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I början av september begav sig YG-gruppen Utveckling till Ungern och närmare bestämt
Budapest för att besöka kärnkraftverket Paks och två av Budapest forskningsreaktorer. Vi hade
innan resan haft bra kontakt med YG Ungerns ordförande Aron och han ställde upp som vår
guide under hela vistelsen i Ungern. Med hjälp av honom blev alla studiebesök väldigt smidiga
och löpte av exemplarisk utan några som helst problem.

Deltagare på resan
Bakre raden från vänster: Jonas Nilsson PRD Konsult ,Magnus Lindholm, RAB Mikael Svensson,
RAB, Isabel Jensen FKA
Främre raden från vänster: Camilla Sandebert, Vattenfall AB, Nicolas Edh FKA, Helena
Lundblad, Westinghouse

Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
Gruppens tema är utveckling och resmålet PAKS i Ungern valdes för att de beställt två nya
VVER-1200 som ska tas i drift 2023. Vidare bedrivs intressant forskning i Budapest via
högskolan och forskningsinstitutet KFKI. Högskolan har även ett populärt masterprogram inom
energiteknik speciellt inriktat mot kärnkraft.

PAKS Nuclear Power Plant -4/9
Tidig morgon mötte vi vår kontaktperson Aron (YG Ungern) som hjälpt till att anordna denna
resa. Frukostmackor och bussbiljetter inhandlades inför den ca: 2h långa resan till Paks med
kollektivtrafik.
Väl framme möttes vi upp av ytterligare en YG-medlem, som även arbetade på Paks, samt av vår
guide för dagens besök i anläggningen. Efter en enklare presentation om YG-Sverige och om oss
själva begav vi oss till en informations-utställning för Paks. Här förklarades anläggningens
historia, framtid, teknik och utveckling utifrån bilder och frågor.
Anläggningen består utav 4 st Sovjetiska VVER-440 installerade -82, 84, 86 och 87. Dessa
PWR:er är på 500 MWe vardera. Moddelen var framtagen för att användas i Alaska och består
utav 6 ”kretsar” (6 st ånggeneratorer) vilka var tänkta att fungera som effektreglering. Så är inte
fallet idag utan alla kretsarna utnyttjas till 100 %. Reaktorerna har alla genomgått uppgraderingar
för att utöka säkerheten och förlänga livsländen till 50 år. Vilket innebär nerläggningar mellan
2032-2037. Under detta år har det därför tagits beslut att 2 st nya reaktorer av typen VVER-1200
skall installeras (Paks 5 och 6) med en effekt på 1114 MWe vardera. De är planerade till att tas i
drift 2023.
En intressant detalj som noterades var att de kutsar som används i PAKS är genomborrade. Detta
görs för att kutsen i genomsnitt ska kunna hålla en högre temperatur. På grund av urandioxidens
dåliga värmeledningsförmåga skulle annars kutsens centrum smälta. Detta gör att en högre effekt
kan tas från bränslet.
Efter genomgången fortsatte vi in på området där vi besökte Reaktor 3 och 4s turbinhall samt fick
genom besöksfönster se reaktorernas gemensamma reaktorhall. Vi fick även se kontrollrummet
genom ett annat besöksfönster. Väl tillbaka vid besöksentrén avtackade vi vår guide med ett stort
tack och present och fortsatte till en av anläggningens lunchrestauranger.
På eftermiddagen begav vi oss till anläggningens och landets utbildnings- och träningsreaktor
placerad på det yttre området. Här möttes vi upp av en ny guide som tog oss med in i ett
reaktormuseum innehållande en hel reaktortank med interndelar, en ånggenerator,
huvudcirkulations pump och flera andra komponenter. PAKS är unikt i den mening att man fick
möjlighet att förvärva ett flertal komponenter från en östtyskt VVER 440 generation 1 som aldrig
startades.

Vi fick information om reaktortankens uppbyggnad i en hall där alla dess delar var uppställda och
där man med den installerade traversen även kunde utföra montering utav tanken i
utbildningssyfte. Lokalen rymde bland annat huvudcirkulationspump, skalventil och
ånggenerator vilka man kunde inspektera närmare genom att till exempel klättra in i.
I utbildningssyfte fanns alla sorters pumpar, ventiler styr- och reglerutrustning från olika
tidsepoker framställda varav en del av dem var genomskurna för att få en bild av dess funktion
och teknik.
Avslutningsvis besökte vi ett museum på området innehållande allt från gamla traverser och
transformatorer till priser och utnämningar.

Bild 1. Övre vänstra: Kontrollrum reaktor 4. Nedre vänstra: Reaktor 3 och 4s gemensamma turbinhall,
totalt 4 turbinsträngar syns. Övre högra: Reaktor 3 och 4s gemensamma reaktorhall. Laddmaskinen är
den höga cylindriska maskinen till vänster. Nedre högra: Översiktsbild över PAKS.

