( n ) időegység alatti változását a 
következő  differenciálegyenlet  adja  meg,  ha  a  keletkező  neutronokat  egy  csoportban 
lévőknek tételezzük fel (mindegyik neutron ciklusideje ugyanakkora):

d n
dt

≈n⋅
l

(5)

Ha feltételezzük, hogy a kritikus állapotról kiindulva, t0 = 0 időpontban a reaktivitás 
ugrásfüggvény  szerint  változik,  akkor  a  differenciálegyenlet  megoldásaként  (a  kezdeti 
feltétellel) az átlagos neutronsűrűség az

n t = n0⋅e
 t
l (6)

időfüggvény szerint változik.

Ahol

 a reaktivitás

l a ciklusidő

n0 az átlagos neutronsűrűség a t0 = 0 időpontban.

A T periódus idő, az az idő, amely alatt a neutronsűrűség (vagy neutronfluxus) az e-szeresére 
változik.

Az előbbi összefüggésből:

T=
l


(7)

Ennek megfelelően:

n t =n0⋅e
t
T (8)

alakban írható fel a korábbi egyenletünk.

A gyakorlatban használatos még az ún. kétszerezési idő (T2x), amely alatt a neutron-
sűrűség a kétszeresére változik:

T2x = T⋅ ln2 = 0,693⋅ T. (9)

Kritikus állapotú reaktorban (n = n0 = konst.) a periódusidő végtelen.

A  periódusidő  az  atomreaktor  egyik  legfontosabb  biztonsági  paramétere,  melynek 
üzemi értékét,  − a reaktor biztonságos működtetését figyelembe véve − szigorú előírások, és 
műszaki retesz feltételek korlátozzák (lásd a reaktor irányítórendszer felépítését).
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2.6. Reaktivitás visszacsatolások

A sokszorozási  tényezőt  és  ezen  keresztül  a  reaktivitást  különböző fizikai  − köztük 
magfizikai  −,  geometriai  és  egyéb  paraméterek  szabják  meg.  E  paraméterek  egy  része  a 
reaktorban  lejátszódó  folyamatok  alatt  -  lényegében  azok  hatására  -  változik.  Ennek 
következtében megváltozik a reaktivitás, ez pedig visszahat magukra a folyamatokra.

A leírtak miatt  mind üzemeltetési,  mind biztonsági szempontból igen fontos, hogy a 
reaktivitás  hogyan  változik  az  említett  paraméterek  függvényében.  Ezzel  összefüggésben 
definiálják az ún. reaktivitástényezőket, ill. reaktivitás-együtthatókat, amelyek azt adják meg, 
hogy mennyire változik meg a reaktivitás, ha valamely paraméter egységnyivel megváltozik, 
miközben a többi paraméterre valamilyen állandó értéket, vagy a vizsgált paraméterrel való 
kényszerkapcsolatot  írunk  elő.  Adott  esetben  figyelembe  kell  venni,  hogy a  paraméterek 
egymástól is függnek.

E  tényezők  között  fontos  helyet  foglalnak  el  a  reaktivitás  hőmérséklet  tényezői; 
hőmérsékleti együtthatói. A moderátor hőmérsékletére (tm) vonatkoztatva:

ftm
1 t∂

ρ∂=κ (10)

ahol tf az üzemanyag hőmérséklete. Egyik speciális esete

tttm
1,1

mf
t ∆+=∂
ρ∂=κ (11)

ahol ∆ t = állandó. Zérus reaktorteljesítménynél ∆ t = 0, így ekkor

mf ttm
0,1 t =∂

ρ∂=κ (12)

κ l elsősorban a reaktivitás sűrűségtényezőjével van kapcsolatban, mely:

2=
∂

∂
(13)

ahol γ  a víz sűrűsége. Első közelítésben:

1=
∂

∂ tm

≃
∂

∂
⋅
∂

∂ tm

≃2⋅
∂

∂ tm
(14)

A  
∂

∂ tm
előjele  negatív,  mivel  a  gyakorlatilag  fontos  esetekben  a  víz  sűrűsége 

csökken a hőmérséklet emelkedésével. A  
2
 alulmoderált reaktorban pozitív, fölülmoderált 

reaktorban  negatív.  Emiatt  a  reaktivitásnak  a  moderátor  hőmérsékletére  vonatkoztatott 
együtthatója (


) alulmoderált reaktorban negatív, fölülmoderált zónában pozitív.

