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Pihentető medence hűtőközeg vesztéses súlyos balesete –
BWR – PWR égésterjedéses számítások
Horváth L. Gábor
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, tel.: + 36 1 392 2222/2109

A pihentető medence teljes hűtőközeg vesztése esetén a cirkónium (Zr) fűtőelemek levegőben történő oxidációja várható.
A Sandia National Laboratory BWR és PWR fűtőelemekkel kísérleteket végzett erre az állapotra. A PWR kísérletek az OECD
égisze alatt Sandia Fuel Project (SFP) néven futnak. A jelenség a fűtőelemek remanens hő miatti levegőn történő felhevülésével
kezdődik, majd a Zr burkolat hőfejlődéssel járó oxidációja ezt felgyorsítja. Ezután a folyamat végső fázisa következik, az ún.
megszaladás (breakaway), azaz a Zr lavinaszerű oxidációja – ami a fűtőelemek roncsolódását eredményezi. A cikkben a
folyamatra végzett MELCOR 1.8.6 termohidraulikai számításokat mutatjuk be, külön kitérve egy forró (zónából nemrég
kikerült) kötegből való Zr égés tovaterjedésére a mellette lévő hideg (hosszú ideje tárolt) kötegekre.

Bevezetés
Az US NRC megbízására a Sandia National Laboratory BWR
(boiling water reactor – forralóvizes reaktor) és PWR
(pressurized water reactor – nyomottvizes reaktor)
fűtőelemekkel kísérleteket végzett, amelyek során a
fűtőelemek pihentető medencében, száraz körülmények
között, levegőben történő oxidációját vizsgálták. E munka
célja olyan validált kód létrehozása, amellyel lehetővé válik a
paksi pihentető-medence oxidációs baleseteinek elemzése.
Ennek keretében végeztük a cikkünkben szereplő
számításokat. A kísérleti program prototipikus BWR és PWR
cirkónium (Zr) kötegeket ölelt fel végtelen köteg rács, illetve
inhomogén
köteg
rács
geometriai
elrendezésben.
A felhasznált ötvözet Zircaloy-4 volt.
A kötegek elektromos fűtésűek voltak, UO2 helyett tömörített
MgO-t használtak, aminek a hőkapacitása csaknem azonos
volt az UO2-vel.
A kötegméretek is azonosak voltak az eredeti BWR, ill. PWR
fűtőelemekkel. A levegő áramlását a fűtés következtében a
természetes cirkuláció határozta meg. A kötegek alul és felül
nyitottak, oldalt pedig szigeteltek voltak. A végtelen rács
geometriát a köteg körüli közvetlen szigeteléssel érték el, az
inhomogén köteg eloszlást pedig egy fűtött és az azt
körülvevő 4 fűtetlen köteg jelentette.
A többitől eltérést jelentett az 1+4 köteges inhomogén BWR
rácsosztás kísérlet, amely axiális irányban a magasság egy
kritikus rövid szakaszát modellezte: azt a részt, ahol a
megszaladást tapasztalták az 1 köteges esetben. Itt a
hűtőközeg belépési hőmérséklete sem a kísérleti tartály
hőmérséklete volt, hanem annál magasabb. A mérések
legfontosabb információi a hőmérsékletek és a tömegáramok
voltak.

Kontakt: HorvathLG@nubiki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

1. ábra: Végtelen és inhomogén köteg rács elrendezés.

Breakaway / megszaladás jelensége
A vízhűtés nélkül maradt és szárazra került - a remanens hő
miatt felhevült – kötegek gőzben és levegőn oxidálódnak.
Az oxidációs reakció hője azután a kötegeket tovább melegíti,
ami végül a kötegek elroncsolódásához vezethet.
Az oxidációs reakció hője levegőn a legnagyobb. Az alábbi
adatok 298 K referencia hőmérsékleten érvényesek és
egységnyi Zr fémre vonatkoznak.
 Zr + 2H2O ―> ZrO2 + 2H2 + 5,797 MJ/kg
 Zr + O2 ―> ZrO2 + 12,06 MJ/kg
 Fe + H2O ―> FeO + H2 + -0,2495 MJ/kg
 2Cr + 3H2O ―> Cr2O3 + 3H2 + 2,442 MJ/kg
A reakciók sebessége viszont erősen hőmérsékletfüggő.
A függést Arrhenius típusú függvénnyel írhatjuk le. A 2. ábra
azt mutatja, hogy az oxidáció sebessége gőzben is
ugrásszerűen nő a megszaladás jelensége nélkül is 1873 K
felett, viszont levegőn a sebesség még nagyobb és a jelenség
minőségileg különbözik a gőzben való oxidációtól.
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A kísérleti adatok ismeretében mondhatjuk, hogy a MELCOR
– korlátai ellenére – a folyamatot jól reprodukálni tudta.
Számítások szerint a hőfejlődéshez legnagyobb hozzájárulást
az oxidáció jelentette, az oxidáció megindulása után. A 4.
ábra szerint ennek legnagyobb része a köteget határoló
falakon nyelődött el. A gáz (levegő) által elvitt konvektív
hőátadás jelentősége kisebb.

2. ábra: Zircaloy oxidáció sebessége gőzben és levegőn a
hőmérséklet függvényében megszaladással és anélkül.
Míg a gőzben való oxidáció során egy bizonyos hőmérséklet
fölött növekszik ugrásszerűen a reakciósebesség, addig
levegőn ez az átmenet nem csak a hőmérséklettől, hanem a
hőmérsékleten eltöltött időtől is függ. Ezt nevezzük
breakaway (megszaladás) jelenségnek, amikor az oxidáció
lavinaszerűen felgyorsul. A jelenség az oxidréteg
változásával függ össze.

Egyköteges BWR és PWR kísérletek
és MELCOR szimuláció
Az egyköteges, teljes léptékű, Zircaloy anyagú kívülről
szigetelt BWR és PWR köteg modellezését a MELCOR 1.8.6
YT1010 [1] változatával végeztük el, amely alkalmas az előző
fejezetben leírt, levegőn történő Zr oxidáció megszaladásos
jelenségének kezelésére. A számítási elrendezést –
nodalizációt a 3. ábra mutatja.

4. ábra: Egyköteges Zr BWR kötegben adódó számított teljesítmény
eloszlások jellege, mértékegységek nélkül.

Egyköteges PWR kísérletek és
MELCOR szimuláció
A BWR kísérletekhez hasonlóan végezték az egyköteges,
teljes léptékű, Zircaloy anyagú PWR kötegek tesztelését.
Ennek modellezését is a MELCOR 1.8.6 YT1010 változatával
végeztük el. A mérés elrendezése és a MELCOR szimuláció is
az egyköteges BWR esethez volt hasonló (3. ábra).
A kísérletek eredményei is a BWR-hez hasonlóak voltak.
A MELCOR számítások is jól reprodukálni tudták a folyamat
lényeges részeit.

1+4 rövid köteges BWR kísérletek és
MELCOR szimuláció
Az 1+4 rövid köteges, Zircaloy anyagú, kívülről szigetelt
BWR köteg elrendezés a többitől eltérően a belépésnél fűtött
levegőárammal működött. A rövid köteg és a fűtött belépés a
korábbi egyköteges kísérletek során tapasztalt megszaladás
körülményeit volt hivatott reprodukálni. A MELCOR 1.8.6ban a radiális felosztást 2 gyűrűvel, a függőleges felosztást
pedig 14 szakasszal modelleztük, az utóbbit a 3. ábrához
hasonló módon.

3. ábra: BWR köteg részei

A modellezést a MELCOR 1.8.6 YT1010 változatával
végeztük el, amelynek modellje eltér a 5. ábrán lévő eredeti
geometriától. A kötegeket elválasztó acél rekeszfal – amely
további termikus ellenállást jelent a fűtött központi köteg és a
fűtetlen szélső kötegek között – nincs a MELCOR modellben.
Ezt a kötegfal felületének kétszeres, illetve a teljesítménynek
csekély (18%) növelésével kompenzáltuk, hogy a kísérleti
adatokhoz közel kerüljünk.

A köteg hidraulikai ellenállását első lépésben a SANDIA által
elvégzett előkísérleti adatok alapján, valamint MELCOR
érzékenységvizsgálatok alapján határoztuk meg. A kötegben
számított hőfejlődést a 4. ábra mutatja.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013
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Összefoglalás
Cirkónium levegőn bekövetkező intenzív oxidációja során
adódó megszaladásos (breakaway) jelenséget a MELCOR
1.8.6 YT_1010 változatával számítani tudjuk.

Egyköteges BWR és PWR tesztek
 A teljes léptékű egyköteges BWR és PWR Zircaloy köteggel
végzett kísérletet a kidolgozott MELCOR input-modellel
követni tudtuk a folyamat minden fontos szakaszában.
5. ábra: 1+4 köteges Zr BWR rövid köteges teszt szigeteléssel.
Eredeti (bal) ill. MELCOR (jobb) elrendezés. A központi
köteg (1. gyűrű) fűtött, a 4 szélső (2. gyűrű) fűtetlen. Piros
és kék vonal – rekeszfal; zöld – kötegfal

1+4 köteges PWR kísérletek és
MELCOR szimuláció
Az 1+4 köteges teljes léptékű Zircaloy anyagú kívülről
szigetelt PWR köteg-elrendezés alul és felül nyitott, fűtetlen
levegőárammal működött. Az elrendezés kívülről szigetelve
volt (6. ábra). A MELCOR 1.8.6-ban a radiális felosztást 2
gyűrűvel, a függőleges felosztást pedig 14 szakasszal
modelleztük, az utóbbit a 3. ábrához hasonló módon.

 Az első értékelések szerint a PWR kötegben az égési front
terjedése nem különbözik lényegesen a BWR-től, de az égés
kezdet magassági pontja más, mivel a BWR köteg felső
részén kisebb a hőteljesítmény. A Zr kötegfal hiánya tehát
nem ad jelentős oxidációs kép módosulást.

1+4 köteges BWR és PWR tesztek
 A rövid köteges BWR teszteknél a tovaterjedést ugyan
korrekciókkal, de a számítás is kiadta.
 A teljes léptékű PWR kötegeknél a tovaterjedés szintén
megtörténik, de számított tovaterjedési késedelem nagyobb
mint a mérésekben. A MELCOR modell finomítása
szükséges több radiális gyűrű felvételével.

Modellek korlátai
A tapasztalatok szerint a kötegek közepe forróbb, ahol
beindulhat az intenzív oxidáció, majd kifelé terjedhet.
Az anyagokat egy axiális szinten egy tömegnek kezelő
MELCOR-ban a hőmérséklet-eloszlás homogén, így ebből
jelentős késedelmek adódnak az oxidáció terjedése során.
Ez a késedelem az egyköteges esetben nem olyan fontos, mint
a 1+4 esetekben.

4. ábra: 1+4 köteges teljes léptékű Zr PWR elrendezés szigeteléssel. Eredeti (bal) ill. MELCOR (jobb) elrendezés, nincs
kötegfal, csak rekeszfal van. A központi köteg (1. gyűrű)
fűtött, a 4 szélső (2. gyűrű) fűtetlen.

A nagy kiterjedésű pihentető medencék számítása esetén a
több radiális gyűrű felvétele nehézkes, így célszerűnek látszik
több lokális forró pont számítása.

Fontos különbség, hogy a PWR (17x17 fűtőelem pálca)
esetében nincs kötegfal, ami további termikus ellenállást
jelentene. A számítás során – az 1+4 BWR rövid kötegelrendezéstől eltérően – korrekciókat nem alkalmaztunk.

Irodalomjegyzék
[1]

Gauntt, R.O. et al.: MELCOR Computer Code Manuals. Premier and User´s Guides, Version 1.8.6 May. 2000, NUREG/CR-6119, SAND20002417/1
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A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző
rendszere
Gyöngyösi Péter1, Janovics Róbert2, Rosenfeld Sándor1, Veres Mihály2
1

Pöyry ERŐTERV Zrt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3, tel.: +36-1-455-3600

2

Isotoptech Zrt.
4025 Debrecen, Piac u. 53. II/9, tel.: +36-52-509-280

A paksi atomerőmű üzemeltetéséből és majdani lebontásából származó kis és közepes aktivitású hulladékok befogadására egy
felszín közeli hulladéktároló létesült Bátaapáti község közigazgatási területén. A hulladéktároló üzemeltetője széleskörű
sugárvédelmi ellenőrzést hajt végre, amelynek célja információszerzés a telephely sugárzási viszonyairól, a személyzet
sugárterheléséről, és a környezeti közegek mesterséges eredetű radioaktív-anyag tartalmáról.
A sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszerek alkalmazásával lehetőség nyílik a hulladéktároló üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenységek során a sugárvédelmi előírások betartatására. A rendszer által szolgáltatott adatok felhasználásával a tároló
üzemeltetése optimalizálható, fejleszthető. Továbbá a rendszer használatával biztosítva van a dolgozók és a környező lakosság
sugárterhelésének ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása, illetve az esetlegesen kikerülő radioaktív anyagok
szétterjedésének megelőzése is.
Az NRHT létesítése és üzembe helyezése szakaszosan történt/történik:
 Az első ütemben elkészültek a felszíni telephely mindazon létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi
atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba
csomagolva) átvételét és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett hulladékos hordók betárolásával a technológiai
épület e célt szolgáló csarnokában.
 A második ütemben 1 db tárolókamra kiépítése (I–K1) és egy további kamra kihajtása (I–K2), illetve a felszíni és az egyéb
felszín alatti létesítmények kialakítása és véglegesítése befejeződött.
A sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszer követte az NRHT kiépítését, a párhuzamos működtetés során megtörtént a
rendszer bővítése és az átalakítása.

Bevezetés
A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT)
teljes kiépítettsége esetén biztosítani fogja a paksi
atomerőműben 30 éves üzemidő alatt keletkező kis és
közepes aktivitású, üzemviteli és leszerelési hulladékok
elhelyezését. A létesítést a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK
Kft.) szakaszosan valósította/valósítja meg. Az I. ütemben
elkészültek a felszíni telephely mindazon létesítményei és
rendszerei, amelyek lehetővé tették az atomerőműben
felhalmozódott tömörített vegyes szilárd hulladékos hordók
(3 000 db) átvételét és ideiglenes tárulásukat a technológiai
épület puffer tároló csarnokában. A létesítés II. ütemében
valósult meg az első két tárolókamra (I–K1 és I–K2) kihajtása
és a kiszolgáló technológiai rendszerek kiépítése. Az RHK
Kft., mint az NRHT üzemeltetője 2012-ben nyújtotta be az
üzemeltetési engedélykérelmét az első kamrába (I–K1)
történő hulladékbeszállításra és elhelyezésre.

Kontakt: Peter.Gyongyosi@poyry.com
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

Az NRHT-nél a hulladékcsomagok fogadásán, ideiglenes
tárolásán, ellenőrzésén, konténeresítésén, valamint a
konténerek ideiglenes és végleges tárolásán túlmenően a
hulladék-elhelyezési tevékenységgel közvetlenül kapcsolatos
járulékos feladatként jelentkeznek a létesítmény üzemeltetése
során keletkező hulladékok kezelése, az őrzésvédelem és
tűzvédelem, valamint a sugárvédelmi szolgálat és a
környezetvédelmi feladatok ellátása.
Az NRHT üzemviteléből (radioaktív hulladékok kezeléséből)
adódó munkahelyi és lakossági sugárterhelés forrástagjaként
a vegyes szilárd hulladékos hordókat tekinthetjük. A tároló
telephelye a környezetére alapvetően az alábbi módokon
gyakorolhat hatást:
 Közvetlen és szórt sugárzás,
 Radioaktív gázok, gőzök, aeroszolok
technológiai épület kéményén keresztül,

kibocsátása

a

 A technológiai épületben vagy a külső területen végzett
rakodási, szállítási munkák,
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 Radioaktív gőzök, gázok beoldódása a tárolóterületen
összegyűjtött, majd kibocsátott csapadékvízbe,
 Szilárd, radioaktív hulladéknak nem minősülő hulladékok
kiszállítása, elhelyezése,
 Radioaktív hulladékok szállítása és végleges elhelyezése.
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 A tároló környezet levegőjének (az aeroszol mérő
szűrőjének) izotóp szelektív aktivitás mérése alfa-, béta-,
gamma- spektrometriával,
 Fall-out / wash-out mintavétel és aktivitáskoncentráció
mérés,

A sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszer (SER)
működtetésének célja, hogy az elhelyezési rendszer minden
fázisában (létesítési – üzemviteli – lezárás utáni időszak)
megfelelő hatékonysággal biztosítsa a környezeti hatások, a
lakosság és a dolgozók radioaktív sugárterhelésének
figyelemmel kísérését, a sugárvédelmi követelmények
teljesítésének ellenőrzését, az elhelyezési rendszer minősítését
és annak hosszú távú ellenőrzését. További feladata, hogy a
környezeti- vagy sugárterhelési változás időben felismerhető,
a növekedés megfelelő intézkedésekkel megakadályozható,
illetve elfogadható szinten tartható legyen. A kibocsátás- és
környezetellenőrző rendszer a 15/2001 (VI.6.) KöM rendelet
4. sz. és 5. sz. melléklete szerint és az Üzemeltetési
Engedélyben előírtaknak megfelelően működik. [2]

 A légköri kibocsátási pont (légtechnika szellőzőkémény)
aeroszol mérő szűrőjének aktivitás mérése, illetve a
kibocsátott levegő 3H, 14C aktivitás-koncentrációjának
mérése,

Kezdetek

3.) Kibocsátás ellenőrző rendszerek

A 2006-ban a még csak terveken létező hulladéktároló
sugárvédelmi ellenőrző rendszerének „fehér lapra” történő
megtervezése Bérci Károly (†) vezetésével, egyedülálló
szakmai zsenialitása mellett valósult meg. A tervezés során
felhasználásra kerültek a püspökszilágyi Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítmény üzemelési
tapasztalatai is. Az NRHT-ban végzett fő tevékenység
sugárveszélyessége miatt az ellenőrzött zónájában személyi
dozimetriát, a zóna helyiségeiben és az üzemterületen külső
sugárzás és aeroszol aktivitás ellenőrző és jelzőrendszert, a
tehergépjármű bejáratnál gamma- és neutron detektoros
sugárkaput, a személy kiléptető pontnál szennyezettség
ellenőrző sugárkaput kell működtetni. Az üzemterületen és a
külső környezetben 4 helyen a telephelyi központi
vezénylővel on-line kapcsolatban álló környezetellenőrző
állomásokat kellett telepíteni.

 Komplex meteorológiai megfigyelés és adatrögzítés,
 A környező ivóvíztermelő kutak szezonális ellenőrzése.
A Létesítési Megelőző Biztonsági Jelentésben a SER fő részeit
az alábbiak szerint tervezték: [1]
1.) Környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszer
2.) Telephelyi sugárvédelmi ellenőrző rendszer
 A felügyelt zóna sugárvédelmi ellenőrző rendszere
 Az ellenőrzött zóna sugárvédelmi ellenőrző rendszere
 Folyékony kibocsátás ellenőrző rendszere
 Légköri kibocsátás ellenőrző rendszere.

Környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszer
A telephely környezetre gyakorolt radiológiai hatásának
meghatározása céljából 4 db (3+1 hatósági mérőállomás) „A”
típusú mérőállomást telepítettek az NRHT 1-3 km-es
körzetében. Helykiválasztásuk az alábbi szempontok
figyelembe vétele mellett történt: [3]
 Terjedési körülmények (helyi topográfiai és meteorológiai
viszonyok)
 A védelem
területek)

objektumai

(belterületek,

lefolyástalan

 Hulladékcsomag beszállítási útvonala.

