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Turbulencia tokamakban és tokamak körül
Zoletnik Sándor
KFKI RMKI
1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33. Tel: (06 1) 3922753 E-mail:

Ez a cikk a Magyar Nukleáris Társaság 2009-es közgyűlésén a Simonyi Emlékplakett díjhoz kapcsolódó előadás leírt változata.
Sajnos az elmúlt egy év hektikus volt, számtalan azonnali megoldást igénylő feladattal, azért a cikk megírása váratott magára
egy évet. Ez alatt a témában új fejlemények is történtek, melyeket ez az írás már tartalmaz.
Az előadás témája nagyrészt a plazmaturbulencia, mely mai tudásunk szerint a mágnesesen összetartott plazmákban a
részecskék és a hő transzportjáért nagy részben felelős. Áttekintjük a téma állását, és hogy hova remélünk eljutni a következő
években. A cím második fele nem annyira a tudományra, mint inkább a legnagyobb szabályozott magfúziós kísérlet, az ITER
helyzetére utal. Ennek előrehaladása kulcsfontosságú és az elmúlt évek turbulenciái után remélhetőleg most már nyugalmasabb
előrehaladást fog mutatni.

Bevezetés
Az idén éppen tíz éve van, hogy a Magyar EURATOM
Fúziós Szövetség [1] a szerző vezetésével megkezdte
működését. Ezt az tette lehetővé, hogy Magyarország 1999ben belépett az EURATOM együttműködésbe, és ezzel
megnyílt az út az európai munkamegosztásban való
részvételre. Ennek keretében a magyar kutatóközösség a
plazmadiagnosztikára és ezen belül is két témára
szakosodott: a plazmába lőtt szilárdtest pelletek párolgására
és a plazmaturbulenciára. Tíz évvel ezelőtt a közösség kettő
egész és három fél kutatóból ált, a hátteret az egy évvel előtte
lebontott MT-1M tokamakon, valamint különböző német
együttműködésekben elért eredmények adták. Azóta nagy
utat tettünk meg: ma körülbelül 70 magyar fizikusnak és
mérnöknek van valamilyen köze a szabályozott magfúziós
kutatásokhoz, az ember-év ráfordítás 35 körül van évente.
Ez a fejlődés örömre igen, de ünneplésre nem ad okot, hiszen
az aktív részvételünkkel zajló európai fúziós kutatások előtt
óriási kihívások állnak. Ezek közül legnagyobb az ITER [2]
berendezés megépítése, amely a tervek szerint 500 MW fúziós
teljesítményt lenne képes demonstrálni 500 másodperces
impulzusokban. Ezzel megvalósulna a fúziós energiatermelés
fizikai-technikai demonstrációja, és a következő lépés a
gyakorlati megvalósítás lenne.