A  reaktorban  lejátszódó  nemkívánatos  események  általában  a  moderátor 
hőmérsékletének  növekedésével  járnak  együtt.  Emiatt  kívánatos,  hogy  


 előjele  negatív 

legyen − negatív visszacsatolás − azaz a reaktor alulmoderált legyen.

5



Az  üzemanyag-hőmérséklet  (tf)  növekedése  az  abszorpciós  hatáskeresztmetszet 
rezonancia  vonalainak  kiszélesedését,  (Doppler  effektus),  s  ezen  keresztül  a  rezonancia-
befogás  növekedését,  következésképpen  az  effektív  sokszorozási  tényező,  ill.  az  ezzel 
összefüggő  reaktivitás  csökkenését  okozza.  Emiatt  az  üzemanyag  hőmérsékletére 
vonatkoztatott

3=
∂

∂ t f
(15)

reaktivitástényező mindig negatív.  Ez a reaktor nukleáris biztonságát növeli,  amihez az is 
hozzájárul, hogy míg a 


 hatása késleltetett, addig a 


 hatása késleltetés nélküli.

A reaktivitás teljesítménytényezője:

4=
∂

∂ P
=

∂

∂ tm

⋅
∂ tm

∂P


∂

∂ t f

⋅
∂ t f

∂P
=1⋅

∂ tm

∂P
3⋅

∂ t f

∂P
(16)

ahol P a reaktor teljesítménye.

A 
∂ t m

∂ P
és a  

∂ t f

∂ P
gyakorlatilag mindig pozitív előjelű, a  


 pedig mindig negatív 

előjelű. A 

 előjele − mint láttuk − lehet negatív is, pozitív is. Emiatt a fenti összefüggés jobb 

oldalának második tagja mindig negatív, az első pedig a 

-től függően negatív vagy pozitív 

(vagy zérus). Ha 

 negatív  − alulmoderált zóna  −, akkor a reaktivitás teljesítménytényezője 

(

)  biztosan  negatív,  ha  


 pozitív  előjelű  − fölülmoderált  zóna  −,  akkor  a  


 a  konkrét 

értékektől függően lehet negatív is, pozitív is. Ha a zóna csak kismértékben fölülmoderált, 
akkor  a  


 második  tagja  biztosan  kompenzálja  az  elsőt,  így  a  teljesítménytényező  még 

negatív. Ha azonban a fölülmoderáltság nagy mértékű,  az összefüggés második tagja nem 
képes kompenzálni az elsőt, s így a teljesítmény tényező pozitív lesz.

A reaktor  belső  − inherens  − biztonságához  mindenképpen  az  kell,  hogy  
 

negatív 

legyen.  Jó,  ha  

 is  negatív  − alulmoderált  a  zóna  − mert  akkor  biztosan  negatív  a 

teljesítménytényező is.

Az ismertetett reaktivitástényezők maguk is hőmérséklet - és teljesítményfüggőek:



 =  


(tm, tf, P…) 


 =  


(tm, tf, P…)



 =  


(tm, tf, P…) 


 =  


(tm, tf, P…)

Utóbbiak miatt a reaktivitástényezők függenek a reaktor üzemállapotától.

A  BME  atomreaktora  -  amelyen  a  méréseket  végezzük,  − szobahőmérséklet  fölött 
mindig  alulmoderált,  így  a  reaktivitás  valamennyi  hőmérséklettényezője  és  a 
teljesítménytényező  is  negatív.  Emiatt  a  reaktor  önszabályozó  tulajdonsággal  rendelkezik, 
azaz belső − inherens − biztonságú.
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3. Az atomreaktor főbb jellemzői, paraméterei

Maximális hőteljesítmény: 100kW

Maximális termikus neutronfluxus: 2,7⋅ 1012 
n

cm2 s
Típus: termikus reaktor
Üzemanyag: 235U-ben 10%-ra dúsított UO2, elemenként 8 g,

teljes kötegenként (16 elem) 128 g 235U.
Fűtőelem típusa: EK-10 (szovjet gyártmány)
Fűtőelemek száma összesen: 369
Az aktív zóna 235U tartalma: 2952 g 
Az aktív zóna kritikus tömege: 2740 g
Moderátor: sótalanított víz (H2O) 
Hűtőközeg: sótalanított víz (H2O)
Reflektor oldalt: grafit + H2O.
Reflektor alsó, felső: H2O 
Biztonságvédelmi rudak: 2, anyaga: B4C 
Kézi szabályozó rúd: 1, anyaga: B4C
Automata szabályozó rúd: 1, anyaga: kadmiumozott acél 
Biológiai védelem