A környezeti elemek radiológiai vizsgálata az alábbiakra
terjed ki:
 Talaj in-situ gamma-spektrometriai vizsgálata az „A”
típusú állomások környezetében,
 Talaj, növény, állat eredetű minták gyűjtése, feldolgozása,
kémiai feltárása, izotóp szelektív aktivitás mérése alfa-,
béta-, gamma- spektrometriával,
 Talajvíz izotóp-összetétel, aktivitáskoncentráció, kémiai
összetétel, hidrogeológia,
 Felszíni vízfolyások víz és üledék aktivitáskoncentráció,
kémiai összetétel,
 Forrás és fakadó vizek kémiai összetétele, kora, illetve két
komponensű rendszer esetén a komponensek kora és
százalékos arányuk,
 Udvartéri csapadékgyűjtő aknák vizének
elemzése és aktivitáskoncentráció mérése,
 A
ROCLA
kifolyó
vízkémiai
aktivitáskoncentráció mérése,
 A tároló környezet levegőjének
koncentrációjának mérése,
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3H,

vízkémiai

elemzése
14C

és

aktivitás-

1. ábra:

A külső környezeti radiológiai ellenőrző állomások helyei

Az egyes ellenőrző állomások felszereltsége teljes mértékben
megegyezik és az alábbiakból állt:
 Aeroszol alfa- és béta aktivitást mérő (ICAM/MF monitor),
 Külső és belső (konténer) hőmérsékletmérő,
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 Kültéri gamma monitor (FHZ 621 Intelligens gamma detektor)
helyi kijelző és riasztó egységgel (FHT 6020 kijelző és riasztó
egység),
 3H és 14C mintavevő (Isotoptech Kombinált
mintavevő),

3H

és

14C

 Fall-out/wash-out mintavevő (Isotoptech Fall-out/wash-out
mintavevő).

Telephelyi sugárvédelmi ellenőrző rendszer
A telephelyi sugárvédelmi ellenőrző rendszer rendeltetése a
gépjárművek és személyek, valamint a belső biztonsági
kerítésen belül elhelyezkedő technológiai épület és
környezetének sugárvédelmi ellenőrzése. A telephelyi
sugárvédelmi ellenőrző rendszerhez tartozik a telephelyi
állomáson vett minták elemzése is.
A telephelyi sugárvédelmi ellenőrző rendszert alkotó
berendezések telepítési helyeinek kiválasztása az alábbi
kritériumok mentén zajlott:
 Gépjármű ellenőrzése az ellenőrzött területre történő be- és
kihajtás során
 Belépők szennyezettségének
átlépésekor

ellenőrzése

zónahatárok

 Személyzet szennyezettségének ellenőrzése a fekete és a
fehér öltözők határán
 Gamma dózisteljesítmény mérése a felügyelt és ellenőrzött
területeken, a szállítási utak mentén
 Gamma dózisteljesítmény mérése a technológiai épületben
a radioaktív hulladékok tárolási, szállítási és kezelési
helyein,
 Radon és bomlástermékek aktivitás koncentrációjának
folyamatos mérése a puffer tárolóban.
A SER fő mérőegységei:
 Gépjármű ellenőrzése
 1 db gépjármű sugárkapu (FHT 1388 S típusú
sugárkapu),
 Személyi dozimetriai ellenőrzés és kiértékelés
 2 db személyi egésztestfelület szennyezettség-mérő
sugárkapu (ARGOS-5AB, egésztestfelület szennyezettségmérő sugárkapu)
 1 db személyi sugárzásszint figyelő sugárkapu (FHT
1372),
 1db kéz-láb béta/gamma szennyezettség mérő (FHT
65 LL-X kéz-láb béta/gamma szennyezettség monitor)
 Gamma dózisteljesítmény ellenőrzése
 4 db kültéri gamma monitor (FHZ 621 Intelligens
gamma detektor) helyi kijelző és riasztó egységgel
(FHT 6020 kijelző és riasztó egység),
 10 db beltéri gamma monitor (FHZ 621 Intelligens
gamma detektor) helyi kijelző és riasztó egységgel
(FHT 6020 kijelző és riasztó egység),
 Radon mérés
 2 db radon monitor (RTM2100
monitor),
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 Levegő szennyezettségének ellenőrzése
 1 db mérőállomás (felszereltsége megegyezik az „A”
típusú mérőállomáséval),
 3 db aeroszol monitor (ICAM/MF),
 Gamma, alfa/béta mérőhely
 1 db gamma mérőrendszer (BE5030 típusú detektor),
 1 db alfa/béta számlálórendszer (iSOLO detektor),
 Hordozható, kézi műszerek
 5 db gamma dózisteljesítmény-mérő
(RADIAMETER FH40 GL-10),

műszer

 Külső alfa/béta felületi szennyezettség ellenőrző
műszer (CONTAMAT FHT 111 M).
 2db UltraRadiac™-Plus Personal Radiation Monitor.

Kibocsátás ellenőrző rendszerek
A kibocsátás ellenőrzésben részt vevő berendezések
telepítésekor figyelembe vett követelmények az alábbiak
voltak:
 Kibocsátásra kerülő szenny- és csapadékvíz ellenőrzése
 Levegő szennyezettségének ellenőrzése a technológiai
épület közelében, az esetlegesen kikerülő aeroszolok, 3H és
14C tartalom meghatározásával.

A SER fő mérőegységei:
 Folyékony kibocsátás ellenőrző rendszere
 2 db víz alatti gamma detektor (FHZ 512A és FHZ 61210 típusú gamma szondák, víz alatti tokba helyezve)
 Légköri kibocsátás ellenőrző rendszer kialakítása
 1 db aeroszol monitor (ICAM/MF),
 1 db beltéri gamma monitor (FHZ 621 Intelligens
gamma detektor) helyi kijelző és riasztó egységgel (FHT
6020 kijelző és riasztó egység),
 3H és 14C mintavevő (Isotoptech Kombinált 3H és
mintavevő).

14C

SER átalakítása, bővítése
Az NRHT létesítésének második ütemében 1 db tárolókamra
kiépítése (I–K1) és egy kamra kihajtása (I–K2), illetve a
felszíni és az egyéb felszín alatti létesítmények kialakítása és
véglegesítése készült el. [4] Természetesen a SER is követte az
NRHT kiépítését, megtörtént a rendszer bővítése és az
átalakítása. Az első üzemelési tapasztalatok birtokában a
felülvizsgált
rendszerben
egyes
mérési
pontok
műszerezettsége megváltozott, másrészt új mérési pontok
felvételére is sor került. [5] A SER bővítése, fejlesztése a
következők szerint zajlott, leírásunkban az F a felszíni
rendszert, T a felszín alatti rendszert érintő változást jelöli.

Környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszert
érintő változás
 Az ellenőrző állomásokon, 3+1 esetben ICAM/MF monitor
cseréje F&J DF-804E-SPK aeroszol mintavevőre.
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Telephelyi sugárvédelmi ellenőrző rendszert
érintő változás
 Gépjármű sugárkapu áthelyezés [F]
 Mérőállomáson ICAM/MF monitor cseréje F&J DF-804ESPK aeroszol mintavevőre [F]
 Gamma dózisteljesítmény ellenőrzés
 1 db gamma monitor (FHZ 621 Intelligens gamma
detektor) helyi kijelző és riasztó egységgel (FHT 6020
kijelző és riasztó egység), [T].

2. ábra: I-K1 tárolókamra előtti SER berendezések

Kibocsátás ellenőrző rendszert érintő változás

3. ábra: Isotoptech Air Monitoring Station

 Folyékony kibocsátás ellenőrző rendszere
 2 db víz alatti gamma detektor (FHZ 512A gamma
szonda), [F+T],
 3 db csepegtetős vízminta vevő (Isotoptech Radaqua v
4.0), [1F+2T].
 Légköri kibocsátás ellenőrző rendszer kialakítása
 1 db iCAM/MF beszerelés a mérés duplikálása céljából,
[F]
 1 db aeroszol mintavevő (F&J DF-804E-SPK aeroszol
mintavevő), [F]
 2 db levegő komplex szennyezettség ellenőrző
(Isotoptech Air Monitoring Station*) [2T].
* Az Isotoptech Air Monitoring Station egy komplex levegő
monitorozására alkalmas, hazai gyártású berendezés.
Egyedülálló módon gyári, gyári-módosított és magyar
fejlesztésű műszerek egy egységbe történő integrálása
valósult meg vele hálózati kommunikáció, távvezérelhetőség,
paraméterezhetőség és lekérdezhetőség mellett. [6]
Az állomás egységei:
 Radon monitor - AlphaGUARD PQ2000PRO radon
monitor,
 Gamma dózisteljesítmény mérő - FHZ 621 Intelligens
gamma detektor FHT 6020 helyi kijelző és riasztó
egységgel,
 3H-14C mintavevő - Isotoptech Kombinált
mintavevő,
 Aeroszol mintavevő
mintavevő.

-

F&J

3H

DF-804E-SPK
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és

14C

aeroszol

Eddigi tapasztalatok és a jövő
feladatai
A telepített rendszer eddig jól vizsgázott, megfelelő adatokat
szolgáltatott a sugárvédelmi követelmények teljesítésének
ellenőrzésére és hozzájárult mind a tároló, mind saját maga
optimalizálásához, fejlesztéséhez. Számos magyar fejlesztésű
és kivitelezésű műszer alkalmazásával épült ki a rendszer,
ami a hazai nukleáris méréstechnikának igen nagy elismerés.
A SER elemeinek kiválasztásánál (különös tekintettel a
kibocsátás ellenőrző rendszereknél) arra törekedtünk, hogy a
létesítmény által kibocsátott radioizotópok megfelelően
választott, de Magyarországon is rendelkezésre álló
méréstechnika alkalmazásával a kibocsátási határértékeknél
több (akár 4-5) nagyságrenddel kisebb koncentrációban is
kimutathatóak legyenek. E mellett két nyomós érv szólt. A
társadalom számára megnyugtatóbb, ha pontosan ismerjük
ezeket az értékeket és nem csak azt tudjuk bizonyítani, hogy
a határérték alatt vannak. Ezen izotópok (elsősorban 3H és
14C) pontos mérésével és az időbeli trendek elemzésével
információt nyerhetünk a mérnöki gátak jóságáról, azok
időbeli állapotváltozásáról, továbbá pontosítani és validálni
lehet velük a szennyeződésterjedési modellt is. Jó példa erre a
technológiai épület szellőzőkéményébe telepített rendszer,
amely érzékenységének köszönhetően képes mérni az
átmenetileg tárolt hulladék biodegradációjából származó
radioaktív gázokat, és ezzel nem csak a kibocsátás
ellenőrzéshez, hanem a tároló hosszú távú biztonsági
elemzéséhez is szolgáltat bemenő adatokat (hulladékok
gázképződésének monitorozása). A technológiai csarnok
kéményében mért 14C aktivitás-koncentráció a 2012-es évben
átlagosan 4,72E-02 Bq/m3 szervetlen és 1,34E-03 Bq/m3
szerves formában. A levegő többlet 14C aktivitása a
technológiai csarnokban 6,23E-03 Bq/m3. A légtechnikai
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berendezés légszállítási teljesítményét figyelembe véve a
2012-es évben a létesítmény háttér fölött 3,29E+05Bq
szervetlen forrásból és 8,05E+04 Bq szerves forrásból
származó 14C aktivitást juttatott a légkörbe. A teljes légkörbe
jutott, háttér fölötti többlet aktivitás 4,09E+05 Bq volt.
A légköri 14C koncentráció természetes szinthez viszonyított
eltérésének egyik legérzékenyebb indikátorparamétere a
„D14C ‰”, amely egy természetes referencia szinthez képesti
ezrelékes eltérés mértékét mutatja. Ha ezt a paramétert
figyeljük, akkor egyértelműen látszik, hogy a tárolt
hulladéknak jól kimutatható járuléka van a természetes
háttérhez képest. A külső állomásokon átlagosan mért D14C
értéke 37,56±5,8 ‰, míg a tároló levegőjében ez az érték több,
mint 4-szer magasabb, 190,36±42,19 ‰.
Az
ilyen
nagy
érzékenységű
méréstechnikáknak
köszönhetően derült fény egy érdekes jelenségre a felszín
alatti létesítmény monitorozása esetében. Az 1. összekötő
vágatnál lévő légköri 14C mintavevő közel van a lejtősakna
Ny-i bejáratához. A bejárat közelségének és az intenzív
légbefúvásnak köszönhetően az itt vett minták mérési
eredményei csak kismértékű eltérést mutatnak a felszínen
lévő környezeti állomásokon gyűjtött mintákhoz képest.
A 14C aktivitás-koncentráció a 2012-es évben átlagosan 4,21E02Bq/m3-re adódott. Az építési zóna határánál telepített
mintavevő esetében viszont szembeötlően alacsonyabb 14C
aktivitást mértek, különös tekintettel a szervetlen frakcióra,
amely 4,15E-02 Bq/m3 volt. A különbség a már korábban
említett „D14C ‰”, értékeknél még szembeötlőbb. Az 1.
összekötő vágatnál lévő mintavevő CO2 frakció D14C értéke
31,1 ‰, míg az építési zónahatárnál csak 16,8 ‰. Ez azt
jelenti, hogy a tárolókamránál a levegő 14C aktivitása kisebb,
mint a felszínen. A jelenségnek két oka lehetséges, amelyek
valószínűleg együttesen vannak jelen. A felszín alatt
közlekedő járművek által elégetett fosszilis üzemanyag
biztosan csökkenti a levegő 14C koncentrációját, továbbá
feltehetőleg a lejtősakna falából inaktív CO2 kidiffundálása is
a 14C koncentráció csökkenését segíti elő. Ebből kifolyólag a
felszín alatti létesítmény jelenleg nem bocsát ki többlet 14C-et
a légkörbe.
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vissza, mint a 14C esetében. A lejtősaknák légnedvességének
jelentős része a falakból és a csurgalékvizekből származik,
amely közel tríciummentesnek tekinthető.
A telephelyi állomáson a környezeti elemek aktivitásszintjei
nem mutatnak eltérést a magyarországi háttérértékektől és az
NRHT alapszint felmérésének eredményeitől, illetve a
környezetellenőrzés részét képező monitoring állomásokon
mért értékektől sem. A talajmintákban mérhető mesterséges
eredetű izotópok közül a 137Cs azonosítható. Ennek eredete a
csernobili reaktorbalesetből származó légköri kihullás.
A 137Cs aktivitása a telephelyen (7,35±0,32)E+00 Bq/kg a
többi „A” típusú állomáson (1,74±0,36)E+00 - (4,69±0,35)E+00
Bq/kg-ig terjed. [7]
A technológiai tartályból és a csapadékgyűjtő aknákból vett
vízminták vízkémiai paraméterei minden változóra a
kibocsáthatósági
határértékek
alatt
maradtak.
A hulladékvízből mesterséges eredetű gammasugárzó izotóp
nem mutatható ki. A csapadékvíz összgamma aktivitása
átlagosan 4,97E-01Bq/dm3. A trícium aktivitása a természetes
éves ciklust követve megegyezik a magyarországi
csapadékvizekével, az értékekben csak a természetes
szezonális ingadozás látható. [7]
Az NRHT környezetéből („A”típusú állomásokról) származó
mintákban nem lehetett kimutatni a telephelyről származó
mesterséges izotópokat. A fall-out / wash-out minták összes
gamma aktivitása 1,11E+00 – 3,35E+01 Bq/dm3 értékek
között ingadozik. Az aktivitások közel 90%-a a természetes
eredetű 7Be aktivitásából adódik. A mintavevők mérési
eredményei szerint mind a légköri 14C (~4,25E-02 Bq/m3
levegő), mind a légköri trícium (~1,00E-02 Bq/m3 levegő)
aktivitása megfelel a Magyarországon mért háttér, és a
korábbi évben mért értékeknek. [7]
A SER jövőbeli feladataként mutatkozik a jelenlegi vasbeton
konténeres elhelyezés helyett előirányzott kompakt
fémkonténeres elhelyezési koncepcióhoz alkalmas ellenőrző
rendszer kifejlesztése, integrálása. [8]

A levegő páratartalmából mért trícium értékek zömében
kimutatási határ alattiak voltak. Ez hasonló okokra vezethető
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Új módszer az SZBV hajtások labirint tömítéseinek
dekontaminálására
Kósa Norbert1, Baradlai Pál1, Kurucz András1, László Zoltán2, Nyitrai Károly2,
Oldal Ottó1, Patek Gábor1, Szabó Sándor2
1MVM

Paksi Atomerőmű Zrt., ÜVIG VEFO VTO
7031 Paks, Pf. 71., fax: +36 75 508 756
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Kft.
2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 39., tel.:+36 23 382 853

2012. év elején a II. kategóriás SZBV hajtás karbantartás során 6 db tartalék modernizált SZBV hajtás labirint ház alsó
hornyaiban reflexiót találtak az ultrahangos anyagvizsgálatok során, ami nem várt meghibásodást jelentett a 25 év üzemidőre
tervezett hajtásoknál. A fellépett rendellenesség következtében szükségessé vált az üzemelő és a tartalék modernizált SZBV
hajtások karbantartási ciklusidőtől független, rendkívüli állapotellenőrzése. A dekontaminálási tevékenységgel szemben
támasztott feltételeket a rendelkezésre álló dekontaminálási technológiával nem lehetett teljesítni, ezért új módszert és
dekontamináló berendezést kellett alkalmazni [1]. A kifejlesztett eljárás és berendezés a dekontaminálással szemben támasztott
követelményeket maradéktalanul teljesítette, így használatával jelentős idő megtakarítást sikerült elérni.

Bevezetés

 Közbenső rúd

A reaktor teljesítmény változtatásának egyik eszköze az
SZBV rendszer. A teljesítményváltoztatást a szabályozó- és
biztonságvédelmi kazetták (SZBV) segítségével végzik,
melyek mozgatására az SZBV hajtások szolgálnak. A paksi
atomerőműben egy reaktor aktív zónájában 37 db SZBV
kazetta van, amelyek hat csoportot alkotnak. A szabályozási
funkciót a 6-os csoport (7 db kazetta) látja el, míg a védelmi
funkciót, a reaktor gyors leállítását a 37 db kazetta együtt
biztosítja [2].

 Elnyelő rész (bóracél)

Az SZBV hajtás és a kazetták sematikus felépítése

 Üzemanyag rész

Az SZBV hajtások működése
Az SZBV hajtások a kazetták mozgatását egyenáramú
villamos motorral fogaskerekes, fogasléces áttételen keresztül
végzik 20 mm/s normál üzemi sebességgel és 200-250 mm/s
üzemzavari esési sebességgel.
Teljesítményüzem alatt az 1-5-ös csoportba tartozó SZBV
kazetták üzemanyag része teljes hosszában az aktív zónában
van, a 6-os csoport esetében az elnyelő rész mintegy 25-30
cm-re lóg be a zónába, ami a zóna kiégettségtől és a reaktor
teljesítményszintjétől függően változik.
Az SZBV hajtások érintkeznek a 296 °C-os primerköri
hőhordozóval, így hőmérsékletük akár 200 °C fölé is
emelkedhet. A hajtás motor részének hőmérséklete azonban
nem haladhatja meg a 100 °C-ot, így azt a teret, ahol a motor
található (SZBV tok) hűteni kell. Ezt a feladatot egy külön
hűtőrendszer végzi, amely fizikailag el van különítve a
primerköri hőhordozótól.