Transzport mágneses fúziós
berendezésekben
A
szabályozott
magfúziós
folyamatok
energetikai
hasznosításához 100 millió Kelvin hőmérsékletű, plazma
állapotú deutérium-trícium (DT) keveréket kell összetartani,
fűteni és szabályozni gyakorlatilag állandósult állapotban. A
fúziós reakciókban hélium atommagok (alfa részecskék)
keletkeznek 3,5 MeV energiával. Ezeket és magát a plazmát a
mágneses térnek hosszú ideig egyben kell tartania, hiszen a
plazma alfa részecskék általi fűtése a leggazdaságosabb
módja lenne a hőmérséklet fenntartásának. A mágneses téren
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keresztül tehát a részecsketranszport (diffúzió) kellően
alacsony kell, hogy legyen. Ezzel szemben amint az alfa
részecskék leadták energiájukat, gyorsan el kellene őket
távolítani a plazmából, hiszen szennyezésnek számítanak. A
fúziós berendezésekben tehát a részecskék transzportsebességének egy meghatározott tartományban kell lennie,
hogy a veszteség ne legyen túl nagy, viszont a keletkező
hélium és más, a plazmába kerülő szennyező kellő
sebességgel diffundáljon kifelé.
Szerencsére ez a feltétel elvileg megvalósítható, mivel a DT
fúziós reakciók sebessége kicsi. Példaként véve az ITER
berendezést, 500 MW fúziós teljesítmény mellett a reakcióráta
NDT=3×1020 [s-1]. Az ITER plazma térfogata kb. 1000 m3, tehát
köbméterenként és másodpercenként nDT = 3×1017 reakció
történik. A tervezett n= 1020 m-3 plazma ionsűrűség mellett ez
azt jelenti, hogy a plazma n/(2nDT) ≈ 150 másodperc alatt
fogyasztja el a kamrában levő üzemagyagot, ennyi idő alatt
kellene az alfa részecskéket is eltávolítani. Az energiamérleg
viszont akkor lesz pozitív, ha kielégítjük az nτE > 1020 [m-3s]
Lawson kritériumot [3], amiből a τE energia-összetartási időt
a τp részecske-összetartási idővel egyenlőnek véve az ITER-re
τp ≈ 1 s minimális érték adódik. Világos tehát, hogy
energetikailag pozitív, állandó üzemű reaktort lehetne
építeni, ha a részecske- (és energia-) összetartási idő valahol a
néhány másodperc vagy néhány tíz másodperc tartományban
lenne.
A tokamak berendezések geometriájában az úgynevezett
neoklasszikus transzport elmélet adja meg a részecskék
páronkénti ütközéséből eredő, mágneses téren keresztüli
effektív diffúziós együtthatót. Az ITER berendezésre ez ― a
feltett paraméterektől függően ― 100-1000 másodperces
részecske-összetartási időt ad [4], ami lényegesen hosszabb,
mint az energetikai megfontolások által megkívánt 1-10
másodperces minimális érték és arra utal, hogy inkább a
hélium diffúziója lenne a probléma, mint az energiaveszteség.
A valóságban ez sajnos nem így van, már az évtizedekkel
ezelőtt végzett kísérletek is kimutatták, hogy az energia- és a
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tartománya képes instabillá válni és a különböző méretű
hullámok egymással nemlineárisan kölcsönhatnak. A
mechanizmust
jól
preparált,
lineáris
geometriájú
laboratóriumi kísérletekben részletesen vizsgálták (1. ábra) és
kimutatták, hogy elég erős destabilizáló hatás mellett
turbulens viselkedés alakul ki [5], mely a plazmaparaméterek
(pld. sűrűség) véletlenszerű fluktuációjában nyilvánul meg.
Ilyen fluktuációkat valóban lehet is mérni a tokamak
plazmában, bár erre speciális módszereket kellett
kifejleszteni.

A lehetséges instabilitásokra több lehetőség is van, de ezek
mindegyikét a plazmán belüli inhomogenitások hajtják. Az
úgynevezett „drift hullámokat“ [5] a plazma belső
tartományában tartják felelősnek. Maga a hullám a sűrűség
gradiens miatt képes stabilan létezni, azonban más
inhomogenitások teszik őket csak instabillá. A jelenség
alapvető tulajdonsága, hogy különböző hullámhosszak egész

Minden jel arra utal tehát, hogy a tokamak plazmában
kifejlett turbulenciával van dolgunk, ez határozza meg a
részecskék és a hő transzportját [7]. A mért effektív
transzportsebességek sokkal nagyobbak a neoklasszikus
értéknél, az ITER esetén például az energia-összetartási időt
néhány másodpercre becsülik, amely legalább két
nagyságrenddel kisebb a neoklasszikus becslésnél.

s

s
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σ
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hődiffúzió sokkal nagyobb a neoklasszikusan számolt
értéknél. A gyorsabb diffúzió oka a részecskék kollektív
viselkedésében keresendő. Ez azt jelenti, hogy a plazmában
kisméretű örvények, hullámok vannak és ezek transzportálják a részecskéket és az energiát. A helyzet hasonló a
cukros tea viselkedéséhez, ahol a kockacukorból csak nagyon
lassan diffundál szét a cukor, keveréssel, tehát kollektív
örvénylő mozgással kell segíteni neki. A tokamakokban a
plazma maga szolgáltatja a milliméter-centiméter méretű
örvényeket különböző instabilitásokon keresztül.
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1. ábra:

Drift hullámok aktivitása alacsonyhőmérsékletű plazmakísérletben a gerjesztés két értékénél. [5] Az ábrák értelmezése fentről lefelé:
sűrűség időbeli változása, teljesítmény-spektruma, valószínűség-eloszlása (PDF) és téridőbeli változása. A baloldali oszlopban kis
gerjesztésnél egy domináns hullám jelenik meg, míg a jobb oldalon sok hullám együttes jelenléte kifejlett turbulens viselkedést mutat.
Ilyen turbulens jellegű az alsó ábrán bemutatott, a W7-AS sztellarátorban végzett saját mérésből származó sűrűségfluktuáció spektrum
is. (k = 1 cm-1 hullámszámnál [6].)
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Plazma
profilok

Instabil
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Mezostruktúrák
csillapítása,
instabilitásai
2. ábra:

Kölcsönhatások a turbulencia-áramlás-profil rendszerben.