(függőleges irányban) : 4,8 m magas H2O
(oldalirányú): 1,1 m vastag baritbeton + 0,9 m normálbeton 

Beépített reaktivitás: 0,8 $.
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1. ábra

A reaktortömb függőleges metszete
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2. ábra

Az aktív zóna a reaktortartályban
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3. ábra

EK-10 fűtőelemköteg
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4. ábra

Az aktív zóna keresztmeszete
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5. ábra

Technológiai rendszer
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4. A reaktor irányítása 

4.1 Általános ismeretek

A  reaktorban  lezajló  láncreakcióba  történő  beavatkozást,  az  ahhoz  szükséges 
jelfeldolgozást, s ezáltal a mindenkor szükséges üzemállapot beállítását, reaktor irányításnak 
nevezzük. A reaktor irányítás tárgykörébe tartozik:

- a teljesítmény szabályozás

- a biztonságvédelmi feladatok

- az üzemi ellenőrző jel feldolgozás

Az  előbb  említett  feladatokat  egy  olyan  komplex  elektronikai  rendszer  (irányító 
rendszer,  lásd  6.  sz.  ábra)  látja  el,  amely  bizonyos  egyszerűsítéssel  a  következő  főbb 
részekből áll:

- érzékelő szervek; és a hozzájuk csatlakozó nukleáris és technológiai mérőláncok

-  beavatkozó  szervek  (biztonságvédelmi  és  szabályozó  rudak a  mozgatásukat  végző 
szervomotorokkal)

- logikai rendszer (olyan speciálisan kialakított célelektronika, amely a szabályozási és 
védelmi  funkciók  ellátásához  szükséges  jelfeldolgozást  végzi  és  ennek  eredményeképpen 
vezérli a beavatkozó szerveket: Ehhez fogadja az irányító személy utasításait, és mindezek 
alapján biztosítja a reaktor biztonságos üzemét, s ha szükséges az azonnali leállítását.)

A reaktor teljesítményének mérése több módszerrel lehetséges, de szabályozási célra 
általában azt a tényt használják fel, miszerint a reaktor hőteljesítménye arányos az aktív zóna 
átlagos  neutronfluxusával.  Így  az  állandó  teljesítményre  történő  szabályozás  az  állandó 
neutronfluxusra történő szabályozással biztosítható.

A neutron érzékelők (detektorok) és a hozzájuk csatlakozó mérőelektronikák (nukleáris 
mérőláncok)  fontos  elemei  tehát  a  szabályozásnak.  A  neutronok  detektálásása  (reaktor 
üzemeltetési célokra) általában speciálisan kialakított ionizációs kamrákat használnak.

Neutron érzékelésre itt két meghatározó reakció jöhet szóba:

- az 235U hasadása (a keletkezett hasadványok révén jön létre ionizáció)

- a bór (n,α ) reakciója (ahol a keletkező a részecske hozza létre az ionizációt)

Az  ún.  hasadási  kamrák  (235U  bevonat  a  kamra  falán)  esetében  impulzus  üzemű 
mérésről beszélünk, amikoris a kamrát (detektort) érő neutronfluxussal arányos impulzusok 
számát  regisztráljuk,  mérjük  a  másodpercenkénti  impulzusszámot.  Az ily módon működő 
mérőláncok  az  ún.  impulzus  üzemű  mérőláncok,  melyeket  főként  a  reaktor  indításakor, 
néhány watt teljesítmény tartományban használunk.

A  másodiknak  említett  10B(n,  α )7Li reakción  alapul  az  ún.  integráló  üzemű 
egyenáramú ionizációs kamrák működése (10B bevonat a kamra falán), mely esetben a kamra 
(detektor)  a  neutronfluxussal  arányos  egyenáramot  ad,  amit  a  hozzátartozó  elektronikával 
mérünk  meg.  Ezeket  az  egyenáramú  mérőláncokat  a  nagyobb  (P  >  10W) 
teljesítménytartományokban használjuk.

A BME Nukleáris  Technikai  Intézetének atomreaktoránál  az  irányító  rendszerben 2 
impulzus  üzemű,  4  egyenáramú  és  egy  „Campbell”  mérőlánc  szolgál  a  teljesítmény 
ellenőrzésére, valamint a szabályozásra és a biztonságvédelem céljára.
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A  reaktor  teljesítmény  módosítására  neutron  elnyelő  elemekét  (pl.:  rudakat) 
alkalmaznak. A rudaknak az aktív zónában történő mozgatását szervomotorok vezérlésével 
oldják meg. 

