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Célkitűzés

•Általános célú, különböző számításokhoz könnyen adaptálható

reaktorfizikai modell építése MCNP kódban

•A fejlesztés során kizárólag nyilvánosan hozzáférhető adatok

felhasználása

•Alapvető számítások végzése a kifejlesztett modell segítségével

•Tapasztalatok összegzése, további fejlesztési lehetőségek

feltérképezése

Generation 4 International Forum (GIF)

•6 reaktorkoncepció került kiválasztásra későbbi fejlesztésre

•4 gyors és 2 termikus reaktorkoncepció

•A fejlett nukleáris üzemanyagciklushoz szükség van

gyorsreaktorokra

•Lehetőség a reprocesszálásból származó plutónium használatára

•Ex-katonai plutónium hasznosítása

•Magasabb üzemanyag-

hasznosítási hatásfok

•Kevesebb hulladék

•Magasabb biztonsági 

standardok és proliferáció-

rezisztencia

•Gazdaságilag 

versenyképes

A modell felépítése

Zóna részei

•Üzemanyag (l/m/h)

•Tenyészköpeny

•Axiális reflektor

•Bóros védelem

Axiális felépítés

•Axiális védelem

•Nátrium

•Axiális reflektor

•Üzemanyag

•Axiális köpeny

•Töltőgáz
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Dúsítás a vizsgált zónában

ÉRZÉKENYSÉG AZ ALACSONY 

DÚSÍTÁSÚ ZÓNÁBAN
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Dúsítás a vizsgált zónában

ÉRZÉKENYSÉG A KÖZEPES 

DÚSÍTÁSÚ ZÓNÁBAN
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Dúsítás a vizsgált zónában

ÉRZÉKENYSÉG A MAGAS 

DÚSÍTÁSÚ ZÓNÁBAN Konkluzió

•A kifejlesztett modell elvi

és geometriai hibáktól

mentes

•A kritikussági számítások

hibák nélkül zajlottak le

•keff nagyobb mint az

elvárt érték

•Az illesztett függvények

trendje megfelelő

•Valószínűsíthető okok a

keff értékek eltérésére:

•Túlságosan nagy

pálcaátmérő (reálisnál

nagyobb)

•A rácsosztás nagyobb,

mint a reális

•Anyagösszetétel eltér a

valóstól

Továbbfejlesztési lehetőségek

•Anyagösszetétel felülvizsgálata

•Vizsgálat a keff érzékenységére a

pálcaátmérő függvényében

•A modell felülvizsgálata az aktuális

reaktor design frissítések alapján

•Végleges modell elkészülte esetén

kiégés-számítások végzése

•Összevetés az SFR-re végzett

számításokkal

Kazettafal

Nátrium

Pálcaburkolat

B4C

Szegényített urán

Pálcaburkolat

Gázrés

Üzemanyag

Furat

Forrás: Rosatom

Forrás: Rosatom
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Tenyészkazetta

Üzemanyag-

kazetta
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