Turbulencia és áramlások
Az elmúlt évtizedben a drifthullám turbulenciára számos
numerikus szimuláció született, amelyek különböző elméleti
alapon (kinetikus, folyadék) és különböző effektusok
figyelembevételével vizsgálják a plazmaturbulenciát. A
számítások geometriája sokszor erősen egyszerűsített, a
határfeltételek nem veszik figyelembe a plazma határán zajló
atomfizikai folyamatokat és egyes plazmaparaméterek
számítása sem mindig önkonzisztens. A redukált probléma
ellenére a számítások rendkívül erőforrás-igényesek, a világ
legnagyobb számítógépein futnak. Az ilyen modellek alapján
számolt transzportegyütthatók nagyságrendi egyezést
mutatnak a mérésekkel. A számítások azonosították azokat a
mechanizmusokat
is,
amelyek
fontos
elemei
a
plazmaturbulenciának.
Az egyik döntő mozzanat volt, amikor 2000-ben A. M. Dimits
és munkatársai azt találták [8], hogy a turbulencia által
okozott hőtranszport nem ugrik fel azonnal, amikor a plazma
hőmérséklet-gradiense eléri az instabilitás kritikus határát,
hanem egy meredekebb gradiensnél növekszik csak fel a
kísérletileg tapasztalt érték közelébe. A szimulációs
eredmények vizsgálata után arra a következtetésre jutottak,
hogy ez az eltolódás („Dimits shift”) annak eredménye, hogy
a plazmában mindkét tórusz szög mentén szimmetrikus, de
radiálisan lokalizált és nyírt áramlások jelennek meg,
melyeket maga a turbulencia kelt. Ezeket hívják zonális
áramlásoknak, amelyek részben kiveszik az energiát a
turbulenciából, részben széttépik az örvényeket és ezzel
csökkentik azok hatását. Erről a folyamatról és a kísérleti
vizsgálatokban való magyar részvételről publikált cikket a
Nukleonban Bencze Attila és Berta Miklós [9]. A zonális
áramlások mellett bizonyos paramétertartományokban a
szimulációk radiális, úgynevezett „streamer” áramlásokat is
mutattak [10], amelyek a részecskéket és a hőt igen