A szabályozó és biztonságvédelmi célokra szolgáló rudak (abszorbensek) nagy neutron 
elnyelő  képességű  anyagból  készülnek,  pl.  esetünkben  bórkarbidból  és  kadmiumozott 
acélból.

4.2 A reaktor önműködő szabályozása

A  reaktorok  teljesítményének  (neutronfluxusának)  állandó  értéken  tartását  a  mérő-
láncból nyert információ alapján, a szabályozó rúddal történő beavatkozás útján biztosítjuk. 
A 7.sz. ábrán a szabályozó kör egyszerűsített kapcsolása látható.

7. sz. ábra:

A reaktor-szabályozás blokksémája

A reaktor teljesítményével arányos áramot az "I" detektor szolgáltatja. Az erősítés után 
kapott  ún.  Xe ellenőrző  jelet  az  ún.  különbségképző  áramkör  összehasonlítja  a  kívánt 
teljesítményhez tartozó Xa alapjellel.  A különbségképző kimenetén megjelenő Xh = Xa-Xe 

hibajel az ún. szabályozóra kerül, amely az SZM jelű szervomotor révén a szabályozó rudat 
olyan irányban és mértékben mozgatja, hogy a szabályozási eltérés megszűnjön (Xh = 0).

Ily módon a reaktor teljesítménye tehát a megkívánt, állandó értéken tartható.

5. A mérési feladatok

A gyakorlat során a következő feladatokat kell elvégezni:

5.1 A nukleáris indítást megelőző munkák

- Az irányító rendszer bekapcsolása és a szükséges ellenőrzési feladatok elvégzése. 
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- A sugárvédelmi rendszer bekapcsolása és az ellenőrzési feladatok elvégzése.

-  Az  aktív  zóna  ellenőrzése  és  ha  szükséges,  aktív  zóna  manipulációk  (pl. 
fűtőelemköteg beemelés) elvégzése.

-  A  technológiai  berendezések  ellenőrzése  és  az  adott  program  szerinti 
üzembehelyezése.

5.2 A reaktor nukleáris működtetése

- A reaktor indítása, felfutás egy megadott teljesítményre.

- Üzemelés az adott teljesítményen "kézi" és "automata" üzemmódban. 

- Teljesítmény változtatás.

- A reaktor leállítása.

6. A méréshez szükséges eszközök, anyagok 

A gyakorlat ideje alatt szükség van:

- a teljes irányító rendszerre

- programtól függően a technológiai rendszerre 

- a reaktor zónájára.

7. A mérési gyakorlat lefolytatása

7.1 A nukleáris indítást megelőző feladatok:

7.1.1.  Az  irányító  rendszer  bekapcsolása,  üzembehelyezése  (lásd  az  irányítórendszer 
felépítését 6.sz. ábrán)

Az üzembehelyezés munkafázisai:

-  A  "hálózat"  indítókulccsal  feszültség  alá  helyezzük  a  logikai  rendszert. 
(továbbiakban Logika)

- Üzemkész alapállapotba hozzuk a "Logikát".

- Az "üzemkész" kulcs segítségével feszültséget adunk a szabályozó és 
biztonságvédelmi rudak tartómágneseire.

- Megmérjük a rudak "esési" idejét.

- Ellenőrizzük, teszteljük a nukleáris mérőláncokat. 

7.1.2. A sugárvédelmi rendszer bekapcsolása, ellenőrzése

- Ezeket a munkálatokat az "ügyeletes dozimetrikus" végzi el.

7.1.3. Az aktív zóna ellenőrzése, zónamanipulációk
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-  Minden  üzemnap  kezdetén  szemrevételezéssel  meg  kell  állapítani,  hogy  nincs-e 
valamilyen  működtetést,  a  biztonságos  üzemelést  gátló  rendellenesség  a 
reaktortartályban és az aktív zónában.

- Amennyiben szükséges, el kell végezni a fűtőelem manipulációkat.

- A besugárzásra előkészített mintákat be kell helyezni a függőleges csatornákba.

- A program szerinti kutatási és oktatási munkákhoz szükséges kísérleti eszközöket el 
kell helyezni a megadott helyre.