1. ábra: SZBV kazetta felépítése
 Hajtás (mozgató mechanizmus)
 Fogaskerék - fogasléc áttétel
 Villamos motor
 Helyzetjelző

Kontakt: baradlai@npp.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

Mivel a hűtött tér (SZBV tok) a reaktor zóna fölött
helyezkedik el (fönt van a hideg, alul a meleg térrész), így egy
természetes cirkuláció igyekszik kialakulni. A hűtött rész
primerköri közege folyamatosan keveredne a primerköri
hőmérsékletű rész közegével, ezért a két térrész közötti
átjárhatóságot nagymértékben le kell csökkenteni. Erre
szolgálnak a labirint tömítések.
A labirint palást felülete a primerköri hőmérsékletű reaktor
felsőblokki hőhordozó (296 °C) és a labirint szerkezet feletti
áramlástól elzárt hőhordozó 80 °C (maximum: 100 °C)

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2012. december 5.
2013. július 18.
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határzónája. A kétféle hőmérsékletű víz keveredési zónája
folyamatosan változó szinten helyezkedik el a primerköri
hőhordozó pulzálása, nyomásváltozásai miatt. A nagy
hőmérséklet-különbséggel jellemzett határzóna folyamatos
„vándorlása” a labirint palást járatok környezetének
nagyciklusú termikus fáradását, repedések kialakulását és
továbbterjedését eredményezheti, ami be is következett.

 a dekontaminálás a hajtások álló helyzetében történjen,

A paksi atomerőműben a labirint palást vizsgálatokat az első
6 üzemévet követően, majd 3 éves ciklusidővel végzik a II. és
III. kategóriás vizsgálatok keretén belül. Ezek a vizsgálatok
már tartalmazzák az SZBV hajtás száraz próbapadi mérések
és ellenőrzések mellett a vizuális, az ultrahangos és a
penetrációs vizsgálatot a labirint fémtiszta felületén.

 a dekontaminálás és anyagvizsgálati munkák során meg
kell oldani a végrehajtó személyzetet érő sugárterhelés
minimalizálását.

Az SZBV hajtásokat anyagvizsgálatok és szervízelés előtt a
megfelelő felület előkészítése és a dóziscsökkentés miatt a 296
°C-os hőhordozóval érintkező részen dekontaminálni kell.
Erre a célra üzemszerű dekontaminálási technológia áll
rendelkezésre, amely a hajtás elfektetett állapotában
mozgókatódos elektrokémiai dekontaminálást jelent [3].
Az anyagvizsgálatot követően a hajtást próbapadi ellenőrzés
után lehet ismételten használatba venni. Ezek a tevékenységek hajtásonként egy műszak alatt elvégezhetőek, ha a
többszöri daruzási igény a kívánt időben rendelkezésre áll.
2012. év elején (a főjavításokat megelőzően) a II. kategóriás
SZBV hajtás karbantartás során öt darab 6 évet üzemelt és
egy darab 5 évet üzemelt tartalék, cseh tervezésű modernizált
SZBV hajtás (SZRH-M) labirint ház alsó hornyaiban reflexiót
találtak az ultrahangos anyagvizsgálatok során. Ez nem várt
meghibásodást jelentett, hiszen megfelelő karbantartás
mellett egy ilyen modernizált SZBV hajtás tervezett
üzemideje 25 év. Korábban az eredeti, orosz tervezésű SZBV
hajtásokon (SZRH) ez a hibajelenség csak elvétve (összesen 7
esetben) fordult elő az eddig eltelt több száz üzemév alatt.
A hibák az SZRH-M hajtások labirint ház cseréjével
javíthatóak a megfelelő karbantartási technológia alapján.
A fellépett rendellenesség következtében szükségessé vált az
üzemelő és a tartalék modernizált SZBV hajtások rendkívüli
állapotellenőrzése a karbantartási ciklusidőtől függetlenül.

SZBV hajtások labirint felületének
dekontaminálási követelményei
A 4 blokkon jelenleg összesen 130 db modernizált SZBV
hajtás üzemel. Ezeket a 2012-es év folyamán vizsgálni kellett.
A hajtások nagy száma, a főjavítások szünetében, illetve
idején a rendelkezésre álló rövid idő, valamint az egy
hajtásállapot ellenőrzésére jutó relatíve hosszú idő a hajtások
jelenlegi vizsgálati metodikáját alkalmatlanná teszi a kitűzött
feladat végrehajtására. Ezért új állapot-ellenőrzési eljárást
kellett kidolgozni. A különböző szervezetek által végzett
feladatok során a legtöbb időt azzal lehet megspórolni, ha a
dekontaminálást a hajtások álló helyzetében végzik el, mert
ekkor a hibátlan hajtások esetében megtakarítható a hajtások
elfektetésére, majd újbóli felállítására és próbapadi
ellenőrzésére, valamint a többszöri daruzásához szükséges
több órányi idő.
Az SZBV hajtások állapotellenőrzési tevékenységének
szervezése során meghatározták a dekontaminálási munka
kívánalmait, amelyek a következők voltak:
 a dekontaminálás a lehető legrövidebb időt vegye igénybe,
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 a dekontaminálás ne legyen hatással a hajtás belső
szerkezeti elemeire,
 a dekontaminálást elegendő a labirintok tömítő felületén
elvégezni, és az anyagvizsgálathoz szükséges fémtiszta
felületet kell biztosítani,

Az SZBV hajtás labirint felületének
dekontaminálási lehetőségei
Az SZBV hajtások jelenlegi dekontaminálási technológiája
több lehetőséget kínál:
 Az egyik eljárás a 01-02TU10B001 dekontamináló
kádakban megvalósítható vegyszeres dekontaminálás, ami
az SZBV hajtás függőleges helyzetében végezhető.
Ez azonban egyrészt több műszakot vesz igénybe, másrészt
az egész SZBV hajtás kezelésre kerül, holott csak a labirint
tömítések mintegy fél-fél méternyi szakasza érintett a
vizsgálatban, valamint nem teljesül az a feltétel, hogy a
dekontaminálás ne legyen hatással az SZBV hajtás belső
szerkezeti elemeire.
 A másik jelenleg alkalmazott módszer a mozgókatódos
elektrokémiai dekontaminálás. Ekkor az SZBV hajtást el
kell fektetni a reaktorcsarnok közepén található
„kikonzerváló” kádba, ahol a dekontaminálás elvégezhető.
Ezt a módszert a fektetett állapot miatt kellett elvetni, mert
nem teljesül az SZBV hajtások álló helyzetében történő
dekontaminálási igény.
A jelenleg rendszerben lévő eljárások tehát nem voltak
alkalmazhatóak a kitűzött dekontaminálási feladat
elvégzésére, így új módszert kellett kidolgozni.
A dekontaminálási hatásosság és az elvárt rövid
dekontaminálási idő szempontjából az elektrokémiai elven
működő dekontaminálási eljárás látszott járható útnak [4].
Olyan megoldást kellett kidolgozni, amikor csak a labirint
tömítéseken történik tisztítási, dekontaminálási tevékenység.
Először a már ismert mozgókatódos elektrokémiai eljárás
került szóba, de a jelenlegi gyakorlattól eltérően függőleges
helyzetű SZBV hajtáson. A jelenleg rendelkezésre álló katód
profilok nem biztosítják álló helyzetben a megfelelő
hatékonyságot a labirint tömítések hornyaiban, így szóba
került a labirint tömítések geometriájának megfelelő profilú
katód kialakítása. Ennek bonyolult volta nem bíztatott biztos
megoldással, valamint az idő rövidsége nem adott lehetőséget egy esetleges sikertelen kísérlet után újabb módszer
keresésére. Így ezt a lehetőséget is elvetettük. A megkívánt
hatásosság tehát a merítéses módszerrel érhető el, de a
jelenleg rendelkezésre álló berendezés alkalmazásával az
egész hajtást éri a kezelés, így egy az egyben ez a módszer [5]
sem használható.
Megoldást az utóbbi két módszer kombinációja, vagyis álló
helyzetű SZBV hajtás adott szakaszán (labirint horony)
kialakított elektrolizáló cella jelenthet. A javaslat szerint két
fél hengerből az SZBV hajtás köré egyszerűen felszerelhető
elektrolizáló cellát kell kialakítani a hajtás labirint tömítés
szakaszán, ahol így merítéses elektrokémiai módszerrel
történik a dekontaminálás.
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Meg kellett határozni a dekontaminálási tevékenység helyét
is, ahol megoldott az esetlegesen elfolyó elektrolit, valamint a
mosóvíz elvezetése, az SZBV hajtás árnyékolása a kezelő
személyzet tevékenysége, illetve az anyagvizsgálati munkák
során, és megoldható az elektrolizáló cellát magába foglaló
berendezés elhelyezése, rögzítése. Alapvetően a reaktorcsarnokokban lévő dekontamináló kádak jöttek szóba (0102TU10B001, 01-02TU20B001). A 01-02TU20B001 dekontamináló kádakat a nagy átmérő miatt elvetettük, mert itt nem
oldható meg egyszerűen az SZBV labirint dekontamináló
berendezés elhelyezése, így a 01-02TU10B001 dekontamináló
kádakat választottuk. Az előzőekben ismertetett szempontok
és elképzelések alapján a következő megoldást javasoltuk:
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A két félből álló elektrolizáló cellában (elektrolit-tartály)
játszódik le a galvanikus tisztítási folyamat (3. ábra).

 két félhengerből kell egy cellát kialakítani,
 a félhengerekből álló cellát stabilan kell rögzíteni az SZBV
hajtáson úgy, hogy biztosított legyen az elektrolizáló cella
tömörzárása az elektrolit elfolyásának megakadályozására,
 a cellát kiszolgáló egyéb alkatrészeket egy komplett
berendezésbe kell integrálni,
 a berendezést a 01-02TU10B001 dekontamináló kádra kell
telepíteni,
 az SZBV hajtást a dekontaminálás alatt darun kell
függeszteni.

Az SZBV hajtás labirint felületeit
dekontamináló berendezés kialakítása
A 2. ábrán a berendezés sematikus rajza látható. A berendezés fő részei az alapkeret, a mozgó keret, az elektrolit-tartály
(elektrolizáló cella), az elektromos csatlakozások, valamint az
elektrolit-keringtetés (hűtő-rendszer).
Az alapkeret az SZBV hajtás labirint dekontamináló
berendezés alapváza, mely egy saválló anyagból készített
hordozó szerkezet. Rögzítése a 01-02TU10B001 dekontamináló kádra az alaplapon kialakított furatokon keresztül 2
darab vezető tüskével és 2 darab M16-os csavarral történik.
A mozgó keret hordozza az elektrolit-tartályt és a csatlakozó
gépelemeket. A mozgó keret az alapkerethez légrugóként
működő munkahengerekkel és magasságállító csavarokkal
csatlakozik, így a két keret nem mereven kapcsolódik
egymáshoz. A munkahengerek szerepe az elektrolizáló cella
zárása utáni véletlenszerű függőleges rúdmozgás hatásának
csökkentése. A munkahengerek megfelelő nyomását a
manométerrel ellátott nyomásszabályzóval lehet beállítani.

2. ábra:

A dekontamináló berendezés sematikus rajza
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3. ábra: Elektrolizáló cella
A két PA6.6 anyagú (metamid), egymáshoz gumitömítéssel
csatlakozó alkatrész közé daruzható be a tisztítandó SZBV
hajtás, amelyet körülvesz az elektrolit-folyadék. A cellán
belül található a két fél részből kialakított katód. Ez perforált
kivitelű, ami elősegíti a folyadék áramlását, ezzel az
elektrolízis hatásosságát, illetve az elektródák hűtését.
A galvanikus leválasztás folyamatához szükséges 30V
feszültségű, 60A áramerősségű egyenáramú tápáramot a
FET-FKSZ dekontamináló berendezés mozgókatód elektrolit
ellátó egységének elektromos csatlakozásain keresztül lehet
biztosítani.
Az elektrolit-keringtetés (hűtő-rendszer) a galvanikus
tisztítási folyamat során keletkező hő vizes hőcserélőn (4.
ábra) keresztül történő elvezetésére szolgál. Az elektrolit
keringtetése a hőcserélő és az elektrolit tartály (elektrolizáló
cella) között a mozgókatód elektrolit ellátó egység
perisztaltikus szivattyújával történik.
A mindkét kiépítésen használható, 83 kg tömegű SZBV
hajtáslabirint dekontamináló berendezés emelése valamelyik
reaktorcsarnoki daruval történik.

4. ábra: Vizes hőcserélő
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Az SZBV hajtás labirint felületeit
dekontamináló berendezés
alkalmazásának tapasztalatai

Az év során a terveknek megfelelően, a blokkok leállása után
az alábbi ütemezésben végeztük el az SZBV hajtások labirint
hornyainak dekontaminálását és anyagvizsgálatát:
 1. blokk

2012. 05. 4-8.

37 db SZBV hajtás,

Az elkészült SZBV hajtás labirint tömítés dekontamináló
berendezés próbáját 2012. április 27-én végeztük el.

 2. blokk

2012. 07. 7. és 08. 24-27.

25 db SZBV hajtás,

 3. blokk

2012. 09. 28.- 10. 1.

37 db SZBV hajtás,

A korábbiakban alkalmazott hasonló eljárások tapasztalatai
alapján az elektrolízishez szükséges időt előzetesen mintegy
15 percben határoztuk meg labirint hornyonként. Ez az idő
szükséges és elégséges volt az erősen szennyezett hajtások
esetében. Ezek teljesen el voltak feketedve. A tapasztalat azt
mutatta, hogy a gyengén szennyezett, azaz közel fémszínű
SZBV hajtások dekontaminálása során kevesebb idő is
elégséges lehet a fémtiszta felület eléréséhez. A gyengébben
szennyezett SZBV hajtások esetében az elektrolízisre fordított
időt lecsökkenthettük.

 4. blokk

2012. 06. 15-18.

31 db SZBV hajtás.

A labirint dekontamináló berendezés a tervek szerint
működött, a dekontaminálás hatásossága a kívánt mértékű
volt. A labirint hornyokban az anyagvizsgálati feladatoknak
megfelelő, egyenletesen fémtiszta felület jött létre (5. és 6.
ábra).

A tapasztalat azt mutatta, hogy egy blokknyi SZBV
hajtáskészlet dekontaminálására és anyagvizsgálatára,
optimális daruzási és üzemeltetési feltételek mellett mintegy
4-5 munkanapnyi időre van szükség. Ez nagyságrendileg
mintegy negyed része az elfektetett helyzetű SZBV hajtáson
végzett dekontaminálást igénylő vizsgálati eljárásához
szükséges időnek.
A dekontaminálási és anyagvizsgálati tevékenység nem járt a
végrehajtó személyzet különösebb dózisterhelésével (7. ábra).
Ez köszönhető volt az SZBV hajtás nagyobb dózisteljesítményű részei árnyékolásának, illetve a relatíve kevés és rövid
ideig tartó manuális tevékenységnek. Az SZBV hajtások
közelében legtöbbet tartózkodó dolgozók egy-egy 8 órás
műszak során mintegy 30-40 Sv külső dózisterhelést kaptak.

5. ábra: A dekontaminálás hatásossága
7. ábra: Dózismérés a labirint hornyok dekontaminálása közben
Az SZBV hajtás labirint tömítések dekontaminálására
kifejlesztett berendezéssel végzett munka nem eredményezett
többlet kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladék
képződést. A dekontaminálási technológia fejlesztése azt is
eredményezte, hogy nem keletkezett a korábbi kézi
mozgókatódos eljárás során használt filclapokból képződő
nagyaktivitású (dózisteljesítmény > 10 mSv/h) radioaktív
hulladék. Folyékony radioaktív hulladékból blokkonként
mintegy fél m3 savas kémhatású, kisaktivitású többlet
hulladék keletkezett.

Összegzés
6. ábra:

Az SZBV hajtás labirint hornya dekontaminálás után

A dekontaminálási tevékenység próbája során (2012. április
27.) az elektrolizáló oldat hőmérséklete számottevően nem
emelkedett. Az elektrolízis során keletkezett hőt az SZBV
hajtásnak az oldat térfogatához képest relatíve nagy tömege
elvezette. Mivel az oldat mindössze 1-2 °C-ot melegedett, így
mellőzni lehetett a hűtőrendszer üzemeltetését, ami
leegyszerűsítette a dekontaminálási munkálatokat, ezáltal
csökkentette az SZBV hajtás vizsgálatára fordított időt.
Természetesen a biztonságos üzemeltetést szem előtt tartva
az oldat hőmérsékletének rendszeres ellenőrzését továbbra is
folytattuk.
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A dekontaminálási feladat megoldása során nyert
tapasztalatokat
és
a
dekontaminálási
tevékenység
eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze:
 2012. év elején a II. kategóriás SZBV hajtás karbantartás
során az SZBV hajtás labirint ház alsó hornyaiban
meghibásodást találtak. A fellépett rendellenesség
szükségessé tette nagyszámú SZBV hajtás átvizsgálását,
ami egy új SZBV hajtás labirint tömítő felület
dekontaminálási technika kifejlesztését igényelte.
 Az új dekontaminálási eljárással szemben egyedi igények
merültek fel. A dekontaminálási munkálatokat a lehető
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legrövidebb idő alatt, a hajtások álló helyzetében úgy
kellett elvégezni, hogy a tevékenység ne legyen hatással a
hajtás belső szerkezeti elemeire, és a labirint tömítéseken
fémtiszta felületet biztosítson az anyagvizsgálatok
számára.
 A jelenleg alkalmazott SZBV hajtás dekontaminálási
módszerek alkalmazását el kellett vetni, mert nem feleltek
meg a speciális helyzet követelményeinek. Az újonnan
kidolgozott módszer szerint az SZBV hajtás köré két fél
hengerből a labirint tömítés szakaszán egy elektrolizáló
cellát alakítottunk ki, ahol merítéses elektrokémiai
módszerrel történik a dekontaminálás.
 A labirint tömítés dekontamináló berendezés a 0102TU10B001 dekontamináló kádon került elhelyezésre.
Ez a megoldás szolgált az elektrokémiai cellát magában
foglaló berendezés rögzítésére, az SZBV hajtás szennyezett
részei felöl jövő sugárzás árnyékolására, illetve a mosóvíz
elvezetésére.
 Az SZBV hajtást az elektrolizáló cella két fél hengere közé
daruzták, és a daru folyamatosan tartotta a dekontaminálás
és az anyagvizsgálat ideje alatt. Az SZBV hajtásokat nem
kellett elfektetni, így megtakaríthatóvá vált a hibátlan
tömítő felületű SZBV hajtások elfektetési és visszaállítási,
illetve próbapadi beállítási ideje.
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ellenőrzése mellett mellőzni lehetett, ami
csökkentette a dekontaminálásra fordított időt.

tovább

 A 4 blokkon elvégzett dekontaminálási tevékenység során
mintegy 2 m3 kis aktivitású folyékony radioaktív hulladék
többlet keletkezett, de nem képződött az eredeti módszer
kézi mozgókatód filclapjaiból származó nagyaktivitású
szilárd hulladék.
 A dekontaminálási és anyagvizsgálati tevékenység nem járt
a végrehajtó személyzet számottevő dózisterhelésével, ami
személyenként és műszakonként nem haladta meg a 30-40
Sv értéket.
 A költségmegtakarítást jelen esetben számszerűleg
megadni nem lehet. A megtakarított munka humán
erőforrás költségén kívül a legfőbb nyereség az, hogy nem
növekedett meg a blokkok tervezett karbantartási ideje az
SZBV hajtások állapot ellenőrzési munkálatai miatt.
Összességében megállapítható, hogy az új dekontaminálási
módszer bevezetése sikeres volt, az üzembe állított új, egyedi
fejlesztésű dekontamináló berendezés kiválóan működött.
Az új dekontamináló eljárás alkalmazása negyedére
csökkentette
az
SZBV
hajtás
labirint
tömítések
állapotellenőrzésére fordított időt, ezzel lehetővé téve a
vizsgálatok elvégzését a blokkok tervezett karbantartási
idején belül.

 A dekontaminálási tevékenység során az elektrolit
hőmérséklete számottevően nem emelkedett, így a
hűtőrendszer használatát a hőmérséklet folyamatos
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Kisebb atomerőművekről
Cserháti András
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 71. +36 75 508 518

„A kicsi szép” címet viselte a hetvenes évek egyik nagy hatású esszégyűjteménye, az emberközpontú közgazdaságtan alapműve,
dacolva az uralkodó „minél nagyobb, annál jobb” szemlélettel. Az atomenergetikában mindig is voltak törekvések a kisebb
egységteljesítményű típusok, blokkok térnyerésére, és mostanában a fő sodor mellett erősödni látszanak. A cikk áttekinti az
aktuális összképet, a várható fejleményeket.