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

intenzíven tudják szállítani, akárcsak egy futószalag. Ezeket a
turbulencia által keltett áramlási mintázatokat összefoglaló
néven mezostruktúráknak nevezzük, utalva arra, hogy
méretük a mikroturbulencia mm-cm skálája és a
berendezések méteres skálája között helyezkedik el. A
mezostruktúrák részecskeütközések és más folyamatok révén
csillapodnak, az eredmény egy önszabályozó rendszer,
amelyben a primer instabil hullámok és az áramlások
dinamikus egyensúlyban vannak, ahogy azt a 2. ábra
szemlélteti.
A turbulencia és a streamer-ek hő- és részecsketranszportot
okoznak a mágneses téren keresztül, amely természetesen
megváltoztatja a plazma hőmérséklet, sűrűség és más
profiljait. Mivel a kezdeti instabilitásokat ezen profilok
gradiensei gerjesztik, egy második szabályzókör is kell, hogy
létezzen, amelynek elemeit a 2. ábrán szürkével jelöltük. A
végeredmény tehát egy többszörösen visszacsatolt rendszer,
melynek egyes elemei maguk is több alkotórészt
tartalmaznak. A fúziós plazmafizika legutóbbi évtizedének
óriási eredménye, hogy az elméletileg megjósolt zonális
áramlások mindkét ágát (a periodikus Geodesic Acoustic
Mode, GAM és kvázistatikus zonális áramlás), valamint
kölcsönhatásukat a turbulenciával kimutatták [11]. Ebben a
munkában magyar kutatók és részt vettek, különböző
általunk
épített
mérésekkel
kimutattuk
mind az
alacsonyfrekvenciás, mind az oszcilláló zonális áramlásokat.
A plazmatranszport nemlineáris jellegét más megfigyelések is
igazolják, többek között jó látható, hogy a hővezetés
gyorsabban nő egy kritikus hőmérséklet-gradiens felett [7], a
plazma perturbálására nemlokális és nemlineáris választ ad
[12], valamint spontán állapotátmenetek is megfigyelhetők.
Ez utóbbiak közül az úgynevezett H-mód a legjelentősebb
[13], amely egy stabil nyírt áramlás folytán transzport gátat
(jó hőszigetelő réteget) alakít ki a plazma szélén. Ez az ITER
berendezés tervezett standard üzemmódja is. A nemlineáris
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transzportot, a H-mód átmenetet a numerikus tokamak
modellek még nem tudják reprodukálni, bár mint fentebb
már jeleztük nagyságrendileg a transzport sebességekre jó
értékek adódnak. Ennek vélhetőleg az az oka, hogy a
második szabályzókört — a profilok és a turbulencia kölcsönhatását — a mai numerikus modellek számítástechnikai
kapacitás korlátok miatt nem tudják önkonzisztensen
számolni. Egy pontos numerikus modellhez ezen felül
szükséges lenne még újabb elemeket is figyelembe venni,
elsősorban a plazma határrétegének hatását, valamint a
fúzióban és a plazma fűtése során keletkező szupratermális
gyors részecskék és a turbulencia kölcsönhatását. Remények
szerint a rohamosan fejlődő számítástechnika a következő tíz
évben megteremti a lehetőségeket és ezzel az ITER
berendezés indulásakor már egy nagyrészt önkonzisztens
modellezés áll majd rendelkezésre.
Természetesen a turbulencia megértése érdekében nem csak
az elméletek és a numerikus modellek fontosak, hanem épp
annyira lényeges ezek ellenőrzése és validálása a
kísérletekben. Itt mutatkozik meg a fúziós plazmafizika egyik
alapvető jellegzetessége: a fizikai elméletek és a technológia
szoros kapcsolata. A turbulencia kölcsönhatások alapjait
vizsgálni lehet kis laboratóriumi kísérletekben, azonban az
elméleteket validálni csak akkor lehet, ha minden
kölcsönhatás egyszerre jelen van. A gyors alfa részecskék
csak akkor jelennek meg lényeges számban, ha deutériumtrícium plazmával üzemel a berendezés, ami önmagában
jelentős technológiai kihívás, és jelenleg csak a világ
legnagyobb tokamakja, a JET képes rá [14]. Azonban még a
JET-en sincs lehetőség arra, hogy az alfa részecskék jelentős
fűtést képviseljenek, ezért a turbulenciával való esetleges
kölcsönhatásukat nem lehet kísérletileg tanulmányozni.
Mindenképpen szükséges tehát egy, a mai berendezéseken
lényegesen túlmutató kísérlet megépítése, amely validálja az
elméleteket és a technológiát is egyszerre. Ez lenne az ITER
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tokamak, amely a JET-nél kétszer nagyobb méretű lenne. Egy
ilyen méretű és tríciummal működő berendezésen azonban a
mérési lehetőségek meglehetősen korlátozottak, azért a
kölcsönhatások részletes vizsgálatához elengedhetetlen
kisebb berendezéseket is üzemeltetni. Ezt biztosítaná a ma
meglevő berendezések egy részének vagy megépítendő
kisebb fúziós kísérleteknek a hosszútávú üzemeltetése.

Turbulencia a tokamak körül
A fenti megfontolások miatt látható, hogy az ITER kísérletnek
kulcsszerepe van a fúziós fizika és technológia fejlődése
szempontjából, érdemes tehát megvizsgálni, mi ennek a
kísérletnek a lényege, története és helyzete.
Az ITER egy hagyományos tokamak rendszerű berendezés
lenne [2], amely lineáris méretében körülbelül kétszerese az
eddigi legnagyobb tokamaknak, a JET-nek. A plazmát
összetartó mágneses teret szupravezető tekercsek állítanák
elő, ezzel a toroidális mágneses tér statikusan jelen lehet. A
maximum 15 MA-es plazmaáramot elsősorban a jelenlegi berendezésekhez hasonlóan induktív módon hajtanák, ez a
plazmakisülés időtartamát kb. 500 másodpercre korlátozza
majd. Standard H-módban a plazmától 500 MW fúziós teljesítményt várnak, amelyet 80 százalékban a DT reakcióban
keletkező neutronok, 20 százalékban az alfa részecskék
visznek el. A 400 MW neutron teljesítmény összemérhető egy
majdani fúziós erőmű teljesítményével, ezért alkalmas a
trícium termelő köpenyelemek technológiájának tesztelésére.
Ezek azonban csak tesztek lesznek, tríciumból az ITER nem
lesz önellátó. A plazma felfűtését maximum 73 MW külső
fűtési teljesítmény szolgálja, ez szükséges ahhoz, hogy elérjék
a H-módot és beinduljon a fúziós reakció. A fúzióban
keletkező 100 MW alfa részecske teljesítmény képviselné
ezután a fűtési igény domináns részét.