BMU – Utbildnings-/Träningsreaktor 100 kW – 5/9
Den andra dagen började med en kort promenad till BMU (Budapest University of Technology
and Economics) och deras träningsreaktor. En mycket speciell liten byggnad, se bild 2, skulle vi
besöka mitt på universitets-området som är beläget i centrala Budapest. Reaktorn har varit i drift
sedan 1971 och huvudsyftet är utbildning även om forskningsexperiment, ofta av doktorander,
även utförs. Doktorander från olika delar av världen kommer och utför experiment. På frågan om
de tar emot iranska doktorander så var inte svaret självklart nej men de brukar se över deras
område/intresse noga innan de tackar ja till dem.

Bild 2. Gruppen framför forskningsreaktorn på BME.

Maximala termiska effekten är 100 kW. Efter att ha fått på oss skyddskläder och gått igenom
inpasseringskontrollen (för att inte råka kontaminera anläggningen) fick vi först en presentation
kring kärnkraftens historia och utveckling i Ungern innan vi fick en rundtur i anläggningen.
Turen började i källaren där guiden berättade om att reaktorn inte hade någon matarvattenpump
för det räckte med självcirkulation när härden skulle kylas. Sekundärflödet åkte direkt ut i
Budapest dricksvatten. Vi frågade lite undrande om det aldrig hade varit någon läcka i systemet
och att det då kanske inte är lämpligt att vattnet går direkt till dricksvattensystemet. Guiden såg
lite bekymrad ut men sa efter några sekunder att man aldrig haft någon läcka så det är inget att
oroa sig för.

Sist på rundturen kom vi till det lilla kontrollrummet, se bild 3, som låg ca 5 m från den öppna
härden. I kontrollrummet kan studenter/operatörer testa alla möjliga sorters olika scenarion med
härden. Det fanns ingen begränsning med vad som kunde testas för studenterna på grund av den
obefintliga risken för härdsmälta. Reaktorns utformning och kapacitet gör det omöjligt för en
härdsmälta enligt guiden. Den intressanta rundturen avslutades med en titt ner på härden.

Bild 3. Kontrollrummet för BME:s forskningsreaktor. “Här kan man testa att köra reaktorn lite som man
vill” enligt vår guide.

BMU – TRATEL-experimentet (LOCA) - 5/9
Nästa stopp på BMU var TRATEL-experimentet. Här hade ett par doktorander byggt upp en
mock up, se bild 4, av en PWR reaktor där man kunde simulera en LOCA (loss of coolant
accident). Under en simulering kunde man följa händelseförloppet för en LOCA. Detta gav
ordentlig förståelse för hur ett LOCA-förlopp kan se ut. Det gällde att hänga med i förloppet för
det gick snabbt när händelsen inleddes. Gruppen imponerades mycket av experimentet och
önskade att vi kunde ta med det hem till Sverige.

Bild 4. Doktorand vid BME visar oss TRATEL-experimentet.

Forskningsreaktor 1000 kW -5/9
Efter en god lunch på universitetets campus begav vi oss till utkanten av Budapest för att besöka
den andra forskningsreaktorn i Budapest. Denna reaktor används för kommersiell forskning av
olika företag, mestadels från läkemedelsindustrin. Reaktorns kapacitet ligger på 1000 kW.
Aron, vår YG-guide och hans YG-vän Peter Nagny, som också jobbade på forskningscentret
hjälpte till med översättningen under guidningen, se bild 5. Till skillnad från träningsreaktorn var
det här inte läge för studenter och operatörer att öva utan att köra för att ge optimala möjligheter
till forskning. Här avslutades inte rundvandringen med att titta ner på härden utan här var det lock
på.
Rundturen på området började dock vid en mycket mindre forskningsreaktor där en entusiastisk
forskare beskrev de senaste ombyggnationerna på anläggningen. Deras främsta arbete gick ut på
att bygga modeller i olika simuleringsprogram och verifiera dessa genom experiment på denna
forskningsreaktor. Program som sedan används av kärnkraftverken.
Dagen avslutade med att vi gick ut och åt med Aron och Peter och några till från YG Ungern.
Väldigt intressant att träffa unga i kärnkraftsbranschen från ett annat land.

’

Bild 5. Peter förklarar kontrollrummets olika funktioner på forskningsreaktorn på 1000 kW.

Tankar om hur besöken uppfyllt YG:s riktlinjer
Syftet med YG är att utveckla personliga nätverk, bidra till kompetensöverföring mellan
generationer och öka kunskapen om kärnkraft i ett brett perspektiv.
Vi etablerade bra kontakt med YG Ungern, vilka ordnade tekniskt insatta guider istället för de
som jobbar heltid med guidning. Detta gav bra möjligheter till nätverkande.

Reflektion mot temat
Ungern är ett land med etablerad kärnkraft och väl utvecklat forskningsprogram. De kommer att
fortsätta driva kärnkraft och det har varit intressant att se hur de förvaltar sitt arv och fortsätter
utvecklingen inom kärnkraft.

Övriga observationer
Vi kunde se att PAKS och dess ägare MVM-group arbetar på ett helt annat sätt när det gäller att
stärka varumärket. Här inriktar man sig mot unga och sponsrar flera festivaler där man ställer upp
tält och berättar om kärnkraft.

Tips
YG i andra länder - Vi tog tidigt kontakt med YG Ungern genom att maila ordförande som står
på den europeiska YG-hemsidan. Genom detta fick vi mycket hjälp och YG Ungern ställde upp
exemplariskt.