Bevezetés
Új atomerőművek építésének fő akadályai egyre inkább a
nagy beruházási igények, a létesítések elhúzódása, a magas
pénzügyi-finanszírozási kockázatok. Nem véletlen, hogy ma
már ezekre a kérdésekre koncentrálnak az antinukleáris
mozgalmak. Belátták ugyanis, hogy a műszaki fejlődés
nyomán és a hatósági engedélyezés jelen procedúrája mellett
már alig találnak fogást a biztonság kérdéskörében.
A radioaktív hulladékokat megcélzó ellenérveik is veszítenek
erejükből, mert a modern atomerőművek hulladékai
csekélyek, illetve kezelésükre a fejlett módszertan és
eszközpark a közelmúlttal szemben már nem csak ígéret vagy
terv, hanem egyre inkább megvalósuló, hatékony
megoldások sora.
Egy kis blokk könnyebben finanszírozható. Üzemekben, nagy
sorozatban – így olcsóbban –, jó minőségben gyártható.
Egyszerűbben szállítható elemekből gyorsabban felépíthető.
Volna rá kereslet is: a szerényebb energiahálózattal
rendelkező országok, az atomenergetikába újonnan belépők
vagy a nagy országok távoli területeinek energiaellátása, az
elavult fosszilis erőművek kiváltása.

kapacitású atomerőművet takar, amelyből többet szorosan
egymás mellé építhetnek. Ez a modul nem tévesztendő össze
a nagy atomerőművi blokkok korszerű szerelésekor
alkalmazott modullal: az gyárban vagy telephelyen
összeépített olyan elemek összessége (pl. egy teljes pihentető
medence a hűtőkörével), amelyet óriás daruval egyben
emelnek a helyére.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) naprakész
PRIS adatbázisából [1] letöltött teljes adatsorból 100 MW-os
lépésekkel
képeztem
a
blokkok
bruttó
villamos
teljesítményének gyakorisági eloszlását. Az 1. ábrán folytonos
vonalakká simított külön hisztogramok mutatják a már leállt
(132), a működő (434) és az épülő (69) blokkokat, illetve ezek
összegét (635). Látható, hogy a termelésből már kivont régi
blokkok főként kisebb teljesítményűek voltak; a legtöbb ma
üzemelő 1000 MWe körüli; és mostanában főleg kb. 1100,
illetve 1400 MWe kapacitású blokkok épülnek.

Méretek, megnevezések, statisztikák
Az atomerőműveket villamos teljesítményben 300 MWe alatt
tekintik kicsinek, 700 MWe-ig tart a közepes tartomány, míg
fölötte nagynak számítanak. Van olyan besorolás is, amely
kihagyja a közepes tartományt és a kicsi, illetve nagy közötti
határt 500 MWe-ra teszi.1
A meghonosodott angol rövidítés SMR, de ezt kétféle módon
is feloldják: Small and Medium Sized Reactors (kis és közepes
méretű reaktorok), valamint Small Modular Reactors (kicsi
moduláris reaktorok). Mindez némi zavarokat okoz, de ezek
mértéke viselhető. A ’közepes’ terminológia azért jó, mert
belefér a múlt és jelen is. A ’moduláris’ egyre inkább
használatos és inkább a jövőbe tekint. Ráadásul a modul szó
jelentése itt egy olyan teljes, önmagában is működőképes kis

1

az eredetileg 440, majd 500 MWe-ra emelt teljesítményű
paksi blokkok is ezek szerint közepesnek vagy
legnagyobb kicsinek számítanak

Kontakt: cserhati@npp.hu
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1. ábra: Leállt, működő és épülő atomerőművi blokkok méretének
eloszlása (forrás: saját gyűjtés a PRIS-ből)
Ha a NAÜ kis és közepes reaktorokra vonatkozó, viszonylag
friss alábbi összesítését [2] nézzük, ugyancsak találkozunk a
megnevezés kettősségéből eredő értelmezési nehézségekkel
(minden rendeződik, ha a működő és épülő blokkoknál az
SMR közepes, a fejlesztés alatt állóknál a moduláris jelentését
fogadjuk el). Az egyes számokat zárójelben kiegészítettem az
adott sokaságon belüli százalékos hányadokkal.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2013. augusztus 21.
2010. augusztus 26.
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 131 SMR blokk (30%) működik 26 országban, 59 GWe
(16%) együttes kapacitással,
 14 SMR blokkot (20%) épít Argentína, India, Kína,
Oroszország, Pakisztán és Szlovákia,
 mintegy 45 féle SMR típust fejlesztenek különféle országok,
így Argentína, Dél-Afrika, Dél-Korea, Franciaország, India,
Japán, Kanada, Kína, Oroszország és az USA,
 a villamosenergia-termelés mellett cél még az ipari hő
generálása, a tengervíz sótalanítás, a hidrogéntermelés és
egyéb alkalmazások.

Esélyek és kihívások
A különféle források egybehangzóak az esélyeket illetően,
árnyalatnyi eltérések csak abban vannak, hogy a partikuláris
előnyöknek kik mekkora relatív fontosságot tulajdonítanak.
Az egyik legjobb, szakmailag igényes áttekintés a témában a
World Nuclear Association lapján [3] található. Általában
megállapítja, hogy a modern kis energetikai reaktorok
várható jellemzői az egyszerű kialakítás, a tömegtermelés
lehetősége és a kisebb létesítési költségek lesznek.
Legtöbbjüket a lehető legnagyobb mértékben inherensen és
passzívan biztonságosra tervezik. Ez azt jelenti, hogy
biztonságukat nem köréjük épített bonyolult, többszörözött
rendszerekkel fokozzák, hanem azt a mindig működő
természeti törvények, belső fizikai tulajdonságok garantálják.
Ha rendellenességek esetén mégis szükséges valamekkora
beavatkozás, akkor azt elsősorban külső energiát nem igénylő
passzív eszközök teszik.
Az Egyesült Államok energetikai kormányzatának
álláspontja [4] megerősíti ezeket az előnyöket. Eszerint a kis
moduláris reaktorok létesítése viszonylag könnyen
finanszírozható; a kisebb méret rugalmasságot nyújt a
telepítésben (olyan helyeken is üzembe állíthatók, amelyek
nem tudnak nagyobb reaktorokat fogadni); kedvező
tulajdonság a skálázhatóság; a blokkok nukleáris biztonsági
és védettségi paraméterei nem maradnak el a nagyokétól.
Részletezve és konkrétabban:
Modularitás. A fő komponenseket gyári környezetben állítják
elő és egyben, vagy minél nagyobb darabokban szállítják a
felhasználás helyére. Ezáltal a működőképes erőmű
létrehozásához jelentős, a létesítés telephelyén végzendő
munka megtakarítható. A korlátozott helyszíni előkészítés a
nagyobb blokkokhoz képest számottevően lerövidíti az
építési időt is. Az energia iránti kereslet növekedésével az
erőmű újabb termelő modullal kiegészíthető.
Kis beruházási igény. Az alacsonyabb beruházási költségek
folytán mérséklődhetnek az atomerőmű tulajdonosának
befektetési terhei. A gyári előállítás csökkenti a létesítés
költségeit és időtartamát.
Rugalmas telepítés. A kis blokkok képesek energiával ellátni
olyan térségeket is, ahol nagy blokkok nem szükségesek,
illetve hiányos az azok támogatásához szükséges
infrastruktúra. Ilyen esetek például: kisebb vagy elszigetelt
villamos hálózatok, korlátozott vízellátás vagy rendelkezésre
álló terület, egyedi ipari alkalmazások kiszolgálásának
igénye. A kis reaktorok telepíthetők fosszilis erőművek
helyére is azok végső bezárása után, avulásuk miatt vagy
környezetvédelmi megfontolásokból (mivel nem bocsátanak
ki üvegházhatású gázokat).
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Hatékonyság. A kis reaktorok a nagyokkal, valamint más –
így megújuló és a fosszilis – energiaszolgáltatókkal együtt,
közös energiamixben kölcsönösen erősíthetik egymást,
növelve a hálózat stabilitását és az ellátásbiztonságot,
többféle
energiaterméket
szolgáltatva,
nagyobb
hatékonysággal működve. Néhány típus képes magas
hőmérsékletű hőt szolgáltatni ipari alkalmazásoknak.
Fegyverzetkorlátozás. A kis reaktorok e szempontból is
biztonságosak, sőt a nagyokhoz képest potenciális
fegyverzetkorlátozási előnyöket nyújthatnak. A legtöbb
reaktor földalatti elhelyezésű, ami csökkenti sebezhetőségét
szabotázs esetén vagy külső természeti hatásokkal szemben.
Több kis reaktort eleve úgy terveznek, hogy nagyon hosszú
ideig, vagy egyáltalán nem igényelnek üzemanyag cserét.
Töltetüket a gyárban kapják meg, így szállítják őket a
villamos- vagy hőenergia termelés helyszínére, majd az
életciklus végén vissza a gyárba a kiégett üzemanyag
kiszerelésére. Ez az eljárás is segíthet minimalizálni a
nukleáris anyagok szállításával és kezelésével járó
kockázatokat.
Piaci lehetőségek. Az eladói oldalon az amerikai ipar jó
helyzetben van, képes versenyezni. A DoE2 reméli, hogy a
szabványosított SMR típusok fejlesztése az amerikai
vállalatok
fokozott
jelenlétéhez
vezet
a
globális
energiapiacon.
A legtöbb itt felsorolt előny természetesen nem csak az USAra érvényes. Például a gyártók piacán betöltött vezető
szerepre, vagy a minél nagyobb hányad kihasítására nem
csak az amerikaiak aspirálnak. Mások mellett az oroszok is
nagyon jónak ítélik saját esélyeiket, kiemelve, hogy
rendelkeznek a szükséges tudományos háttérrel, mérnöki
bázissal, gyártó kapacitásokkal, sőt már tervezőasztalon
túljutott projektekkel.
A kihívások tekintetében ugyancsak konszenzus rajzolódik
ki egy procedurális és egy gazdasági jellegű akadály
tekintetében. [5]
Engedélyezés. A jelen és közeljövő nagy teljesítményű G3 és
G3+3 atomerőműveihez az engedélyezés módszertanának
kialakulását és a jogi keretek megalkotását sokéves
felkészülés előzte, illetve előzi meg. Akkor is, ha ezek a
blokkok főleg a meglévő, jól ismert nyomottvizes G2 típusok
evolúciós továbbfejlesztései. A kis atomerőművek nem
feltétlenül ezen a kitaposott úton haladnak. Még az uránt
használó és vízzel hűtött kis reaktorok is felvethetnek
elmélyedést, vizsgálatot igénylő kérdéseket ma még
szokatlan tervezési megoldásaikkal, üzemi jellemzőikkel.
Ilyenek pl. az integrált kialakítás (a teljes primer kör a
reaktortartályban), a természetes cirkulációs és kis hűtőközeg
forgalommal járó hűtési üzemmódok normál üzem és
üzemzavar esetén, vagy néhány atomerőmű modul
üzemeltetése egy vezénylőből. A más üzemanyaggal és
hűtőközeggel működő kis reaktorok még nagyobb eltérést
jelentenek a megszokottaktól, olyan további ismereteket,
szakértelmet igényelnek, amelyekkel a nemzeti hatóságok
általában nem rendelkeznek. Az emberi erőforrások kellő
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US Department of Energy, amerikai energetikai
kormányzati szervezet
G2, G3, G3+, G4 (vagy más írásmóddal pl. Generation IV)
különféle atomerőmű generációk
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mennyiségű és minőségű biztosítása (felvétel, oktatás) és a
hatósági munka kereteinek az új feladatokhoz való igazítása
évekbe kerülhet.
Versenyképesség. Az alapkérdés az, hogy képes-e
megfelelően ellensúlyozni a kis reaktorok szabványos,
minőségbiztosított, gyári körülmények közt történő
előállítása, illetve a telephelyi létesítési munkák minimumra
csökkentése a nagy reaktorok méretgazdaságosságát. A
szériagyártás ismétlődései tanulási folyamatot indukálnak,
ami a költségeket folyamatosan csökkenti. Arról nem
álmodik senki, hogy a kis reaktorok terméke egy csapásra, a
kezdetektől olcsóbb lesz az addigi legalacsonyabbnál, de az
reális várakozás, hogy bizonyos számú legyártott blokktól
belép a versenyképes sávba. Ezért lényeges a kezdet, a
bevezetés időzítése is: vajon lesz-e, aki felvállalja az úttörő
szerepét, végigküzdi az eleinte akadozó engedélyeztetést,
legyártatja a prototípusokat, vagy mindenki inkább kivár.
A kezdő lökést állami megrendelés, illetve a helyi
fogyasztókkal kötött áramvásárlási szerződés adhatja.

A kis teljesítményű atomerőmű
típusok áttekintése
A mintegy 45 SMR típust nincs mód tételesen végigvizsgálni,
de egy kiválasztott szűkebb kört hasznos lehet strukturáltan
áttekinteni különféle jellemzőik – fejlesztő országok, típus,
üzemanyag, moderátor és hűtőközeg, hűtés módja, a projekt
előrehaladásának foka, vagy más csoportképző ismérvek –
szerint. Ezt legcélszerűbb táblázatos formában tenni. (Lásd
következő oldal.) Egy orosz szakfolyóirat megrendelésére
2013 áprilisában több tíz oldalas igényes analitikus áttekintés
készült kisteljesítményű atomerőművekről [6]. A dokumentum összeállítói érdekes alcímeket adtak a világon most
futó projektek csoportjainak. Az egyes csoportokat így
nevezték és jellemezték:
Gyors kicsi. A gyorsreaktorok (FBR) még kompaktabbak
termikus társaiknál. Nagyobb szabadságot biztosítanak
szerkezeti anyagválasztásban. Üzemanyag ciklusuk akár 1030 éves is lehet, szemben a nyomottvizes reaktorok legfeljebb
5-6 évével. A ritkább üzemanyagcserével munka takarítható
meg és műveleti kockázatok redukálhatók, jobb kihasználás
érhető el. Üzemanyag árváltozásokra így alig érzékenyek, a
villamos energia önköltsége jobban kalkulálható, viszont a
töltetet előre meg kell venni, amennyiben a szállítóval nem
sikerül időben széthúzott fizetésben megállapodni.
Nehézséget okozhat a magasabb üzemi hőmérséklet (500 oC
körüli). Rendszerint háromkörös kialakításúak, és a
folyékony fém hűtőközeg szivárgást nagyon gondosan kell
monitorozni.
Forró kicsi. Itt magas és szuper magas hőmérsékletű (750950 oC), gázzal – elsősorban héliummal – hűtött reaktorokat
(HTGR) sorolnak fel. Ezek a blokkok a szokványos
kialakításúakhoz képest még biztonságosabbak, kedvező
termikus hatásfokúak (40-50%), hőhordozó fázisátmenet
nincs, kisebb a szerkezeti korrózió, lehetséges a leállás nélküli
üzemanyag csere, egyszerűbb a kiégett üzemanyag kezelése.
Különleges sajátosság a villamos energiatermelésen túl az
ipari hőszolgáltatás lehetősége (pl. hidrogén generáció,
fémipar). A típus elvben különféle üzemanyagok (U, Pu, Th
és kombinációik) használatára alkalmas, de ezek gyakorlati
bevezetése még jelentős fejlesztéseket igényel. Bár a hatvanas
években már megjelent működő blokkok formájában is, kis
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reaktorként alkalmazásba vétele legkorábban a húszas
évektől várható.
Egyszerű kicsi. Mivel a nyomottvizes reaktorok (PWR)
különféle változatai a legjobban kidolgozott, ismert
technológiák, a kicsik között is elsősorban ezek korai, 10 éven
belüli megjelenésére lehet számítani. Gyártó bázisuk már ma
rendelkezésre áll. Gazdagok a tapasztalatok nem csak a nagy
reaktorokkal, de a kisebb, különféle hajók meghajtására
kifejlesztett társaikkal is.
Hasznos kicsi. Itt találtak helyet a szerzők a gazdasági adatok
tárgyalásának. A figyelem központjában a fajlagos beruházási
költségek és a villamos energiatermelés önköltsége áll,
összevetésben a nagy reaktorokkal. Csak két megállapítást
emelnék ki. Az egyik, hogy az SMR kategória paraméterei
nem maradnak le látványosan méretgazdaságossági
hátrányaik ellenére. A másik, hogy az SMR játéktere jóval
szélesebb: a technológiai hőszolgáltatástól a tengervíz
sótalanításon és hidrogénfejlesztésen át a vegyipari
alkalmazásokig, ami más gazdasági megközelítést is
igényelhet.

Gazdasági értékelések
Az elmúlt években sok SMR stratégiába ágyazott, vagy önálló
tanulmány jelent meg a tárgyban, eleinte kvalitatív, később
egyre inkább kvantitatív vizsgálatokkal. Szerzőik jobbára
egyetemi tanszékek, intézetek, energiapolitikai kutatóhelyek
voltak (pl. Ricotti professzor a milánói műegyetemről; Rosner
korábbi Argonne NL vezető a chicagói egyetemről; Kessides
és Kuznetsov világbanki szakértők).
A kis atomerőművek várható költségeinek jelenlegi becslései
vagy problematikus, felülről levetített megközelítéseken,
vagy alulról építkező, de a részleteket illetően nem publikus
kalkulációkon alapulnak. A becslések némileg javíthatók
szakértők
közös
bölcseletén
alapuló
adatés
véleményszintetizáló technikákkal, amennyiben azokat jól
hajtják végre. Egy ilyen kísérletről számoltak be a pittsburghi
Carnegie Mellon egyetem kutatói [8]. Két kiválasztott SMR
műszaki dokumentációjáról valószínűségi jellemzőkkel
számszerűsített megítéléseket gyűjtöttek be interjúk során.
Ezekbe 16 olyan személyt vontak be, akik vagy maguk is
részt vesznek hasonló projektek műszaki-gazdasági
értékelésében, vagy hozzáférnek ilyenekhez. Öt beruházási
forgatókönyvre, ezen belül nagy reaktorra és két kis
könnyűvizes blokkra is becsültek ú.n. overnight (létesítés
alatti kamatköltségeket nem tartalmazó) telepítési költségeket
és kivitelezési időtartamot. A nagy blokkoknál tapasztalt
építési túlköltekezésből és késésekből eredő bizonytalanság
mértéke a költségeknél több mint 2,5-szeresre adódott.
A szakértők megítélése szerint ugyanez a bizonytalansági
tartomány az SMR esetében még szélesebb. Egy 45 MWe
teljesítményű projektben ugyanis a fajlagos beruházási
költség mediánjai 4000-16300 USD/kWe között szórtak, míg a
225 MWe-os projektnél 3200-7100 skálán mozogtak.
Azonosították továbbá a nagyon eltérő nézetek témaköreit,
feltárva a szakértők gondolkodási különbségeit. Abban
egyetértés volt, hogy a kis blokkok 2 évvel gyorsabban
felépíthetők és párhuzamosan kapcsolhatók, mint a nagyok.
A szakértők a kis blokkok megfizethetőbb létesítési költségét,
az üzemekben történő gyártást és a rövidebb építési
ütemterveket emelték ki olyan tényként, amelyek a
könnyűvizes SMR-t gazdaságilag életképesé tehetik.
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1. táblázat Jövőbeli fontosabb SMR projektek jellemzői, összehasonlítása (forrás: [3], [6], [7])
Reaktor

Moderátor /
hőhordozó,
paraméterei

Típus,

Kialakítás

Üzemanyag,

Hő / Vill. teljesítmény (MW)

Reaktor méret (m)

kampány

PWR

Integrált

530 / 180

22,9 × 4,3

PWR

Integrált

800 / 225

24,7 × 3,5

PWR

két modul

446 / 160

~31 × 3

PWR

Integrált

160 / 45

19,8 × 2,8

PWR

nem integrált

121 köteg

víz / víz,

150 / 38

hajón

1,2 m aktív hossz

316 °C, 127 bar

ACP100

PWR

Integrált

Kína

385 / 120

n. a.