3. ábra: Az ITER berendezés számítógépes modellje. A berendezés alatt méretarányként egy ember áll. A tórusz alakú vákuumkamra a
baloldalon ki van bélelve a védő köpenyelemekkel, míg a jobboldalon ezek, és a kamra alján elhelyezkedő divertor is hiányzik. A toroidális
mágneses teret a kamrát körülölelő kék tekercsek állítják elő. A zöld tekercsek és a berendezés közepén elhelyezkedő központi szolenoid
állítják elő a szabályzótereket és a plazmaáramot. Az egész berendezés egy henger alakú kriosztátban helyezkedik el, amely a tekercsek 5
Kelvin körüli működési hőmérsékletét biztosítja.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

4

Nukleon

2011. május

Az ITER kísérlet jelenleg — a plazmához hasonlóan —
meglehetősen turbulens állapotban van, azonban remény van
a helyzet rendezésére. A problémák gyökerének
megértéséhez érdemes áttekinteni a projekt történetét. Az
ITER gondolata 1985-ben merült fel, mint a kelet-nyugati
enyhülés egy eleme. Ekkor négy partner (Európai Közösség,
USA, Szovjetunió, Japán) szövetkezett, hogy megépítsenek
egy fúziós fizikai-technológiai teszt berendezést. Az első
koncepció 6 m nagysugarú tóruszról szólt. A részletes tervek
1998-ra készültek el [15], ekkor már 8 m nagysugárról volt
szó. A költségbecslés lényegesen megugrott, ahogy a 4. ábra
mutatja is. Sajnos ekkorra a Szovjetunió összeomlása
következtében jóval kisebb hajlandóság mutatkozott nagy
együttműködésekre, valamint Amerikában is lényegesen
csökkentek a tudományos kutatási kiadások, ezért a
berendezés megépítésére nem akadt elég pénz.
Ezen a ponton a plazmaturbulencia közvetlenül is
beavatkozott az ITER történetébe. A kilencvenes években
Amerikában koncentrált program zajlott „Transport Task
Force” néven a turbulens transzport megértésére. Ennek
során mérési eljárásokat és numerikus modelleket is
fejlesztettek. Az egyik első numerikus modellt részletesen
validálták a princetoni TFTR tokamak méréseivel és ez
alapján kiszámították az ITER várható veszteségeit, amelyek
nagyobbnak adódtak, mint amit a tervezéskor figyelembe
vettek [16]. Ugyan a modell alkalmazhatóságáról
megoszlottak a vélemények, a tudományos berkekben zajló
vita alapján az USA kormányzat drasztikusan csökkentette a
fúziós költségvetést és kilépett az ITER együttműködésből. A
döntés alapjául szolgáló számítások éppen a zonális
áramlások hatását nem vették még figyelembe, amelyeket
néhány évvel később lényegesnek találtak [8].

Milliárd $ (2010-re átszámolt)