7.1.4 A technológiai berendezések ellenőrzése és az adott program szerinti üzembehelyezése 

A technológiai rendszer üzemelése szerves része a reaktor nukleáris üzemének. A 

gyakorlat során a primer- és a szekunder-kör üzemeltetésével nem foglalkozunk 

részletesebben.

7.2 A reaktor nukleáris működtetése

7.2.1 .A reaktor indítása, felfutás egy megadott teljesítményre

A reaktorban lejátszódó önfenntartó láncreakció elindítását  az aktív zónába beépített 
neutron elnyelő (abszorbens) rudak (szabályozó és biztonságvédelmi rudak) meghatározott 
mértékű  és  irányú  mozgatásával  és  az  indító  neutronforrás  használatával  végezzük  el.  A 
reaktor  működtetését  végző  operátormérnök  a  nukleáris  mérőláncok  adataiból  nyert 
információk alapján a szabályozórudakkal tudja a megkívánt üzemállapotot beállítani:

- Ki kell húzni  az egyik biztonságvédelmi rudat és ezután az indító neutronforrást be 
kell vinni a zónába.

-  Ki  kell  húzni  a  másik  biztonságvédelmi  rudat  és az impulzus  láncok segítségével 
ellenőrizni kell a zóna állapotát.

- Az előzőek következményeként a reaktor indulásra kész.

- Első műveletként a "kézi" szabályzó rudat kb. a zóna félmagasságáig kell kihúzni.

-  Az  impulzus  láncok  T2x -műszerét  figyelve  a  tranziens  ugrások után  kis  szünetet 

kivárva, az "automata" szabályzó rudat húzzuk ki a zónából.

- A rúdhúzásokra a neutronfluxus (teljesítmény) állandóan növekszik. Kb. 0;05-0,1 W 
teljesítmény értéknél a neutronforrást el lehet távolítani az aktív zónából.

- Az indulási tartományban kb. 20-50 W-ig az impulzus láncok adnak információt a 
reaktor  állapotáról,  de  megfelelő  átlapolással  már  korábban  üzemképesek  az 
egyenáramú (DC) láncok is.

- A  szabályzó  rudak  kihúzásával  be  kell  állítani  az  előírásoknak  megfelelő 
teljesítménynövekedési  sebességet  azaz  a  T2X kétszerezési  időt,  és  a  reaktort 
felfuttatjuk a megkívánt teljesítményszintre.

- A kívánt  teljesítmény közelében  csökkenteni  kell  a  felfutás  sebességét  valamelyik 
szabályozó rúd kismértékű visszatolásával. Ilyen módon kell a kívánt teljesítményen 
megállni,  azaz  a  keff =  1-el  jellemzett  kritikus  állapotot  beállítani,  ahol  tehát  a 
reaktivitás nullával egyenlő.

7.2.2 Üzemelés egy adott teljesítményen "kézi" és "automata" üzemmódban
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A megkívánt teljesítményen a reaktort mind "kézi” mind ''automata" üzemmódban lehet 
működtetni.  Ennek  megfelelően  a  teljesítményszabályozó  két  üzemállapottal  rendelkezik, 
amelyek  valamelyike  az üzemmódváltó  nyomógombbal  állítható  be.  Kézi  üzemmódban a 
szabályozó kimenete és ezzel a zárt szabályozási kör meg van szakítva, s ezáltal nem képes a 
szabályozó rudat vezérelni.

-  A  "kézi"  üzemben  történő  működtetés  természetesen  azt  jelenti,  hogy  a  kritikus 
állapot  tartását  ill.  a  teljesítmény  kívánt  módosítását  a  nukleáris  mérőláncok  útján  a 
szabályozott jellemző változásának állandó figyelésével és valamelyik szabályzó rúd állandó 
és  kismértékű  kézi  beavatkozás  útján  történő  mozgatásával  a  kezelő  biztosítja.  Tehát  a 
szabályozó funkcióit a kezelő látja el. Általában „kézi" üzemben csak teljesítmény növelés 
vagy csökkentés esetén működtetjük a reaktort. Kivételt képez az az eset, ha az önműködő 
szabályzó meghibásodik, vagy ha a szabályzó működési tartományánál kisebb teljesítményen 
kell üzemelni.

- Az "automata" üzemben a szabályozási kör zárt, tehát a teljesítményszint tartása az 
önműködő  teljesítményszabályozó  által  működtetett  "automata  rúd"  mozgatása  révén 
biztosított. A szabályzó jó működését a "kézi rúd" le és fel irányú mozgatásával ellenőrizni 
kell.  Jó  működés  esetén  az  "automata  rúd"  kikompenzálja  a  "kézi  rúd"  által  okozott 
reaktivitás változást. A "kézi rúd"-dal olyan helyzetbe célszerű beállni, hogy az "automata 
rúd" középállásban legyen.