(fejlesztő/szállító)
ország
mPower
(B&W + Bechtel)
USA
W-SMR
(Westinghouse)
USA
SMR-160
(Holtec Int)
USA
NuScale
(NuScale + Fluor)
USA
Úszó atomerőmű,
(Afrikantov I.)
Oroszország

69 köteg, 17 × 17
2,4 m aktív hossz
48 hó
89 köteg, 17 × 17
2,4 m aktív hossz
24 hó
37 köteg, 17 × 17
3,7 m aktív hossz
48 hó
37 köteg, 17 × 17
1,8 m aktív hossz
24 hó

n. a.

víz / víz
320 °C, 141 bar

víz / víz
310 °C, 155 bar

víz / víz
316 °C, 155 bar

víz / víz
n.a., 128 bar

víz / víz,
305 °C, 150 bar

SMART

PWR

Integrált

57 köteg

víz / víz,

D-Korea

330 / 100

18,5 × 6,5

2 m aktív hossz

360 °C, 170 bar

PWR

Integrált

100 / 27

11 × 3,3

CAREM
(CNEA, INVAP)
Argentína
Flexblue
(AREVA, DCNS)
Franciaország

PWR
n.a. / 50-250

K15 flotta reaktor

tengerfenék

alacsony dúsítású U235

100 × 12

HTGR

reaktor + GF

Kína

250 / 105

11 × 3

SC-HTGR (AREVA)

HTGR

Franciaország

625 / 250

(ITHMSO) Japán,
Oroszország, USA
G4M
(Gen4 Energy Inc.)
USA
SVBR-100
(AKME-eng.)
Oroszország
4S
(Toshiba, CRIEPI)
Japán
ARC-100
(ARC LLL)
USA

1,4 m aktív hossz

nem integrált

HTR-PM (Csinhua)

Fuji MSR

61 köteg,
hatszögletű

golyós fűtőelem

Integrált
reaktor, GF

hasáb fűtőelem

18,5 × 6,5

TBR

Integrált

LiF-BeF2-

450 / 200

6,8 × 4

ThF4-UF4

FBR

nem integrált

70 / 25

2,5 × 1,5

FBR

Integrált

280 / 100

8,2 × 4,5

FBR

nem integrált

30-135 /10-50

~21 × 3

FBR

nem integrált

260 / 100

15,6 × 7,1
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nitrid U-235
≤19,75 %
~10 év
oxid U-235
≤ 16,5 %
~8 év
fém U-235
≤ 19,9%
~30 év
fém U-235
≤ 17,2%
20 év

víz / víz,
326 °C, 124 bar

víz / víz
n. a.
grafit / He
750 °C, 70 bar
grafit / He
750 °C, 60 bar
grafit / folyékony
só

Hűtés

Státusz

Aktív (A)
+

K

Passzív (P)

A+P

K

P

K

P

K

A

É

A+P

T

A+P

K

P

É

A

K

A+P

É

A+P

T

A+P

T

A+P

T

A+P

K

A+P

T

A+P

T

700 °C,
nincs / Pb-Bi
500 °C

nincs / Pb-Bi
495 °C

nincs / Na
~500 °C

nincs / Na
510 °C
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A táblázatban megjelenő egyes reaktor típusmegjelölések:
 PWR – nyomottvizes ~ (Pressurized Water Reactor)
 HTGR – magas hőmérsékletű, gázhűtésű ~ (High Temperature Gas Cooled Reactor)
 MSR – sóolvadék üzemanyag és hőhordozó ~ (Molten Salt Reactor)
 TBR – termikus szaporító ~ (Thermal Breeder Reactor)
 FBR – gyors szaporító ~ (Fast Breeder Reactor).
A státusz oszlopban megjelenő egyes jelölések: É – épül, K – közeljövő, T – terv
Mint látható, a 16 projekt több mint a fele nyomottvizes.
Közülük több gyökerei jégtörő, vagy tengeralattjáró
reaktorokig nyúlnak vissza. Ezek az elődök ugyanis
rendeltetésüknél fogva eleve kompakt, kis teljesítményű
reaktorok voltak. Ilyen flotta reaktor hajtja majd az oroszok
úszó atomerőművét, de az argentinok partra szánt változatát
és a franciák tengerfenékre süllyesztett atomerőműveit is.
Más típusok magas hőmérsékletű ipari hő fejlesztésére is
alkalmasak.

Támogatások
A NAÜ segíti tagállamait a kis és közepes méretű reaktorok
kapcsán felmerülő kulcsfontosságú kérdések, legfontosabb
kihívások azonosításában. 2012-2013 folyamán ezt az
általános kérdések és technológiák keretében 11 témában,
2014 - 2015 folyamán a rövid távú reaktortechnológiai fejlesztés keretében 7 témában tette, illetve teszi. A Nukleáris
biztonsági akcióterv egyik pontja a hatékony K+F támogatása
az SMR számára.
A DoE több hullámban pályáztatja az amerikai SMR projektek
gazdáit szövetségi pénzügyi hozzájárulás elnyerésére
tervezési és engedélyezési feladatokhoz. A megszerezhető
összeg tavaly és az idén is 226 millió USD. Öt év alatt hívható
le, a pályázóknak 50%-nál nagyobb önrészt kell vállalni. 2012ben az mPower csapata (az építtető Tennessee Valley
Authority, a tervező Babcock & Wilcox és a létesítésre hozzá
csatlakozott Bechtel) nyert a pályázaton, 2022-ig kell típusuk
kereskedelmi bevezetését elérni, már az idén 79 millió USDhez jutnak. A 2013 márciusában kiírt második hullám is
pezsdítően hatott: júliusig több projekt (W-SMR, NuScale,
SMR-160, EM2) gazdája pályázott, közülük majd két
nyertessel is szerződik a DoE.

Hol tartanak az egyes SMR projektek?

projekt tervezése, engedélyezése és kiviteli dokumentációja
még a készítés kezdeti fázisában van. Bíztak a 2013-ra
tervezett engedélyezési dokumentációk elkészülésében.
A kiviteli tervek mérnöki kidolgozottsága mintegy 10-20%
körüli volt. Figyelembe véve az eltelt időt és a sokban úttörő
jelleget, bonyolultsági fokot (az SMR egyszerűsége csak
viszonylagos!), még ma sem fejeződhettek be teljesen.
Az 1. táblázat utolsó oszlopa utalásokat tartalmaz az egyes
SMR projektek előrehaladásáról. Így épül már 3 prototípus
(az argentin CAREM, az orosz úszó atomerőmű és a kínai
HTR-PM). Jelentősen előkészített és a közeljövőben, három
éven belül indulhat 7 további projekt létesítése (az amerikai
mPower, W-SMR, SMR-160, NuScale, a dél-koreai SMART, a
francia Flexblue és az orosz SVBR-100). A többi 6 egyelőre
tervek szintjén van.

A már épülő típusok
A CAREM típust Argentína német TR-1700 dízel-elektromos
tengeralattjáróinak nukleáris hajtására kezdte fejleszteni 1984ben. Az a program leállt, de a reaktort folytatták. Kompakt
tartályában az aktív zóna köré 12 álló gőzfejlesztőt
integráltak, ahova a hő konvektív módon, a víz természetes
cirkulációjával jut el. A nyomástartás önműködő, felső
gőzpárnával. A reaktor 3,4% dúsítású, kiégő mérget
tartalmazó,
hatszögletű
kazettákba rendezett PWR
üzemanyagot használ, amelyet évenként cserélnek.
A szabályozó rudak hidraulikus hajtásúak. Villamos energiát
fejleszt, de kutatóreaktornak vagy tengervíz sótalanításra is
alkalmas (ekkor 25 helyett 8 MWe a villamos teljesítmény).
A prototípus már épül Buenos Airestől kb. 100 km-re ÉNy-ra,
az Atucha atomerőmű mellett. Indítás 2016-ra ütemezve.
Ha beválik, nagyobb teljesítményű változat is lesz. 70%-ban
hazai gyártású. Szaúd-Arábia érdeklődik iránta, sótalanításhoz.

A projektek részben átnyúlnak a jövőbeli G4 atomerőművek
4
körébe. Majdnem lefedi őket a GIF keretében kiválasztott hat
perspektivikus reaktor technológia: ezek a nagyon magas
hőmérsékletű, a szuperkritikus vízzel hűtött, a gáz-,
ólom/bizmut- és nátriumhűtésű gyors, sóolvadék hűtésű. Ma
még szinte az egész világon korszerű G3 vagy G3+ blokkokat
létesítenek, G4 blokkok nagyobb számú üzembe lépése majd
csak 2025-2030 körül várható, bár az „első fecskék” korábban
is megjöhetnek. Ha innen nézzük, nem csak a majdani
reaktorokat, hanem az SMR bevezetés iránti túl korai
várakozásokat is hűteni kell. Ugyanakkor a kevésbé G4
kapcsolódású projektek már mozgásba lendültek, vagy
rövidesen megmozdulnak. 2011-ben a DoE megrendelésére a
University of Chicago Energy Policy Institute jelentést
készített [9]. Benne az szerepelt, hogy a legtöbb amerikai
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2. ábra: Az argentin integrált kialakítású, nyomottvizes CAREM
[10]
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Az orosz úszó atomerőműbe 2 db KLT-40S típusú, egyenként
35 MWe teljesítményű módosított atomjégtörő reaktort
építenek be. Tervezője az Afrikantov Intézet. Üzemanyaga
20% alatti dúsítású, alumíniumba ágyazott uránium szilicid.
3-4 évente kell üzemanyagot cserélni a fedélzeten (addig a
másik reaktor működik), 12 évente vontatják a központba
nagy karbantartásra és kiégett üzemanyag kirakásra. Az
Akagyemik Lomonoszov nevű platformra települ, amelyet
2010-ben bocsájtottak vízre a szentpétervári Balti
Hajógyárban. Építése 2008-ban indult, csőd miatt másfél évre
félbeszakadt, de 2012 végén folytatódott, miután a Roszatom
új szerződést kötött 2016-os átadásra. 200 ezer lakosú körzetet
képes ellátni 10/110 kV-on villannyal, hővel. Kiegészíthető
tengervíz sótalanító bárkával. Nemigen versenyképes, ha
nagy atomerőművekhez mérik. Távoli vidékeken viszont
gazdaságosabb az olcsón létesíthető, de drága olajat fogyasztó
dízel áramfejlesztőknél. Prototípusa Viljucsinszknál, a
Kamcsatka félszigeten áll majd üzembe. Több ország
érdeklődik iránta.

VI. évf. (2013) 143

4. ábra: A kínai HTR-PM magas hőmérsékletű golyós reaktor
kialakítása [10]
Egy-egy mondatban a közeljövőben induló projektekről:
mPower – földalatti elhelyezés, függőlegesen integrált (alulról
fölfelé aktív zóna, szabályozó rudak, gőzfejlesztő, keringtető
szivattyúk, nyomástartó).
W-SMR – földalatti elhelyezés, függőlegesen integrált (alulról
fölfelé aktív zóna, szabályozó rudak, keringtető szivattyúk,
gőzfejlesztő, nyomástartó).
SMR-160 – igen karcsú, 31 m-re föld alá nyúló reaktortartály,
természetes cirkuláció, külső szabályzó rúdhajtások, kívül
közvetlenül csatlakozó 2 vízszintes gőzfejlesztő.
NuScale – földalatti medencében áll a konténment tartály,
benne az alig kisebb reaktortartály, természetes cirkulációs
hűtés.
SMART –az aktív zóna fölé integrált 8 gőzfejlesztő
(ugyanennyi tápvíz és gőz csonk a reaktortartályon!), 4
keringtető szivattyú.

3. ábra: Orosz úszó atomerőmű: a primer kör és a partnál telepített
állapot [10]
A HTR-PM nagyon hasonló a PBMR (Pebble Bed Modular
Reactor, magyarul ’kavics ágyas’, ’golyós’ moduláris)
típushoz, amely Németországból és Dél-Afrikából ered.
Névadó jellemző a teniszlabda méretű és alakú fűtőelem,
benne grafit mátrixban sok, háromszoros védőrétegbe
ágyazott, 0,5 mm átmérőjű dúsított UO2 szemcse.
A hűtőközeg hélium gáz. Közvetlen előd a pekingi Csinghua
Egyetem 2000-től működő HTR-10 kísérleti reaktora. A típus
inherensen biztonságos: túlmelegedéskor teljesítménye esik, a
maradványhő passzív módon távozik a reaktorból. A golyók
hőmérséklete mindig 1600 oC alatt marad, így a hasadási
termékeket a szemcsék SiC védőrétege visszatartja. Félmillió
fűtőelem golyót és feleannyi grafit golyót használnak benne,
üzem közbeni cserével (alul ki, felül be). A golyók átlagosan
hatszor járják meg a reaktort kiégetésük alatt.
A demonstrációs erőmű építése 2012 végén indult Sidao-van
közelében (Kína, Santung tartomány), 18 modult terveznek
ide. A gyártók szinte kizárólag hazai cégek. A típus fő
terméke egyelőre a villamos energia, ami idővel kiegészül
hidrogén generációval. Ha a bemutató projekt sikeres, Kína
fejlődő országokba exportálna.
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Flexblue – partközelben, 60-100 m mélységű tengerfenékre
lesüllyesztett, tengeralattjáró-szerű modulok, távirányított
üzemvitel a parti vezénylőből, kábelen kivezetett villany.
SVBR-100 – fejlesztője hatósági engedély birtokosa, a
prototípus a dimitrovgrádi Reaktorkutató Intézetben létesül.

Kis moduláris reaktorok itthoni
esélyei
Magyarországon nincsenek távoli, nehezen megközelíthető
vagy végletesen száraz vidékek, energiaigényes, különleges
technológiák. De a hazai villamos hálózat szerény
beruházással, könnyebben befogadna kisebb blokkokat
(kevesebb távvezeték építés, mérsékelt tartalékolási gondok a
blokk kiesésekor). A magyar tervezők, gyártó- és szerelőipar
is nagyobb eséllyel kapcsolódhat be kisebb léptékű
atomerőmű létesítési projektekbe. A legfontosabb körülmény
a mi esetünkben ugyancsak a nagyon vonzó mérsékeltebb
finanszírozási igény lenne. Érdekes további lehetőség nálunk
is a régi, gazdaságtalan, kis szénerőművek pótlása.
E létesítmények rendelkeznek közúttal, vasúttal, hűtővízzel,
villamos hálózati kapcsolattal, helyi munkaerővel és befogadó
közösséggel, amely szívesen veszi az új munkahelyeket és a
helyi adóbevételeket.
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A paksi bővítés más nagyságrend. Előkészítésének kezdetén,
2007-2008 körül az SMR kategória kevés figyelmet kaphatott.
Az jól látszott, hogy nincs és a közeli jövőben nem is lesz
komolyabb, piacképes ajánlat közepes méretű nyomottvizes
blokkokra. A Teller projekt dokumentumaiban – inkább
paraméterstúdiumként, összehasonlító céllal – mégis feltűnt a
csak rajzasztalon és marketing brosúrákban létező
Westinghouse AP600, illetve a Hidropress VVER-640 típusa
is. Ma sincs érdemi előrelépés e két típusnál, mert potenciális
szállítóik az 1000-1200 MW teljesítményű tartományra
koncentrálnak. Mégis felmerül a kérdés, hogy a kis és
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közepes/moduláris reaktorok 10-15 éven belülre jósolható
térnyerése elegendő indok-e a felkészülés (típusanalízis,
környezeti
hatásvizsgálat,
rendszerbe
illeszthetőség,
tenderkiírás stb.) újrakezdésére, vagy jelentős változtatására.
A válasz ma egyértelműen nem. Csak ha az új paksi blokkok
létesítése bármilyen okból jelentősen elhúzódna – ami
egyébként nagy hiba volna –, lenne érdemes komolyabb
figyelmet fordítani a kis atomerőművekre, mint esetleges
változatra. Addig is kövessük a fejleményeket.
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A rádium felfedezése
Kutatási szöveg feldolgozása a fizika- és/vagy a kémiaórán
Radnóti Katalin, Nagy Mária
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A cikkben egy érdekes és újszerű tanítási módszert mutatunk be, amelynek témája a radioaktivitás felfedezéséhez kapcsolódik.
A Curie házaspár e témából írt egyik cikkét elemezték több osztály diákjai, amelynek során a szöveg végén a tudományos
kutatással kapcsolatban feltett kérdésekre válaszoltak írásban. A cikkben ezeket a tanulói válaszokat elemezzük.

Bevezetés

 problémák keresése,
megfogalmazása,

Napjainkban a természettudományos nevelés számos
problémával küzd, mint például nem megfelelő az iskolában
tanult/tanított természettudományos tudás alkalmazása a
mindennapok során felmerülő problémák megoldásában,
folyamatosan csökken a tanulók természettudományok iránti
motivációja,
a
természettudományos
tantárgyak
népszerűsége, ami már komoly gazdasági tényezőként is
jelentkezik. A diákok egyre inkább elfordulnak a
természettudományos pályáktól. Az oktatásnak ugyanakkor
a társadalom rohamos fejlődése következtében egyre több új
kihívásnak is meg kell felelnie, a munkaerőpiacon
eredményesen
alkalmazható
műveltség,
szaktudás
közvetítése szükséges. Ehhez viszont az iskolában fel kell
készíteni a diákokat a változásokhoz való alkalmazkodásra, a
folyamatos, egész életen át tartó tanulásra [1]. A magyar
iskolák többsége ezzel mintegy szembe menve a
természettudományt alapvetően önmagában zárt, a
köznapoktól elkülönült világként mutatja be, és a gyerekek
többségében ez a megközelítés rögzül. Ez nem annyira a
kutatói utánpótlásra, mint a szélesebb nyilvánosság és a
természettudomány kapcsolatának alakulására van rossz
hatással [2].

 hipotézisek megfogalmazása,

Kutatás alapú tanítás (KAT)
Több országban elterjedt gyakorlat a természettudományos
nevelés,
mint
kutatás,
illetve
a
kutatásalapú
természettudomány-tanítás koncepciója, amelynek lényege,
hogy a kutatás képezi a természettudományos nevelés
alapját, irányítja a tanulói tevékenységek megszervezésének
és
kiválasztásának
alapelveit.
A
kutatás
alapú
tanulás/tanítás, rövidítve KAT (angolul Inquiry-Based
Learning, IBL) olyan módszer, amely biztosítja, hogy a
tanulók átéljék a tudásalkotás folyamatait. Ezt a
megközelítést szeretnénk hazánkban is elterjeszteni.
A módszer fő jellegzetessége, hogy a diákok végezzenek
kutatással kapcsolatos, illetve kutatás jellegű tevékenységeket
a természettudomány tanulása során, mint:

Kontakt: rad8012@helka.iif.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

 különböző
elemzése,

alternatív

kutatásra

érdemes

magyarázatok

kérdések

megalkotása

és

 kutatások tervezése, vezetése,
 megfelelő eszközök és technikák használata az adatok
gyűjtéséhez,
 az adatok elemzése,
 a természettudományos érvek/indokok közlése.
A tényleges kutatási tevékenység manuális elvégzésére
azonban nem mindig, nem minden téma esetében van
közvetlen lehetőség. Ilyen esetekben lehet például filmet
nézni a kutatásról, de lehet érdekes kutatásokról szóló
beszámolókat is olvasni és azokat a szövegeket feldolgozni.
Ez utóbbi esetben a feldolgozásnak nemcsak a konkrét
szakmai tartalmára érdemes kitérni, hanem a kutatás
menetének, a kutatás módszereinek elemzésére is. Erre azért
van szükség, mert napjaink embere sokféle kutatási
eredményről értesül a közmédiából. Ezek egy része tényleges,
valódi kutatásnak tekinthető, de nagy részük sajnos az
áltudományos kategóriába sorolható.
A
természettudományos
tanóráknak
tehát
fontos
képességfejlesztési feladata, hogy a diákok képesek legyenek
a ténylegesen tudományosnak tekinthető híradások
elkülönítésére az áltudományos közlésektől.
Jelen írásunkban egy, a radioaktivitással kapcsolatos cikk
tanórai elemzését mutatjuk be. A feldolgozásra ajánlott
szöveg az eredeti cikk kis mértékű átfogalmazása [3].
A célkitűzés ebben az esetben a tudományos kutatás
menetének, lépéseinek tanulmányozása eredeti forrás
felhasználásával. Tehát nem a tartalmi részek elemzése, bár
természetesen azokat is érdemes megbeszélni. Az alábbi
szöveg került a diákok elé:

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2013. július 11.
2013. augusztus 5.
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Curie et al, 1898
BESZÁMOLÓ
EGY
ÚJ,
ERŐSEN
RADIOAKTÍV
ANYAGRÓL, AMELY AZ URANINITBEN1 TALÁLHATÓ.
Comptes Rendus, 127, 11215 (1898) [3]
Ketten közülünk kimutatták, hogy tisztán kémiai eljárásokkal
ki lehet vonni az uraninitből egy erősen radioaktív anyagot.
Ez az anyag, analitikai tulajdonságait tekintve, a bizmutra
hasonlít. Véleményünk szerint az uraninit egy új kémiai
elemet tartalmaz, amelynek a polónium elnevezést ajánlottuk.
További kutatásaink eredményei a korábbi következtetéssel
összhangban vannak; ugyanakkor ezen kutatások során egy
második erősen radioaktív anyagra leltünk, amely kémiai
tulajdonságait tekintve teljesen különbözik az elsőtől.
A polónium savas oldatból kén-hidrogén (képlete: H2S)
hatására kicsapódik; sói oldhatóak savakban és víz
hozzáadásával kiválnak; a polónium teljes mértékben
kicsapódik tömény ammóniaoldat hatására.
Az általunk felfedezett új radioaktív anyag kémiai
tulajdonságait tekintve szinte teljesen tiszta báriumhoz
hasonlít: sem kén-hidrogén (képlete: H2S), sem ammóniumszulfid (képlete: (NH4)2S ), sem tömény ammóniaoldat
hatására nem válik ki; szulfátja (szulfát-ion: SO42-) vízben és
savas oldatokban nem oldódik; karbonátja (karbonát-ion:
CO32-) vízben oldhatatlan; kloridja vízben kiválóan oldódik,
azonban tömény sósav és alkoholok nem oldják. Végül, ez az
anyag a bárium jól felismerhető spektrumát adja.
Úgy gondoljuk azonban, hogy ez az anyag, amely nagyrészt
báriumból áll, tartalmaz egy új elemet, amelytől a
radioaktivitás származik, és amely kémiai szempontból
nagyon hasonlít a báriumra.
Az alábbiakban ismertetjük azokat a megállapításokat,
amelyek a fenti következtetéshez vezettek:
A bárium és vegyületei normális esetben nem radioaktívak;
ugyanakkor egyikünk megmutatta, hogy a radioaktivitás
valószínűleg atomi tulajdonság, amely megmarad az anyag
minden kémiai és fizikai formájában. Ezekből következik,
hogy az anyagunk radioaktivitása nem eredhet a báriumtól és
így egy másik elemtől kell, hogy származzon.
Az első anyagok, amelyeket klór-hidrát formájában kaptunk,
a fémuránénál 60-szor nagyobb radioaktivitást mutattak (a
radioaktivitás intenzitását a levegő vezetőképességének
nagyságából
határoztuk
meg,
egy
kondenzátoros
berendezésben). Ezeket a kloridokat vízben feloldottuk, és az
oldatok egy részét alkohollal leválasztottuk. Az így
kicsapódott rész sokkal aktívabbnak mutatkozott, mint az
oldatban maradt rész. Ezt a módszert alkalmazva és a
műveletet többször egymás után elvégezve, egyre aktívabb
kloridokat kaptunk. Az utolsó kloridfrakció, amit kaptunk,
900-szor aktívabbnak bizonyult, mint az urán. Munkánkat a
rendelkezésre álló anyagmennyiség korlátozta, azonban
feltételezhető, hogy amennyiben folytatni tudtuk volna a
műveletet, akkor még sokkal nagyobb aktivitást érhettünk
volna el. Ezen tények azzal magyarázhatóak, hogy jelen van
egy radioaktív elem, amelynek kloridja kevésbé oldható
alkoholos vízben, mint a báriumé. Demarcay úr volt oly
szíves és alaposan tanulmányozta az anyagunk spektrumát,
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amiért sok köszönettel tartozunk neki. Ennek részletes
eredményeit egy, a mienket követő, külön publikáció foglalja
össze. Demarcay úr talált a spektrumban egy olyan vonalat,
amely egyik ismert elemre sem jellemző. Ez a vonal szinte
alig látszik, ha az uránnál 60-szor nagyobb aktivitású kloridot
vesszük, azonban a dúsított kloridnál - amelynek aktivitása
900-szor nagyobb az uránénál - már jól kivehetővé válik.
Tehát e vonal intenzitása a radioaktivitással nő, amiből arra
következtethetünk, hogy a vonal az anyagunk radioaktív
részétől származik.
Az általunk felsorolt különböző érvek arra engednek
következtetni, hogy az új radioaktív anyag tartalmaz egy
eddig ismeretlen elemet, amelynek elnevezésére a rádium
szót ajánljuk.
Meghatároztuk aktív báriumunk atomtömegét is. A kapott
tömegek nagyon kevéssé térnek el az inaktív bárium-kloridra
kapott értékektől; ugyanakkor az aktív báriumra mért értékek
mindig kicsit nagyobbak voltak, de a különbségek a mérési
hibával összemérhetőek.
Az új radioaktív anyag nagy valószínűséggel főként báriumot
tartalmaz; ezzel együtt a radioaktivitás számottevő. A rádium
radioaktivitása tehát hatalmas mértékű kell, hogy legyen.
Az urán, a tórium, a polónium, a rádium és ezek vegyületei a
levegőt elektromos vezetővé teszik és a fotólemezeken
nyomot hagynak. Mindkét hatás sokkal erősebb a polónium
és a rádium esetében, mint az uránnál és a tóriumnál.
A rádiummal és a polóniummal már félperces exponálási idő
után kielégítő nyomokat kapunk a fotólemezeken; míg az
urán és a tórium esetében ugyanolyan eredmény eléréséhez
több órára van szükség.
A polónium és a rádium által kibocsátott sugárzás a bárium(platinacianid)-ot fluoreszkálóvá teszi; ilyen értelemben
hatása a röntgensugárzással azonos, de annál jóval kisebb
mértékű. A kísérlethez az aktív anyagra egy nagyon vékony
alumíniumfóliát helyeztünk, amelyre vékony rétegben
vittünk fel bárium-(platinacianid)-ot; sötétben a platinacianid gyengén fényessé válik az aktív anyag hatására.
Ezzel egy fényforrást hozunk létre, igaz, nagyon gyengét, de
ami energiaforrás nélkül működik. Ez azonban teljesen
ellentmondani látszik az energiamegmaradás elvének.
Az urán és a tórium ugyanilyen körülmények között
semmilyen fényjelenséget nem eredményeznek, valószínűleg
azért, mert hatásuk túl gyenge.
Kérdések a szöveggel kapcsolatban
1.) Mi volt a kutatási kérdés?
2.) Mi volt a kutatás feltételezése (munkahipotézise)?
3.) Milyen kísérleteket, méréseket végeztek a kutatók?
4.) Milyen ellenőrző (kontroll) mérések voltak?
5.) Hogyan elemezték a kapott adatokat?
6.) Milyen hibaforrások lehettek a mérés során?
7.) Milyen következtetésekre jutottak a kutatók?
8.) Milyen további kutatási kérdéseket
megfogalmazni a témával kapcsolatban?

tudnátok

9.) Ti milyen vizsgálatokat terveztetek volna még?
10.) A kutatók munkája milyen hatással van napjainkra?

1

Az eredeti francia szövegben a „petchblende" (UO2) szerepel, ami
magyarul uránszurokérc, vagy régi nevén uraninit.
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A diákok számára segítségként a szöveg feldolgozásához
mellékeltünk periódusos rendszert is.
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A vizsgálat célkitűzése, lebonyolítása

A tanulói válaszok elemzése

A
szöveg
feldolgozásának
fő
célkitűzése
a
természettudományos ismeretszerzés fő lépéseinek, mintegy
metakognitív tudásrendszernek a tudatosítása a diákokban.

A legjobb válaszok a második kérdésre születtek.
A legnehezebbnek a hibaforrások tárgyalása és a kísérleti és a
kontrollmérés elkülönítése mutatkozott. Ez összhangban van
a PISA mérések esetében a magyar tanulók eredményeivel,
miszerint az ilyen jellegű kérdésekben gyengén teljesítenek.
Tehát
ez
egy
fejlesztendő
területe
a
magyar
természettudományos oktatásnak! Pont azokra a kérdésekre
kaptuk a legkevesebb jó választ, amelyek leginkább a
tudományos kutatás szemléletmódjával, a laboratóriumi
kutatás módszertanával voltak kapcsolatban.

Munkánk valójában azt a célt szolgálta, hogy
megállapíthassuk, ténylegesen lehet-e ilyen jellegű
feldolgozást végeztetni a tanulókkal, továbbá szerettünk
volna valamilyen képet kapni az oktatási kísérletbe bevont
tanulók eredményességéről ezen a területen.
Ezért a fönti szöveg feldolgozása oktatási kísérlet alkalmával
ténylegesen megtörtént több iskolai osztályban a
radioaktivitás témakörhöz kapcsolódva. Mind általános
gimnáziumi osztályban, mind pedig gyakorlóiskolai
környezetben próbára tettük a szöveg feldolgozásának
hatékonyságát. A diákok érdekesnek találták a szöveget és a
módszert is, annak ellenére, hogy ez a feldolgozási mód
nagyban eltért a megszokott természettudományos tanórák
menetétől, s új volt számukra. A kérdések azonban furcsák
voltak a diákok számára.
A szöveget különböző életkorú tanulók dolgozták fel. 10-és és
11-es osztályok olyan tanulói olvasták el a szöveget, majd
válaszoltak írásban a feltett kérdésekre, akik foglalkoztak már
kémiával, illetve tanulását be is fejezték tanulmányaik során,
mindösszesen 67 tanuló három osztályból.
A feldolgozás ideje egy 45 perces tanóra
A szövegfeldolgozás menete a következő volt:

volt.

 a tanulók önállóan elolvasták a szöveget,

Érdekes, hogy átlagok tekintetében az osztályok közelítőleg
egyformán teljesítettek, az 1-7. kérdések és a kreativitási
kérdések esetében is közel 30%-os mértékben. Nem
mutatkozott szignifikáns eltérés az általános gimnáziumba,
illetve a gyakorlóiskolába járó gyermekek teljesítményében.
Az, hogy csak 30% körüli a teljesítmény, nem tekinthető rossz
eredménynek, hiszen a feltett kérdések ténylegesen olyanok,
amelyekkel nem találkoznak a gyerekek napi tanulmányaik
során, s az alkalmazott módszer is új volt számukra. A fizika,
kémia vagy egyéb természettudományos tanórákon nem
szokás ilyen jellegű kérdéseket megbeszélni. Ezen a
gyakorlaton szerintünk változtatni kell, hiszen fontos
kérdésekről van szó. Az utolsó három kérdés pedig
kifejezetten az új ötletekre kérdezett rá, a diákok kreativitását
igényelte, világszemléletét vizsgálta. Sokan, a diákok mintegy
fele, inkább nem is válaszoltak ezekre a kérdésekre.

 a tanulók rövid írásos válaszokat készítettek a szöveget
követő 10 kérdésre, amelyek a kutatás menetével voltak
kapcsolatosak,

Írásunk további részében bemutatjuk, hogy a szöveg utáni
kérdésekre a tanulóktól milyen válaszokat lehet elvárni,
illetve megbeszélni. Ezt követően elemezzük a ténylegesen
kapott tanulói válaszokat.

 végül közös megbeszélés.

1. Mi volt a kutatási kérdés?

Az adatok kiértékelése

Létezik-e az uránszurokércben egy, a báriumhoz hasonló
kémiai tulajdonságokkal rendelkező anyag, amely az
uránhoz hasonlóan radioaktív, csak annál sokkal nagyobb
mértékben?

A tanulói válaszokat összegyűjtöttük és elemeztük. Azért,
hogy egyáltalán képet kapjunk arról, hogy a diákok mennyire
tudtak érdemben foglalkozni a szöveggel és milyen szinten
válaszolni a kérdésekre, a válaszokat kódoltuk, pontozási
rendszert alakítottunk ki [4]. A kiértékelésnél a válaszokat két
részre bontottuk. Az első hét kérdés gyakorlatilag teljes
mértékben a szövegre vonatkozik, a helyes válaszok mintegy
abból kiolvashatók, illetve természettudományos előzetes
ismeretek segítségével megválaszolhatók. Ellenben a 8., 9. és
a 10. kérdésekre adandó válaszokhoz már a tanulók
kreativitására, a szövegtől való elvonatkoztatásra, a való
életet és a racionalitást is számításba vevő globálisabb
szemléletre volt szükség.
Az 1-7. kérdések esetében 3 pontot adtunk, ha a tanuló
helyesen válaszolt, 2 pontot, ha részben, 1 pontot, ha volt
valami jó elem a válaszban és 0 pontot, ha nem volt válasz,
vagy ha az teljesen hibás volt. A 8-10. kérdéseknél pedig 0
pontot adtunk, ha nem volt válasz, 1 pontot, ha egy ötletet írt
le, és 2 pontot, ha kettő vagy több ötletet írt le a tanuló.
A pontokat egy Excel táblázatban rögzítettük.
Az Excel táblázatkezelő program segítségével készítettünk
egy egyszerű statisztikai kiértékelést is, amelyek alapján
össze lehet hasonlítani a tanulócsoportok teljesítményét.
De mivel csak kis mintánk volt, így ezek mindössze
tájékoztató jellegűnek tekinthetők.
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Itt elvártuk a diákoktól, hogy kérdő mondatot írjanak le a
válaszban, hiszen a kutatási kérdést kellett megfogalmazni.
Ehhez képest sokan állításokat fogalmaztak meg. Például, „a
Ra felfedezése”, aztán „Egy új anyag felfedezése”. Utóbbi
például már következtetés, nem az alapvető kutatási kérdés,
evidensnek veszi az új radioaktív kémiai elem létezését. Ez is
arra utal, hogy a gyermekekben a kutatási folyamat és
gondolatmenet elemei keverednek, hiányzik az ilyen jellegű
algoritmus ismerete, ami pedig elősegíthetné a tanulási
folyamatot. Hiszen a kutatást végiggondolva és megértve
nem az új tananyag-elemek megszokott értelemben vett
betanulása szükséges, helyette a valódi ismeret és a
szemléletformálás kap helyet.
Teljesen jó választ nagyon kevés diák adott, mindössze 4 fő,
ellenben sok olyan választ kaptunk, amelyeknek voltak jó
elemei, illetve kicsit pontatlanul fogalmazták meg a kérdést.
Például: „Hogy lehet kivonni az uranitből egy erősen
radioaktív anyagot?”, aztán „Milyen anyagot tartalmaz az
uranit, ami radioaktív?” Olyan is előfordult, hogy a kutatási
kérdést szépen körbe járta a tanuló, de nem jutott el a
kérdésfeltevésig. Ez szintén utal arra, hogy a kutatási
folyamat, mint olyan, nem ismert számára. Továbbá
problémát jelent a körbejárt témakör vázolását követően egy
kérdésalkotáshoz vezető absztrakció.
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De bőven voltak olyan válaszok is, amelyek teljesen hibásnak
tekinthetők, mint például „Mire használható fel az uranit?”,
vagy „Mik a polónium tulajdonságai?”, „Mit tudunk az
uranitről?”. Ezekben fellelhető a különböző kémiai elemek és
vegyületek teljes keverése, amely utal a kémiai ismeretek
hiányára. Az abszolút helytelen válaszokat adó diákok közül
többen a későbbi kérdésekre jól válaszoltak, ami azért nem
lehetetlen, mert a szöveg kiváló segítséget jelentett, ha
valakinek jó szövegértési képessége volt, s így sikeres
válaszokat adhatott a reáliák talaján kevésbé stabilan mozgó
tanuló is. Az, hogy egyazon tanuló válaszai sem mindig
konzekvensek
egymással,
megint
a
hatékonyabb
természettudományos szemléletformálás igényét támasztja
alá. Ugyanerre a problémára mutat rá, hogy a diákok
nemcsak a kémiai elemeket keverik, hanem a kifejezések
szövegalkotásban
való
értelmetlen
használata
is
megfigyelhető: „A bárium jól felismerhető spektruma, ami
nagyrészt báriumból áll, tartalmaz-e egy új elemet?”.
A kérdésre viszonylag sok, 23 tanuló kapott nulla pontot.

2. Mi volt a kutatás feltételezése (munkahipotézise)?
Igen, létezik a fenti anyag, tehát azt elő lehet állítani.
Erre a kérdésre érkezett a legtöbb jó válasz, 22. De voltak
teljes félreértések is, például megfigyelhető volt a Po, Ra, Ba,
Bi, U, uranit keverése, vagy az uranit maga egy erősen
radioaktív elem. „A rádium báriumból áll.”. Itt
hangsúlyoznunk kell tehát a pedagógiai transzfer
problémáját! Sokan kihagyták, hogy új anyagot kerestek, ami
lényeges motívum volt. Egyes diákoknak a teljes szöveg
lényegének értelmezésében volt problémája, előfordult a
válaszok között olyan, hogy „A radioaktivitás mértéke.”,
amely sem a szövegben nem az alapkérdés, sem
munkahipotézisként nem állja meg a helyét.

3. Milyen kísérleteket, méréseket végeztek a
kutatók?
Kémiai elválasztási műveleteket, az uránhoz viszonyított
aktivitásmérést, a levegő vezetőképességének mérését,
spektrum tanulmányozását, fotólemezen való nyomok
tanulmányozását, fluoreszkálás vizsgálatát.
Voltak, akik egyszerűen sorokat másoltak ki a szövegből,
nem tudták azt összefoglalóan és röviden leírni, ami arra utal,
hogy nem történt meg a kísérleti folyamat értelmezése a
diákok jelentős részénél. Viszonylag kevés volt a nulla pontos
válasz, 13 fő, néhányat általában le tudtak írni a diákok.
A használt kémiai fogalmak ismeretének hiánya
tapasztalható a diákok körében, pedig elviekben a fenti
fogalmaknak ismerteknek kellene lenniük a korábbi
tanulmányokból. Előfordultak extrém esetek is, mint „A
rádium spektrumának radioaktivitását vizsgálták”. Sajnos
csak néhány tanuló tudott teljes értékű választ adni a
kérdésre, ez mindössze 5 fő, de nemcsak olyanok, akik a
feladatsorban globálisan kiemelkedően teljesítettek. Volt
vázlatos válaszadás is ezek közt, és szakmailag korrekt
átfogalmazás is, ami örömhír, hiszen utal arra, hogy nem a jó
szövegértési készség eredményezte a jó válaszadást, tehát a
természettudományos szemléletformálás helyzete semmiképp sem reménytelen.
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4. Milyen ellenőrző (kontroll) mérések voltak?
A kémiai elválasztási műveletek során kapott rádiumvegyület aktivitásának, vezetőképességének, a fotólemezen
való nyomhagyás idejének összehasonlítása az uránnal és a
tóriummal, amely ezekhez képest jóval magasabb volt.
Ere a kérdésre nagyon sokan nem tudtak válaszolni, 36 fő.
Többen keverték az egyes mérések leírásával, vagy írtak a
kiértékelésre vonatkozó részből ide elemeket. Ezekből
azonban előfordult a kontrollmérés menetére vonatkozó jó
elem, ez több 1 pontos választ eredményezett.
Az összehasonlítás, mint fontos szegmens nagyon sok
esetben elmarad. Rosszabb esetben abszurd válaszok
születtek, mint például „Báriumot vizsgálták.”. Szerencsére
előfordult sikeres válaszadás is, de csak 2 fő esetében. Az,
hogy többen kihagyták ezt a kérdést, mutatja, hogy nem
ismert a kontrollmérés kifejezés. Ez utal arra, hogy jelenleg a
legtöbb fizika- és kémiaórán csak kismértékben helyeződik a
hangsúly a mérések kiértékelésére, a diákok kutatási- vagy
vizsgálati folyamatba történő bevonására. Holott a legtöbb
tanuló élvezné, ha saját kezűleg kísérletezhetne, lehetne
részese egy leegyszerűsített kutatási folyamatnak, s ez több
emberi érzékszerv bevonását is jelentené a tanulási
folyamatba,
amely
hatékonyabb
ismeretszerzést
eredményezhetne.