Politikusi sugallatra a megmaradt három ITER partner
kutatói 2001-re áttervezték a berendezést úgy, hogy a
költségbecslés a felére essen. Ennek során a tórusz
nagysugara lecsökkent 8 méterről 6 méterre, tehát a kezdeti
koncepcióhoz került közelebb. A plazma teljesítményét is
lényegesen kisebbre tervezték, de elég nagynak ahhoz, hogy
tízszeres energia-sokszorozást tudjon demonstrálni [2]. Ez a
terv szolgált a további tárgyalások alapjául, amelyek során
2003-ban az USA ismét csatlakozott a projekthez, majd
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követte Kína, Dél-Korea és India is. Így alakult ki 2006-ra a
végleges ITER megállapodás egy politikailag befolyásolt
költségterv alapján. A berendezés felépítésének céldátuma
2016 volt.
Az ITER megépítéséről szóló szerződés 2006-os aláírása után
először átvizsgálták a terveket. Találtak néhány kritikus
elemet, amelyek részben azóta felismert jelenségekből,
részben a modellek pontatlanságából adódtak, azonban
alapvető problémát nem tártak fel. Kisebb tervmódosításokat
követően 2008-ban készült egy újabb költségbecslés, amely
drámai eredménnyel szolgált: legalább kétszer, de inkább
háromszor annyi lesz a költség, mint eredetileg gondolták. Ez
után hosszas elemzés következett, hogy mi a növekedés oka
és azt találták, hogy mind külső, mind belső okok
közrejátszottak. A külső okok a nyersanyag- és munkaerő
költségek robbanása volt, néhány fontos alapanyag ára a
többszörösére emelkedett. A belső okok között szerepeltek
kihagyott tételek és tervmódosítások is. Akárhogy is,
világossá vált, hogy a költség kevesebb nem lehet és
valójában soha nem is fog kiderülni, mennyi lesz végül.
Ennek az az oka, hogy a megállapodás szerint az ITER
partnerek 90%-ban nem pénzt, hanem alkatrészeket adnak
össze és az alkatrészek ára minden partner belügye. Az
európai hozzájárulás — amely a berendezésnek körülbelül
fele — az eredetileg gondolt 2,6 milliárd euró helyett 6,6
milliárd euró lesz. Ennek fedezésére politikai döntés már van,
de forrás még nincs teljesen.
A költségnövekedés mellett probléma adódott a határidővel
is. A szerződés aláírása és ratifikálása már eleve két évvel
késleltette a felépítést, de a 2018-as dátum is irreálisnak
adódott a módosított tervek alapján. A 2010-es év során aztán
több variációt alakítottak ki, amelyek közül az októberben
elfogadott úgy szól, hogy 2019-ben a berendezés váza készül
el: a mágnestekercsek, a vákuumkamra, valamint minimális
diagnosztikai és vezérlési infrastruktúra. A további elemek a
következő 5-6 évben több lépcsőben épülnek be, ezzel a
berendezés követi az eddigi fúziós kísérletek mintáját, ahol a
kipróbálás és a fejlesztés mindig fokozatosan történt. A
tervek az első deutérium-trícium üzem időpontját 2025-26-ra
teszik, ez nem sokat csúszott az eredeti tervekhez képest.

nemhivatalos becslés

ITER mérete
felére csökkentve

Első ITER terv
A 7 partner
aláírja az ITER szerződést

Évek
4. ábra:
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A pénzügyi- és határidő-turbulencia természetesen nem volt
áldozat nélkül a vezetésben sem. 2010-ben leváltották az ITER
teljes vezérkarát, akik egyébként jobbára politikai
megfontolásokból kerültek helyükre. Az új ITER igazgató
Osamu Motojima, korábban a japán LHD szupravezető
sztellarátor építését vezette, és így a kutatók által is elismert
fúziós szakember, akinek első dolga volt, hogy átszervezze a
teljes vezetést. Az európai hozzájárulást szervező „Fusion for
Energy” szervezet igazgatója szintén kicserélődött, egy
átmeneti időszakra Frank Briscoe-t választották igazgatónak,
aki szintén évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a JET
működtetésében és továbbfejlesztésében.
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alapvetően ismertek, jó úton vagyunk, hogy előbb-utóbb
megértsük a részleteket is. Az ITER építése körüli turbulencia
csitulni látszik, mind a költség, mind a határidő
stabilizálódik. A kulcsalkatrészek építése megkezdődött. Ha
nagyobb technikai probléma nem jön közbe, 2019 végére
remélhetőleg elindulnak az első kísérletek. Bár onnan még
mindig messze van egy fúziós reaktor, de ma már sokkal
megalapozottabban tervezhetünk, mint akár csak néhány
évvel ezelőtt is.