7.2.3 Teljesítmény változtatás

-  A  teljesítmény  növelése  végrehajtható  mind  "automata"  mind  "kézi”  üzemben. 
Automata üzemben általában csak kismértékű teljesítménynövelést  végzünk (pl.  1 kW-ról 
1,3  kW-ra  stb.).  Ezesetben  a  szabályozó  alapjelét  módosítjuk  és  ezáltal  az  új  megkívánt 
teljesítmény a szabályozó működése révén áll be.

Az esetek nagyobb részében a teljesítménynövelés "kézi" üzemben történik. Ehhez az 
üzemmódváltó  nyomógombot  "kézi"  állásba  hozzuk  és  ezzel  a  teljesítmény  szabályozót 
kikapcsoljuk. Ezután bármelyik szabályozó rúd távműködtetett felhúzásával szuperkritikussá 
tesszük  a  reaktort  és  a  biztonsági,  üzemeltetési  előírásoknak  megfelelően  felfuttatjuk  a 
reaktort a kívánt teljesítményre.

- A teljesítmény csökkentése hasonlóan az előbbiekhez mind "automata" mind "kézi" 
üzemben végrehajtható. Most azonban a rudak "le" irányú mozgatásával negatív reaktivitást 
viszünk a  zónába,  ennek eredményeként  a  zóna  kritikus  állapotból  szubkritikus  állapotba 
kerül és a teljesítmény csökken.

Á  ltalános megjegyzés:  

Fontos, hogy a reaktor bármilyen módon történő üzemeltetése esetén - a biztonságos 
üzemet lehetővé tevő - mérőláncoknak működniük kell.

7.3 A reaktor leállítása

Az üzemelő reaktor leállítása a biztonságvédelmi rudak és a szabályzó rudak zónába 
juttatásával történik. A leállítás lehet ún. "lassú", amikor is mind a négy rúd szervomotorja 
segítségével,  ill.  működtetése  útján  jut  be  a  zónába.  Ez  esetben  a  rudakat  tartó 
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elektromágnesek  nem engednek el,  az  összes  rúd beérkezése  után  a  reaktor  azonnal  újra 
indítható a rudak kihúzásával. (lásd a korábbiakat).

A "gyors", más néven biztonságvédelmi leállás kétféle módon lehetséges:

-  Olyan  hibát  hozunk  létre,  pl.  az  irányító  rendszerben,  amely  megakadályozza  a 
biztonságos  üzemet.  Ez  esetben  a  biztonságvédelem  működése  révén  a  tartómágnesek 
elengednek és a rudak beesnek a zónába.

-  Az  ún.  "BV"  (biztonságvédelmi)  nyomógomb  segítségével,  tehát  szándékolt  kézi 
beavatkozás  útján,  (hasonlóan  az  előbbiekhez)  szüntetjük  meg  a  tartómágneseken  a 
feszültséget, minek következményeként a rudak beesnek a zónába, s a reaktor azonnal leáll.

A rudak beesése után a végleges leállítás során:

- kivesszük a vezénylőpultból az "üzemkész" kulcsot, ezzel szakítjuk a tartómágnesek 
áramkörét,

- a "hálózat" kulcsot kivéve, kikapcsoljuk a "Logikát",

- a hálózati kapcsolókkal üzemen kívül helyezzük a mérőláncokat.

A reaktor nukleáris leállítása után, amennyiben üzemelt a primer és a szekunder kör, 
úgy azokat is üzemen kívül helyezzük. (Szivattyúk leállítása, szelepek zárása, stb.)

8. A mérési gyakorlat kiértékelése

E gyakorlat során az elvégzett műveletek még azok elvégzése során, illetve az elvégzés 
után  azonnal  megbeszélésre  kerülnek,  s  á  tapasztalatokat  a  gyakorlatvezető,  valamint  a 
hallgatók együttesen megvitatják.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mi a sokszorozási tényező? 

2. Mi a reaktivitás?

3. Termikus reaktor felépítése?

4. Mi a szerepe a nukleáris mérőláncoknak?

5. Hogyan működnek a neutrondetektorok?

6. Hogyan történik a reaktor szabályozása? (egyszerűsített séma)
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