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A mini atomerőművekről

� Atomerőművek egy csoportosítása (IAEA): 
(megtermelt MWe: elektromos teljesítmény szerint)
� Nagy atomreaktor: 700 MWe felett
� Közepes atomreaktor: 300 – 700 MWe
� Kis atomreaktorok:        300 MWe alatt
� Mini atomreaktorok:      60 MWe alatt

� Kis és mini atomreaktorok alapjellemzői:
� Kisebb teljesítményűek, mint nagyobb társaik
� Fizikailag kisebb helyet foglal
� Felépítésük, szerkezetük, dizájnjuk sokkal egyszerűbb
� Kevesebb fűtőanyagot használnak
� Könnyebben kontrollálhatók
� Védelmi- és hűtési mechanizmusuk egyszerűbb
� Építési- és bekerülési költségeik kevesebbek mint a nagy atomerőműveké



Az első mini atomerőművek – 1.

� 1962: MP-3A – „Nuke vagy Nukey” – amerikai dizájn
� McMurdo Sound (Antarktisz) 

� 11 MWt hő-, 1,5 MWe elektromos teljesítmény

� 10 évig működött

� Összesen 78 millió kWh energiát termelt  � Összesen 78 millió kWh energiát termelt  



Az első mini atomerőművek – 2.

� 1962, Big Rock Point – Michigan, USA 
� 67 MWe

� 1997-ig üzemelt



Az első mini atomerőművek – 3.

� KLT-40, KLT – 40S, KLT-40M – szovjet, orosz 
fejlesztés
� Nyomottvizes mini atomreaktor

� Tengeri nukleáris reaktor dizájn, jégtörő flottához

� 150 MWt, 35 MWe, � 150 MWt, 35 MWe, 

� 3-4 év működés 1 fűtőanyag töltéssel, 3 ciklus

� 4 körös hűtés

� Oroszországnak van a világon az egyetlen civil használatra 
szánt nukleáris hajó flottája



Mini atomerőművek a világban

PWR: nyomottvizes, HTR: magas hőmérsékletű, gázhűtéses, LMR: gyors neutron,
MSR: olvadéksó reaktor



Alkalmazási területek:
1. Vízi mini atomerőművek

1. Víz alatti mini atomerőművek:
1. Tengerfenéken álló mini atomerőművek:

� Első ötletek:

� FLEXBLUE – Francia fejlesztés

� Minden egyben: reaktor, gőz generátorok, turbinák� Minden egyben: reaktor, gőz generátorok, turbinák

� 100 m hosszú, 12-15 m átmérőjű

� 50 – 250 MWe 

� 60 – 100 m mélyen, néhány km-re a cél felhsználóktól



Alkalmazási területek:
1. Vízi mini atomerőművek

1. Víz alatti mini atomerőművek:
2. Tengeralatti mozgó atomerőművek - Atomtengeralattjárók

� USS Nautilus, (SSN-571): 
1. 1951 � kongresszusi döntés: Épüljön atommeghajtású 

tengeralattjáró a hadsereg számára!

2. 1955 . Január 17., 11:00 � első tengeri út 2. 1955 . Január 17., 11:00 � első tengeri út 
„Úton vagyunk, nukleáris meghajtással!” 



Atomtengeralattjárók:

Alkalmazási területek:
1. Vízi mini atomerőművek



2. Vízen úszó mini atomerőművek:
1. Atommeghajtású hajók (repülőgép hordozók, hadihajók 

jégtörők, szállítók)

2. Úszó mini atomerőmű szigetek

Alkalmazási területek:
1. Vízi mini atomerőművek



Alkalmazási területek: 
2. Szárazföldi mini atomerőművek

1. Mobil, szállítható, könnyen mobilizálhatók:



Alkalmazási területek:
2. Szárazföldi mini atomerőművek

2. Nukleáris autó:

Ford Nucleon,

Nukleáris meghajtású autó dizájn Cadillac, Tórium meghajtású autó dizájn



3. Házi mini nukleáris erőművek:
1. NuScale – Oregon, USA, Nu Scale LLC

� Moduláris, relatíve nem drága, természeténél fogva biztonságos,
megszaladás-biztos atomerőmű dizájn

� 160 MWt, 45 MWe, 28% hatásfok

Alkalmazási területek:
2. Szárazföldi mini atomerőművek

� 18 × 3 [m × m] hengeres alakú 

� Könnyűvizes reaktor típus

� Teherautón, vonaton szállítható



3. Házi mini nukleáris erőművek:
2. Toshiba 4S – Super Safe Small Simple by CRIEPI Japan

� Moduláris, relatíve nem drága, természeténél fogva biztonságos,
megszaladás-biztos atomerőmű dizájn

� 10 MWe, (50 MWe tervezés alatt)

Alkalmazási területek:
2. Szárazföldi mini atomerőművek

� 22 x 16 x 11 [m x m x m] hengeres alakú 

� 30 m-rel a földfelszín alá épülhet. 

� Gyorsneutron reaktor

� Folyékonyfém (folyékony nátrium)

� 30 évre tervezve



Alkalmazási területek:
1. Szárazföldi mini atomerőművek

3. Házi mini nukleáris erőművek:
3. Hyperion, Santa Fe, New Mexico, USA

� Moduláris, relatíve nem drága, természeténél fogva biztonságos,
megszaladás-biztos atomerőmű dizájn

� 70 MWt, 25 MWe 



Alkalmazási területek:
1. Szárazföldi mini atomerőművek

3. Házi mini nukleáris erőművek:
4. Egyéb

Babcock & Wilcox 150 MW könnyűvizes
4,5 m széles, 23 m hosszú

ENHS – Encapsulated Nuclear Heat Source, Berkeley, California, USA IRIS NSSS
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Háztartási kis atomerőmű

(Forrás: National Geograpic)