Végszó
A cikkben leírtak szerint a 2010-es év végén bizakodva
tekinthetünk a következő évtized elébe. A legnagyobb fizikai
probléma — a plazmaturbulencia — mechanizmusai
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A RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció
általánosítása és alkalmazása az ITER diagnosztikai
nyalábjára
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1BME

NTI, EURATOM Association, 1521 Budapest, Pf. 91.
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A fúziós kutatások során egyik leggyakrabban használt aktív plazmadiagnosztika az atomnyaláb emissziós spektroszkópia
(BES). Jelen cikk a BME NTI által ezen diagnosztika működésének modellezésére kifejlesztett RENATE szimulációs kód új,
továbbfejlesztett változatát hivatott bemutatni. A 2010-es fejlesztések által a RENATE képessé vált hidrogén, illetve deutérium
nyalábanyagok, továbbá komplex szerkezetű nyalábok (pl. fűtőnyalábok) szimulációjára általános 3D geometriában. Az így
keletkező kód egy univerzális BES diagnosztika szimulátor, ami alkalmasnak bizonyult az ITER-re tervezett, a
sűrűségfluktuációkat megfigyelő BES diagnosztika működésének szimulációjára is.

Bevezetés
Jelenleg a tokamak a leginkább kutatott fúziós berendezés (1.
ábra). A tokamakok olyan tórusz alakú berendezések,
amelyekben a plazmát külső, néhány tesla erősségű
mágneses tér segítségével tartják egyben. Ezt a teret külső
mágneses tekercsek és a plazmában indukált nagy
plazmaáram (~ MA) segítségével érik el, ami egy helikálisan
megcsavart térszerkezetet hoz létre, így megnehezítve a
plazmarészecskék különböző driftek miatti kiszökését a
berendezésből [1].

A fúziós kutatások szempontjából jelenleg legfontosabb
tokamak az ITER [2]. Az ITER (latinul „út”) egy nemzetközi
összefogásban épülő tokamak, ami a világ legnagyobb fúziós
berendezése lesz. Az ITER projekt alapvető célja a jövőbeli
fúziós energiatermeléshez szükséges technológiák kifejlesztése és demonstrálása [2].
Bár az ITER ötlete 1985-ben merült fel, magának a
berendezésnek az építése csak 2007-ben kezdődött el, aminek
első szakasza várhatóan 2019-ben fejeződik be [3]. Az ITERen szerzett tapasztalatok alapján várhatóan a 2030-as évek
elejére fog megépülni az első demonstrációs fúziós erőmű, a
DEMO (DEMOnstration Power Plant).
Az ITER több fűtőnyaláb mellett rendelkezni fog egy
nagyenergiájú diagnosztikai nyalábbal (Diagnostic Neutral
Beam – DNB), amit többek között a töltéscsere diagnosztika
(Charge Exchange Recombination Spectroscopy - CXRS) fog
használni a reaktorban lévő hélium koncentráció és ezáltal a
fúzió reakció hatékonyságának mérésére [4]. A diagnosztikai
rendszerek tervezése során felmerült a kérdés, hogy lehet-e a
DNB-t a plazma sűrűségfluktuációinak megfigyelésére használni [5]. Ezen lehetőség vizsgálatát a KFKI-RMKI a BME
NTI-vel együttműködve végzi.

Atomnyaláb diagnosztika
A fúziós plazmák rendkívül magas hőmérséklete lényegében
lehetetlenné teszi a tradicionális, közvetlen kontaktuson
alapuló mérési módszerek alkalmazását. Helyettük több
különleges diagnosztikai eljárást szokás használni, ezek közül
az egyik legfontosabb az atomnyaláb emissziós spektroszkópia (Beam Emission Spectroscopy – BES) [6].
1. ábra:

Tokamak felépítése és a toroidális geometria jellemző
irányai

Kontakt: guszejnov.david@reak.bme.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