5. Hogyan elemezték a kapott adatokat?
A fenti, 4. kérdésre adott jó válaszban leírt hatások az új
kémiai elemnek tulajdoníthatók.
Többen erre a kérdésre írtak le olyan választ, amelyet inkább
az előző kérdésre kellett volna írni, míg arra nem adtak
kielégítő feleletet. Többen itt is a méréseket írták le, vagy azok
egy részét. Ez a korábbiakhoz hasonlóan utal arra, hogy
hiányos, hibás a diákoknak a kutatási folyamatokról, annak
algoritmusáról alkotott képe. A „Hogyan?” kérdőszó
sokaknál nem az eredményre vonatkozó kérdést jelentette,
hanem módhatározóként, illetve a „Mivel?” kérdés
szinonimájaként értelmezték, amiből azért nem születtek
értelmetlen válaszok, például „Kémiai kísérletekkel”, „A
spektrum segítségével”. Voltak abszolút jó válaszok is, de
ezek közt meglepő módon fellelhető olyan, aki értelmesen
leírta a teljes mérés elemzését, s a levont következtetést,
ennek ellenére a korábbi 4. kérdésre nem adott választ.
Előfordult olyan válaszadás is, ami azt jelzi, hogy a diáknak
egyáltalán semmit sem sikerült megértenie a témából sem
korábban, sem pedig a szöveg alapján. A rémisztő válaszok
között szerepel olyan is, amelyben a tanuló a klór-hidrátot
radioaktív anyagként említi. Erre a kérdésre is sok tanuló, 34
fő kapott nulla pontot.

6. Milyen hibaforrások lehettek a mérés során?
Az aktivitásmérés hibája, a kémiai elválasztások során
történő anyagvesztés.
Erre a kérdésre is sokan kaptak nulla pontot, sokan nem
válaszoltak a kérdésre. A legtöbb nulla pontos válasz ebben
az esetben fordult elő, 38 főnél. Hibátlan választ mindössze
egy fő írt. Előfordult a balesetvédelem és a hibaforrások
fogalmának egybemosása. A jó elemek között leggyakoribb
az arra való utalás, hogy kevés volt az új anyagból való
minta. Többen írták azt, hogy „Pontatlanság”, pedig fontos
lenne annak hangsúlyozása, hogy egy mérés hibái korántsem
csak az emberi pontatlanságot foglalják magukban. Volt,
akinél a „Más anyagok szennyezhettek.” gondolat szerepelt.

4

Nukleon

2013. szeptember

VI. évf. (2013) 144

Teljesen rossz válaszok is akadtak: „Nem bírják kordában
tartani ezt az anyagot, és túlságosan radioaktív lesz, és
felrobban.”, „Mérési hibák: az aktív bárium.”. A kérdésre
adott válaszok kiértékelése alapján elmondható, hogy a
gyermekek nincsenek tisztában a hibaforrások, a mérési hiba
fogalmával, ami összhangban áll a korábbiakkal, miszerint
sajnos a mérések kiértékelése és a kutatási tevékenység
háttérbe szorul a középiskolások tanulási folyamatában.

lehet a mindennapi életben használni, miért ilyen erős a
sugárzás, a radioaktivitás jelenségének pontos leírása.
A jó válaszok mellett előfordult olyan, hogy a diák leírta
ugyanazokat további kérdésként, amiket Curie-ék vizsgáltak,
amely arra utal, hogy a szöveg és korábbi ismeretei alapján
elhanyagolható képe van erről a témakörről. Sokkoló válaszra
is volt példa: „Miért kell ilyen, ha csak veszélyezteti a
Földet?”.

7. Milyen következtetésekre jutottak a kutatók?

9. Ti milyen vizsgálatokat terveztetek volna

Létezik az új elem.
Ezt is csak kevesen tudták leírni. 25 diák kapott nulla pontot.
Többen a világítást emelték ki. Sokan itt is mérési leírásokat
írtak le. Szerepelt a rádium aktivitásának veszélyességéről
szóló felkiáltás. Volt, aki két új felfedezett anyagról kezdett
beszámolót írni. 13 darab tökéletes válasz született. Azok
közt, akik maximális pontot adtak a kérdésre volt olyan,
akinek az első kérdés nem ment, ami igen meglepő. Többször
előfordult olyan válasz, ami a rádium nagymértékű
aktivitását taglalja, de ekkor magát a kutatási következtetést
evidensnek tekinti a válaszadó. Némely diák szerint „A
rádium báriumot tartalmaz.”, ami már a munkahipotézisnél
is előforduló abszurd elem volt.

még?
Néhány tanulói válasz: Hogyan lehet tárolni? Környezetre
mennyire veszélyes? További fizikai és kémiai tulajdonságok
(mágneses és elektromos tulajdonságok, reakciókban
mutatott viselkedés) vizsgálata, további összehasonlítások,
élettani hatása, felhasználhatósága. Ám az előzőhöz
hasonlóan a kreativitás néha rémisztő méreteket ölt, mint
mondjuk a következő válaszokban: „Oxidációs folyamatot →
égés, megpróbálnám elpusztítani, hogy többet ne
sugározzon” vagy „Milyen íze van? Lehet-e vele főzni?”.
Kevésbé tekinthetők rossznak azok a válaszok, amelyekben a
diákok a 9. kérdéshez hasonlóan Curie-ék által elvégzett
méréseket szeretnének csinálni, ami azt jelenti, hogy nem
sikerült a szöveget és Curie-ék munkásságát megérteniük.

10. A kutatók munkája milyen hatással van
napjainkra?
Egy egészen új tudományág bontakozott ki belőle.
Erre a kérdésre sajnos kevés válasz érkezett és azok is csak az
általánosságok szintjén mozogtak, mint pl. jobb legyen az
emberek élete. Csak néhány tanuló említette az
egészségügyben és az energiatermelésben, atomerőművek
fejlesztésében való felhasználási lehetőséget, amely
ténylegesen nem pontos megfogalmazás, de legalább tudta,
hogy ezek voltak a kezdetek. Sajnos itt is voltak kiábrándító
válaszok, mint „Félelmet gerjesztett bennem.”

1. ábra: A tudományos kutatási folyamat elemzésével kapcsolatos
kérdésekre adott válaszok megoldási százalékai az egyes
kérdések esetében.
Az 1. ábrán oszlopdiagramon szemléltetjük az egyes
kérdésekre adott válaszok megoldási százalékait, amelyből
jól látható, hogy a diákoknak a legnagyobb problémát a
mérés során előforduló hibalehetőségek számbavétele és a
kontrollmérések felismerése jelentik. Gondot okozott még a
tanulóknak a kutatók által kapott adatok elemzésének leírása.
Feltűnő még az, hogy mennyire nehezen tudták a diákok
megfogalmazni magát a kutatási kérdést a szöveg alapján.
A további, úgynevezett kreativitási kérdésekre a tanulók
körülbelül a fele írt egy-két értékelhető, érdekes választ.

8. Milyen további kutatási kérdéseket tudnátok
megfogalmazni a témával kapcsolatban?
Lehetnek-e további ismeretlen anyagok az uránszurokércben?
A tanulói válaszokban a következők fordultak elő: élettani
hatások kutatása, lehet-e ezt valamilyen energiaforrásként
használni, mi okozza az ellentmondást az energia
megmaradásának törvényével és hogyan lehet feloldani az
ellentmondást, további ismeretlen anyagok keresése, hogyan
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A 10 kérdésre adott válaszok alapján elmondható, hogy
problémát jelent a gyerekek számára a szakkifejezések
használata, viszonylag gyakran előfordulnak elvi hibák,
félreértések, abszurd gondolatok. Az újszerű gondolatok
esetében kismértékben történik meg azok részletes, precíz
kifejtése. Jellemzőek a szövegértési és a fogalmazási gondok.
Többször megfigyelhető, hogy a diákoknak a témakörrel
kapcsolatban nincs globális, csak lokális szemléletük. Van,
hogy a diákok már eredményt írnak például hipotézis vagy
kérdés helyett. Sokszor nem a kérdésre válaszolnak.

Kiegészítési, további kutatási
lehetőségek
További lehetséges kérdések a tartalmi rész feldolgozásához,
amelyek akár hasonló módon kiértékelhetők:
1.) Hasonlítsátok össze a polónium és a rádium kémiai
tulajdonságait a cikk alapján!
2.) Mivel magyarázható, hogy a rádium kémiai
tulajdonságai
hasonlóak,
mint
a
báriumé?
(A periódusos rendszer segítség a válaszhoz.)
3.) Miért gondoltak a kutatók arra, hogy új, addig
ismeretlen elemmel lehet dolguk? Milyen vizsgálatok
támasztották alá ezt a feltételezést?
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4.) Milyen jelenségek, vizsgálatok, mérések alapján
gondoltak arra, hogy a polónium és a rádium
radioaktivitása sokkal nagyobb mértékű kell, hogy
legyen, mint azt az urán, illetve tórium esetében
megismerték?

tenni. Azonban a napi tanítási gyakorlatban a feldolgozás
csoportmunkában is megtehető. Például először mindenki
önállóan elolvassa a szöveget, majd kisebb csoportokban
megbeszélik a kérdésekre adható válaszokat, amelyet végül
osztályszintű megbeszélés követ.

5.) Milyen balesetvédelmi vonatkoztatásai lehetnek a
Curie-ék által végzett, illetve ilyen típusú méréseknek?

Összefoglalás

További lehetséges kérdés a kreativitás mérésére és a
természettudományos szemléletre vonatkozóan:
 Milyen szemléletformáló, ideológiai hatása lehet egy ilyen
jellegű felfedezésnek a felfedezőkre, környezetükre és a
világra vonatkozóan?
A megbeszélés során még érdemes arra is kitérni, hogy
egyéb, más témakör kapcsán, akár saját vizsgálatok esetében,
hogyan alkalmazzák a fönti kutatási módszert. Esetleg csak
részben mentek végig a tanulók a teljes kutatási folyamaton
(az oktatás során általában ez a helyzet), például a vizsgálati
módszert nem ők maguk találták ki, hanem egy már bevált
módszert vettek át. De minél több hagyományos témakör
tanítása során is érdemes a fönti kérdések alapján is
megbeszélni az éppen feldolgozott tudományos felfedezést, a
felfedezés történetét.
A szöveg feldolgozását a fent leírt oktatási kísérlet során
egyéni munkában végeztettük a diákokkal. Ennek oka az
volt, hogy a válaszok kódolását és elemzését meg tudjuk

Jelen írásunkban a kutatás alapú tanítás/tanulás olyan
lehetőségeit mutattuk be, amelyekben a kutatási
tevékenységet nem maguk a diákok végzik, hanem egy
érdekes kutatási beszámoló alapján ismerkednek meg a
témával és a tudományos kutatás módszereivel. A fenti
szöveg esetében segítjük a pedagógiai transzfert az
egymáshoz egyébként is nagyon közel álló fizika és a kémia
között, fejlesztjük a természettudományos szemléletet. A jó
szövegértési készség segítheti a témakör feldolgozását és a
tanulási folyamat közben visszahatva fejlesztjük a
szövegértési készséget.
Javasoljuk a kollégáknak, hogy maguk is keressenek
hasonló tudományos szövegeket diákjaik számára, illetve a
diákok is javasolhassanak szövegeket elemzésekhez. Ezek
származhatnak a nyomtatott sajtóból, ismeretterjesztő
folyóiratokból, de reklámszövegeket, illetve filmeket is
érdemes hasonló szempontok alapján elemezni, amelyekben
kutatási eredményekre hivatkoznak.
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A Szilárd Leó Országos Fizikaverseny kísérleti feladataiból
Ujvári Sándor
Lánczos Kornél Reálgimnázium
8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

Elméleti feladatsor, számítógépes szimuláció és egy mérés elvégzése. Ez vár arra, aki meg szeretné nyerni az Országos Szilárd
Leó Verseny döntőjét. A versenyt Marx György akadémikus, az ELTE Atomfizikai tanszékének professzora kezdeményezte, és
először Szilárd Leó születésének 100 évfordulóján, 1998-ban rendezte meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Paksi
Energetikai Szakközépiskola. A verseny olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta közkívánatra minden évben megszervezik. Jelen
cikkben a mérési feladatok közül ismertetünk néhányat.

Bevezetés
Az Országos Szilárd Leó Verseny döntőjében szereplő mérési
feladatok mindig olyanok, amelyeknek a többségét az
iskolában is meg lehet valósítani, és modern fizikai témákat
mutatnak be az elméleten kívül a gyakorlatban is.
A mérések tervezésénél több szempontot is figyelembe kell
venni:
 A felhasznált eszközök meg kell hogy feleljenek a
munkavédelmi és  mivel ez egy magfizikával, modern
fizikai témákkal foglalkozó verseny  a sugárvédelmi
szabályoknak is. Ez különösen fontos, mert a méréseket 1518 éves diákok végzik.

 feszültségmérő, zsinórok
 vonalzó, milliméterpapír.

A mérés elve:
A világító diódák akkor kezdenek vezetni (akkora
nyitófeszültség hatására), amikor a feszültségforrás által
biztosított energia már elég az adott színű foton
kibocsátásához. Ilyenkor:

e U  h  f
A nyitófeszültség a következő módon határozható meg:
Az 1. ábrán látható kapcsoláson megmérjük az UF0 és az UE0
feszültségeket 4,5; 9; 13,5; 18 Volt tápfeszültségnél.

 A mérőeszközöknek, műszereknek 15-20 példányban,
egyforma minőségben előállíthatóaknak kell lenniük, és
rendelkezésre kell, hogy álljanak.
 A feladat megértésére, a mérésre, a hozzátartozó
számításokra és a jegyzőkönyv elkészítésére a versenyzőknek összesen 90 perc áll rendelkezésre.
Jelen írásban három mérés elemzését ismertetem:
1.) Planck állandó mérése LED-ek segítségével
2.) Elektron
fajlagos
töltésének
meghatározása
„varázsszem” (EM4 elektroncső) segítségével
3.) Mágneses indukció mérése ß-sugárzás eltérülésének
meghatározásával.

1. A Planck állandó meghatározása
elemi módszerekkel
(2005. évi Országos Szilárd Leó Fizikaverseny)
A méréshez rendelkezésre áll:
 öt, különböző színű világító dióda (LED)
 feszültségforrás
 egy optikai rács: rácsállandó 200 vonal/mm

Kontakt: ujvasa@hdsnet.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

1. ábra: Kapcsolási rajz
Megmérjük az ellenállást és kiszámítjuk a diódán átfolyó
áramot. Ábrázoljuk az áramot az UE0 feszültség
függvényében, és egyenest fektetünk a legnagyobb
áramokhoz tartozó pontokon keresztül (lásd 2. ábra). Ahol az
egyenes az x tengelyt metszi, azt fogadjuk el
nyitófeszültségnek.
A diódák színéhez tartozó frekvenciát az optikai rács
segítségével határozzuk meg. A rács rácsállandója 200
vonás/mm.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2013. július 17.
2013. augusztus 24.

Nukleon

2013. szeptember

VI. évf. (2013) 145

elég az L és az x távolság mérése (3. ábra), ebből kijönnek a
diódák hullámhosszai.
Utána a diódák nyitófeszültségének mérése következik a
karakterisztika felvételének segítségével:
Egy példa a piros dióda esetében:
A kapcsolásban szereplő ellenállások értéke 990 ohm, és az
így számított feszültség és áramértékek táblázata a
következő:
Piros

2. ábra: A nyitófeszültség meghatározása

UF0

V

4,5

9

13,5

18

UE0

V

1,68

1,74

1,78

1,81

IE0

mA

3,15

7,9

12,63

17,37

mA

Tanács:

18
16

Az elsőrendű elhajlási vonal irányának meghatározásához a
szomszéd diódát és a vonalzót használhatjuk fel. A mérendő
diódát bekapcsolva és a ráccsal a kapcsoláshoz közelítve
megtalálhatjuk azt a pontot, ahol az elsőrendű
interferenciakép a szomszéd diódával fedésbe kerül. A rácsdióda távolságot és a két szomszédos dióda távolságát
felhasználva a frekvenciát ki lehet számítani.

14
12
10
8
6
4

Feladat:

2

Határozzuk meg az öt diódán elvégzett mérés
segítségével a Planck-állandó értékét! Elemezzük,
értékeljük az elvégzett mérés hibáit!
Ez a mérési feladat több fizikai téma ismeretét követelte meg:
 Hullámoptika a LED-ek által kibocsátott fény hullámhosszának meghatározásához,
 a LED-ek működésének alapjai, és
 a Planck-állandó, mint végső mérési cél miatt,
kvantummechanika.

a

A mérés nagy előnye az egyszerű elkészíthetőség, azaz hogy
minden laboratóriumban elérhetőek a hozzá szükséges
eszközök. Ideális mérés szakköri foglalkozásra. Első
alkalommal az elméletet beszélhetjük meg, a második
alkalomra marad az elkészítés (ezt is lehet a diákokkal együtt
csinálni), és akár két foglalkozást is igénybe vehet a mérés
elvégzése és közös kiértékelése.

Piros
1

2

3

4

V

4. ábra: A LED nyitófeszültségének meghatározása
A grafikonról leolvasott nyitófeszültség értéke 1,6 V.
Ugyanígy a többi színhez tartozó diódakarakterisztikát is fel
lehetett venni, és az egyenes illesztésével a nyitófeszültséget
meghatározni. (Az értékeket az alábbi táblázatban
feltüntettük.) Ki lehet számolni egyesével az értékeket a
következő képlettel:

h

eU
c

A következő adatok egy maximális pontszámot elért
versenyző méréséből származnak (1. táblázat).
1. táblázat Egy mérés eredményei

Először határozzuk meg a diódák fényének hullámhosszát!
Szín

Hullámhossz

Frekvencia

Feszültség

(nm)

(1014 Hz)

(V)

A számolt
Planck
állandó
(Js)

Piros

765

3,92

1,6

6,54·10-34

Narancs

720

4,17

1,7

6,54·10-34

Sárga

700

4,29

1,9

7,11·10-34

Zöld

655

4,58

1,85

6,48·10-34

Kék

554

5,42

1,95

5,48·10-34

3. ábra: Fényhullámhossz mérése optikai ráccsal
Az optikai rácsot használva a következő eredmények jönnek
ki (egy dióda esetében a mérést a hibák csökkentése
érdekében többször is el lehet végezni, bár a versenyen erre
nem volt lehetőség az idő rövidsége miatt): A képlet
egyszerű: d×sinα = λ, ahol kis szögek esetén sinα ≈ tgα, így

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

Az átlagolt érték: 6,43·10-34 Js. Ez nagyon jó közelítése a
tankönyvi 6,626·10-34 Js értéknek.
A mért adatokból azok szórására (standard eltérésére) is
kaphatunk becslést: 0,59·10-34 Js. Ez kb. 9% relatív szórást
jelent.
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Hibaelemzés
A feladat során két független mérést kell elvégezni: a LED-ek
hullámhosszát és a diódák nyitófeszültségének mérését, így
ezek hibái is összegződnek. Mindkét mérésnek van
rendszeres hibája:
A hullámhossz mérésénél az elrendezés olyan, hogy az
optikai rácstól csak kis L távolságra tudunk mérni, mivel a
diódák x=2,2 cm távolságra vannak egymástól. Így az ebből
származó relatív hiba értékét könnyen ki tudjuk számolni.
A leolvasáshoz használt vonalzó mm beosztású, tehát az
abszolút hiba legalább ±1 mm.
A legkisebb mért L érték 15 cm volt, a rendszeres relatív hiba
maximális értéke tehát:

x 

1
 0,0067  0,67%
150

Ez kis érték, tehát a leolvasásból származó rendszeres hiba
kicsi, a többi részét a véletlen hibák okozzák.
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9·10-7 az egyenes meredeksége, 0,45 az az érték, ahol az
egyenes az y tengelyt metszi. A pontok eltérésének az
összegzett mértékét az r2=D (az illesztés jóságát meghatározó
tényező) értékével adhatjuk meg. Ha r2= ±1, akkor minden
mért érték illeszkedik az egyenesre. Jelen esetben az illesztés
jósága: r2=D=0,814. Az egyenes paramétereinek szórását a
teljes szórásnégyzet jellemzi, ennek értéke 0, 16.
A mérés feltételezése szerint az elektronok akkor ugorják át
az energiakülönbséget, ha a rákapcsolt feszültség elég
energiát ad ehhez. Amint az egyenes egyenletéből látszik,
nem megy át az origón, azaz az elektronoknak van akkor is
(termikus mozgásból származó) energiájuk, amikor nincs
külső feszültség a diódára kapcsolva. Ez is okoz
szisztematikus hibát.

2. Elektron fajlagos töltésének
meghatározása „varázsszem” (EM4
elektroncső) segítségével

A feszültségmérés rendszeres hibáját a műszereknek a
számlapon megadott mérési pontatlansága adja meg, ez
általában (gyártmánytól függően) ±3%.

(2010. évi Szilárd Leó Fizikaverseny)

A végső számításnál a számított értéket a feszültség és a
hullámhossz szorzatával kapjuk, ezért a relatív hibákat
összegezni kell. Ez ±3,67%.

A méréshez használt elektroncsövet a régi, csöves rádiókban
arra használták, hogy jelezze, hogy a rádió mennyire
pontosan hangolódott rá egy adott állomásra.

A LED-ek által kibocsátott fény nem monokromatikus,
hanem kb. 60 nm sávszélességű. Ez kb. ±5%-os hiba.

A varázsszem zölden világító kijelzője azt használja ki, hogy
vannak olyan festékek, amelyek elektronok becsapódásakor
fényt bocsátanak ki (lumineszkálnak). A gyorsan becsapódó
elektronok folyamatos világítás érzetét keltik.

Ehhez társulnak a leolvasási hibák és a grafikonon várható
illesztési pontatlanság.
A mérési eredmények átlaga 6,43·10-34 Js, az abszolút hiba
maximuma (6,43-5,48) 10-34 Js=0,95·10-34 Js. Ez 14% relatív
hibát jelent. Ez tehát a fent említett rendszeres, és a véletlen
hibákból keletkezett.

Másik lehetséges megoldási módszer:
Ábrázoljuk az Uny grafikont. Ennek meredeksége megegyezik
a hc/e értékével, ebből számíthatjuk h értékét.

A mérés elve:

A cső közepén hosszában húzódó fűtött katód szolgáltatja az
elektronokat, ezeket az anódfeszültség (maximális értéke
250 V) gyorsítja. Az anód kiképzése olyan, hogy a felgyorsult
elektronok egy része tovább tud haladni – immár állandó
sebességgel –, míg végül becsapódik az ernyőbe, ami a már
említett festékkel van bevonva. Ahhoz, hogy az anód és az
ernyő között ne változzon az elektronok sebessége, az
ernyőnek az anóddal azonos potenciálon kell lenni.
A csőben van még két eltérítő elektród (ezeket késnek hívják),
amelyek a keletkezett világító kép („legyezők”) szélességét
határozzák meg. Ha az eltérítő elektródokra nagy negatív
feszültség jut, akkor taszítják a mellettük elhaladó
elektronokat, megnő az árnyék területe. Ha kis feszültség
kerül az eltérítő elektródokra, akkor nagy lesz a világító
terület, kicsi az árnyék (a késfeszültség értéke 0 és –16V
között lehet).
Az elektroncső „kiterített”, lineárissá transzformált rajzát a 4.
ábra mutatja:

5. ábra: Az öt LED esetén mért feszültség és a hullámhossz
reciproka.
A grafikon meredeksége 10-6Vm, ebből h értéke 5,33·10-34 Js.
Ez a mérés pontatlanságait és a közelítő egyenes illesztését
figyelembe véve szintén jó eredmény. A hiba egy része abból
származik, hogy a pontok nem illeszkednek az egyenesre.
Az egyenes egyenlete:
y=9·10-7x+0,45.
6. ábra: A „varázsszem” elektroncső lineárissá transzformált rajza
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Az elektroncső adatai:
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indukcióértékekkel. Az elektronsugár eltérítését a segédprogram által illesztett körök sugarai adták meg.

Fűtő feszültség: 6,3 V

Ebből a következő két képlettel határoztuk meg az elektron
fajlagos töltését: a körpályán tartáshoz szükséges erőt a
Lorentz-erő biztosítja:

Anód feszültség: Max. 250 V
Ernyő feszültség: Max. 250 V
Mérésünknél az elektronsugarat rá merőleges, homogén
mágneses mezővel térítjük el. A mágneses mezőt 200
menetes, 3 cm hosszú, 3 cm belső átmérőjű tekerccsel állítjuk
elő. Ezt a tekercset az elektroncsőre húzzuk úgy, hogy
lehetőleg koncentrikus legyen a tekercs és a cső.
A tekercsben szabályozni és mérni tudjuk az átfolyó áramot,
így a létrejött mágneses mező indukcióját meg tudjuk
határozni. A mágneses mezőben az elektronsugár körpályára
kényszerül. A körpálya sugarát megmérve határozhatjuk
meg az elektron fajlagos töltését.

evB 

Foglaljuk táblázatba a mért eredményeket,
elemezzük azokat. Térjünk ki a mérési hibákra,
becsüljük meg azok értékét!
Útmutatás:
A méréshez használjuk a Program2010-et. Ezzel a
webkamerát felhasználva képeket készíthetünk, és
értékelhetjük a kapott képeket. Célszerű egy képet készíteni
világosban az elrendezésről, ezt fel lehet használni a méretek
kalibrálásához. A kalibrálás után magát a mérést feketével
letakart csőről készített képeken célszerű elvégezni. Így a
zavaró tükröződések kiküszöbölhetők.

.

A vákuumcső anódfeszültsége gyorsítja fel az elektronokat,
amelyek energiája a következő képlet szerint számolható:

eU 

1 2
mv .
2

A két képletből a fajlagos töltést kifejezve kapjuk:

e
2U
 2 2
m Br

Feladat:
Mérjük meg a tekercs több áramerősségénél (az
áramerősség értéke ne legyen nagyobb 2 A-nél!), és
többféle anódfeszültség (maximum 250 V) esetén
az elektronsugár görbületét, és ebből adjunk
becslést az elektron fajlagos töltésére!

mv 2
r

.

Az elméletileg várt érték: 1,76×1010 C/kg.
2. táblázat Néhány valódi mérés eredménye
Áramerősség
(A)

Anódfesz.
(V)

Görbületi
sugár
(mm)

Indukció
×100T

e/m
×1011

Hány
százaléka az
elméletinek?

(C/kg)

1,3

249

4,38

1,09

2,19

124,5

1,3

198

3,89

1,09

2,21

125,5

1,3

146

2,81

1,09

3,11

176,9

1,5

248

4,25

1,256

1,74

098,8

1,5

198

3,5

1,256

2,11

119,9

1,5

146

3,6

1,256

1,43

081,2

A versenyzők megkapták még a méréshez használható
program (Program2010) használatának részletes leírását is.
Ennek a közlésétől itt most eltekintünk.
A kísérlet során négy fizikai területet érintünk:
 körmozgás dinamikája,
 Lorentz-erő,
 mozgási energia,
 elektromos mező energiája.
7. ábra: Az elektronsugár mágneses mező nélkül

A méréshez szükséges matematika nem túl bonyolult.
A kés és a katód között feszültséget hozunk létre, és mérjük a
különböző mágneses terek által létrehozott elhajlásokat.
A mágneses terek indukcióját a burkoló tekercsen átfolyó
áram erősségének változtatásával szabályozzuk.
Egy erre a célra esztergált danamid orsóra 200 menetet 3 cm
hosszúságban tekercseltek fel. A belső átmérő 3 cm volt.
Ezekből az adatokból (és a mért áramerősségből) ki lehetett
számítani a varázsszemre ható homogén mágneses indukció
nagyságát az egyenes tekercs képletével ( B

 0

NI
l

).

Ezek után fényképet készítettünk a tekercsről mágneses mező
nélkül és több, választott feszültség esetén a hozzátartozó
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A méréshez rendelkezésére áll:
 egy sárgaréz
sugárforrás,

kollimátorban

elhelyezett

radioaktív

 egy számítógéphez csatlakoztatott Geiger-Müller számláló,
 egy tartóba erősített mágnes pár,
 szögmérő.
A mágnes átmérőjét és a β-sugárzás átlagos energiáját a
kísérletvezető tanár adja meg.
9. ábra: Eltérített elektronsugárra illesztett kör
A táblázatban kékkel jelölt érték nem jól értékelhető
fényképhez tartozott, ezért a kiértékelés során ezt a kiszóró
pontot nem vettük figyelembe. A többi mérés esetén is sokat
számított az, hogy hogyan sikerült a kép. A mért értékek
átlaga és standard hibája: (1,94±0,34)∙1011 C/kg. A relatív hiba
kb. 16%. Látható, hogy az irodalmi érték a mért érték 1
sugarú környezetébe esik. .
Mivel a mérés során az indukció értékét csupa megadott
mennyiségből számítottuk, a sugár volt az egyetlen függő
változó.
Hibát okozott az, hogy a késeket vasból készült alkatrészek
tartották a helyükön, és ez torzította a mágneses mezőt. Mint
a képeken is látható, az elektronsugár nem teljesen szabályos
kört ír le. Természetesen mérési hibát jelentett a műszerek
pontossága (±3%).
A véletlen hibák a körök nem pontos illesztéséből
keletkezhetnek. A leolvasás a szoftverben automatikusan
történt, így ez nem okozhatott további hibát, eltekintve a
monitor felbontásától.
Ez a mérés nagyon érdekes és ötletes. Sajnos nem ismételhető
meg könnyen minden iskolában, mert nehéz régi elektroncsőhöz jutni, és ha van is, egy nem túl bonyolult kapcsolásba
kell beépíteni. Sajnos a 250V egyenfeszültség sem mindenhol
hozzáférhető. Saját tápegység építése esetén pedig nagyon
nagy gondot kell fordítani az érintésvédelemre is.

3. Mágneses indukció nagyságának
becslése β-sugárzás eltérülésének
segítségével
(2013. évi Szilárd Leó Fizikaverseny)
A radioaktivitás felfedezése (1896) után hamarosan
megállapították, hogy a sugárzás általában három
komponensre bontható mágneses vagy elektromos térben: α-,
β-, és γ-sugárzásra. Az is kiderült, hogy a β-sugárzás során
elektronok lépnek ki a sugárzó anyagból. A béta sugárzás
energiaspektruma folytonos, nincs jellemző energia, de
megadható egy átlagos energia.

A feladat:
a) Először mérjük meg a háttérsugárzást.
Távolítsuk el a sugárforrást, és mérjük a beütésszámot hosszú ideig! Mérjük és jegyezzük fel az
eltelt időt is!
b) Mérjük meg a kollimátorból kijövő β-sugárzást
mágnes nélkül, több különböző szög mellett,
annak érdekében, hogy a mért szögeloszlást majd
összehasonlíthassuk a mágnes hatására módosult
szögeloszlással! Az értékelésnél vegyük figyelembe a mért hátteret is!
c) Vegyük fel a szögeloszlást a mágnes
jelenlétében is! Határozzuk meg a szögeltérést!
d) A c) pontban meghatározott szög és az energia
segítségével adjunk becslést az eltérítő mágnesek
indukciójára! Az indukció meghatározásánál
figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy az
elektron sebessége a fénysebesség nagyságrendjébe
eshet!
f) Elemezzük az eredményt! Milyen hibák
adódhatnak a mérés során, és ezek mekkorák lehetnek? Miért csak nagyságrendi becslést ad ez a
mérés?
Tanács a méréshez:
Időt takaríthatunk meg, ha a feladat értelmezése közben már
elkezdünk hátteret mérni.
Lehet, hogy egy-egy pont méréséhez hosszabb mérési időre
van szükség. Ezt a háttér és a beütések számának ismeretében
lehet meghatározni. A mérésre rendelkezésre álló idő szűk,
ezért tekintsük szimmetrikusnak a kollimátort.

Segítség az energia kiszámításához:

A mérés elve:
A kollimált (nagyjából egy irányba haladó) β-nyalábot
Geiger-Müller számlálócsővel detektáljuk. A mozgó
elektronokat mágneses mezővel eltérítjük, és az előre
megadott átlagos energia ismeretében az eltérülés szögének
mérésével adunk becslést az eltérítő mágnesek mágneses
indukciójára.
10. ábra: Segítség az energia kiszámításához
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1) Az eltérülés szögéből határozzuk meg először annak a
körpályának a sugarát (R), amelyen a β-részecskék haladnak
a mellékelt rajz (10. ábra) alapján.

d

tg ( )  2
2
R
2) A mágneses térben haladó részecske p lendületét a B
mágneses indukció és az R pályasugár ismeretében
meghatározhatjuk abból kiindulva, hogy a körpályán
tartáshoz szükséges erőt a mágneses Lorentz erő (F=evB)
adja:

acp 

Fl
m

azaz

v 2 evB

R
m

és ebből

p  eBR

3) Az energiából a lendületet a relativisztikus összefüggés
segítségével határozzuk meg. Ebből visszaszámolva ki lehet
számítani a mágneses indukció nagyságát.

11. ábra: A mérési elrendezés
Az eredmény 300 másodperces mérésekkel a következő volt:

Adat: Átlagos energia, fénysebesség, elektron tömege,
elektron töltése

E

p 2 c 2  ( m0 c 2 ) 2  m0 c 2

Itt m0 az elektron nyugalmi tömege:
m0c2=0,511 MeV = 0,8176×10-13 J
FONTOS!
Beadandó a „Mérési jegyzőkönyv”, amely tartalmazza a
mérést végző azonosítóját, a mérések minden fontos
paraméterét, a mért nyers adatokat, az eljárást (lépésenként),
amellyel a végeredményhez eljutottunk, a végeredmény(eke)t, a végeredmény(ek) hibáját és a hiba kiszámítási
vagy becslési módját, az eredmények diszkutálását, valamint
minden olyan információt, amely a mérés reprodukáláshoz
szükséges.

mágnes nélkül

mágnessel

szögek

beütés-háttér

beütés-háttér

-30

16 ± 4

24 ± 5

-20

38 ± 6

74 ± 8

-10

34 ± 6

29 ± 5

0

80 ± 9

34 ± 6

10

74 ± 8

13 ± 3

20

37 ± 6

18 ± 4

30

41 ± 6

12 ± 3

A mérési jegyzőkönyvnek olyannak kell lenni, hogy annak
alapján bárki a mérést megismételhesse, és (a statisztikus
hibákon belül) hasonló eredményt kaphasson.
A feladat egyrészt elemi ismereteket követel:
 centripetális gyorsulás,
 Lorentz-erő,
 háromszögek adatainak kiszámítása,
de tartalmaz modern fizikai elemeket is:
 relativisztikus energia kiszámítása.
Mivel az idő korlátozott volt, ezért a szükséges egyenleteket
megadta a versenybizottság.
A forrás tóriumos gázharisnya kemencében kiizzított pora
volt, egy kifúrt rézhengerből készített kollimátorba töltve.
A kilépő α-részecskéket egy papírból készült fedővel
árnyékoltuk le. A kilépő ß-sugárzás átlagos energiáját ismert
mágneses mezőn átbocsátva előre megmértük, és kerekítve
10-13 J értékben adtuk meg, a mágnes átmérője 15 mm volt.
A mérés során a versenyzők először hátteret mértek, ezután a
kollimátorból kilépő sugárzás eloszlását vették fel mágnes
nélkül, majd az eltérítő mágneses mezőn áthaladva.

12. ábra: Az eltérülés szöge
A mérésből kb. 20 fokos eltérítési szög adódott. A mágnes
sugara 7,5 mm, ebből a fenti képletet használva az eltérülési
körpálya sugara: 42,5 mm ≈ 42 mm (mivel a szög
bizonytalansága elég nagy, nincs értelme törtekkel számolni.)
A feladatban megadott képletekből:

p  eBR

E

p 2 c 2  ( m0 c 2 ) 2  m0 c 2

kifejezzük az indukció értékét:

B
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Mivel a szögmérés pontossága nem lehetett nagyobb, mint
±5°, ez pedig az eltérítés negyede, így az eredmény
pontossága sem lehet jobb 25%-nál. Másik szisztematikus
hibaforrás az, hogy a kilépő ß-sugárzás energiája nem
diszkrét, hanem folytonos, így a kiszámított érték csak
egyfajta átlagot ad meg.
Gondot okozott, hogy néhányan diszkrét eredményeket
vártak, nem statisztikus eloszlást tételeztek fel, azaz nem egy
eloszlást, hanem pontosan meghatározott értéket, szöget
kerestek. Szintén problémát jelentett annak az időnek a
meghatározása, ami ahhoz volt szükséges, hogy a beütések
száma az egyes irányokban annyira meghaladja a hátteret,
hogy ez már a szóráson kívül essen. Többen a kollimátor
oldalán (90 fokban elfordulva a kollimátor nyílásától) is
mértek, nem vették figyelembe a feladatleírásban leírt
meghatározást, hogy a kollimátorból a sugárzás egy kis
lyukon keresztül lép ki.
Ami meglepő volt: szinte senki sem határozta meg jól a
mágneses mező polaritását, nem vették figyelembe, hogy a
jobbkéz-szabály szerint az áram a „kollimátorba befelé
haladt”, és utána még egy fordításra is szükség van, hiszen az
így kapott erő iránya is a pozitív töltések áramára vonatkozik.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2013

VI. évf. (2013) 145

Általánosságban
Minden mérésnél gondot okoz, hogy a diákok egy része nem
készített még mérési jegyzőkönyvet.
Egy jó jegyzőkönyvben szerepelnie kell a mérés céljának, a
felhasznált eszközöknek, műszereknek, ezek pontosságának.
A jegyzőkönyvben le kell írni, hogyan végeztük a mérést.
A kapott adatokat táblázatba foglaljuk, és elvégezzük a
számításokat. Az eredményeket szükség szerint grafikonon
ábrázoljuk. A táblázatba foglalt adatok és a grafikon alapján
értékeljük az eredményeket, a mért értékek alapján
meghatározzuk az átlagot és a standard eltérést, összevetjük
az esetleges szakirodalmi értékekkel, előzetes ismereteinkkel.
A mérési hibák analízise, értékelése sem maradhat el.
A fenti mérések nem könnyűek, egyetemi szintű mérési
gyakorlatnak felelnek meg. A versenyzők átlagban 50%
körüli eredményt érnek el. Amit fejlesztenünk kell, az a már
említett mérési jegyzőkönyv készítése, mert egész sikeres
mérések voltak nehezen értékelhetőek a jegyzőkönyv
hiányosságai miatt. A mérések nem mindennapiak a diákok
számára, mert a modern fizika csak az utolsó évfolyam
második félévében kerül elő, és ott is inkább az elmélet.
Sajnos egy kötött idejű tanóra csak a megbeszélésre elegendő.
A fentebb leírt kísérletek, mérési feladatok részletes
megbeszélését, esetleg elvégzését szakköri foglalkozáshoz
javasoljuk érdeklődő gyerekeknek.
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