A BES működése abból áll, hogy egy nagyenergiájú atomnyalábot lőnek a plazmába, amelynek atomjai a plazmarészecskékkel való ütközések során gerjesztett állapotba kerülnek, ahonnan spontán emisszió útján, karakterisztikus
hullámhosszú fotonokat kibocsátva térnek vissza alap-
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állapotba. Az ily módon kibocsátott, Doppler-eltolódást
szenvedett sugárzást a diagnosztika megfigyelőrendszere
érzékeli. Az így detektált nyalábmenti intenzitás-eloszlásból
(fényprofilból) következtetni lehet az adott hullámhosszhoz
tartozó elektronnívó populációjára a nyaláb mentén, amiből
visszaszámolható a plazma pillanatnyi sűrűsége az adott
helyen.
A belőtt nyalábot úgy állítják elő, hogy egy termikus
ionforrásból származó, elektrosztatikus térrel felgyorsított
ionnyalábot keresztüllőnek egy semlegesítőn, ahol az
töltéscsere reakciókkal elektronokat szed fel, így
semlegesítődik (2. ábra). A belőtt atomok a plazmarészecskékkel való ütközések során előbb-utóbb ionizálódnak
és a mágneses térrel kölcsönhatva távoznak az atomnyalábból, így a nyaláb a plazma belseje felé haladva
gyengül.
A plazma lehető legkisebb perturbációjának érdekében a BES
rendszerek vagy a plazma fűtésére használt, nagy
áramerősségű fűtőnyalábokat (Neutral Beam Injection - NBI),
vagy kisebb áramerősségű, a plazmát kevésbé perturbáló
diagnosztikai nyalábokat figyelnek meg.

RENATE szimulációs kód
Jelen cikk tárgyát a BME NTI-ben kifejlesztett RENATE (Rate
Equations for Neutral Alkali-beam TEchnique) szimulációs
kód képezi. Ez egy moduláris felépítésű, IDL (Interactive
Data Language) nyelven írt program, ami lehetővé teszi
különböző fúziós berendezések atomnyaláb diagnosztikai
méréseinek direkt szimulációját és az eredmények
korrekcióját [6, 7].
A cikkben a RENATE kód két verziója szerepel:
− 0.1 – A RENATE korábbi verziója, egy kétdimenziós
alkálifém-BES diagnosztika szimulátor

a vegyértékelektronnak csak véges számú állapotát lehet
figyelembe venni, de mivel a magas főkvantumszámú nívók
betöltöttsége általában nagyságrendekkel kisebb, mint az
alacsonyabbaké, ezért elhanyagolásuk nem okoz lényeges
hibát. A plazmarészecskékkel való ütközések során nívók
közötti elektronátmenetet okoz az ütközéses felgerjesztődés,
legerjesztődés és a spontán legerjesztődés. Az ütközéses
ionizáció és a töltéscsere folyamatok viszont általános
elektronvesztést okoznak.
A RENATE saját atomfizikai kernelje segítségével kiszámítja
ezen reakciók mindegyikére a rátaegyütthatókat, majd
numerikusan megoldja az egyes nívók populációjának
nyalábmenti eloszlását leíró differenciálegyenlet-rendszert.
Ezután a megfigyelt átmenet Einstein-együtthatóját figyelembe véve a RENATE kiintegrálja az egyes detektorok által
megfigyelt tartományokban a foton-emisszió gyakoriságot.
Végül ezen eredményeket geometriai faktorokkal korrigálva
a kód megadja az egyes detektorokat érő fotonáramokat.

Egydimenziós fluktuáció-válasz számítás
A plazmában zajló turbulens és tranziens transzportjelenségek vizsgálatához elengedhetetlen a
plazma
sűrűségfluktuációinak vizsgálata. A BES diagnosztikákat
többek között a fúziós plazmák sűrűségfluktuációinak megfigyelésére használják fel. Ezen fluktuációk matematikailag
úgy modellezhetőek, hogy a plazma n sűrűsége felbontható
egy n0 statikus eloszlásra (időskála > 100 µs) és egy erre
szuperponálódó, gyorsan változó, n fluktuáló részre.
Feltételezhető továbbá, hogy a perturbációk a fluxusfelületek
mentén elnyúltak. Kis amplitúdójú perturbációk esetében
élhetünk a szuperpozíció elvével, így feltételezhető, hogy az i
sorszámú detektor által detektált fotonáramok (Φ) eltérése a
statikus eloszlás esetén mért jeltől (Φ0) a következő módon
függ a turbulens plazmasűrűségtől:

− 2.0 – A RENATE továbbfejlesztett verziója, ami képes
általános BES diagnosztika szimulátorként működni.
A program a nyaláb atomjainak a plazmával való
kölcsönhatását az ún. ”ütközési-sugárzási” modell alapján
veszi figyelembe [9]. Ennek lényege, hogy az atomi nívók
betöltöttségét az atomi folyamatokat figyelembe véve követi.
A szimuláció a nyalábot alkotó atomokat hidrogén-szerűnek
tekinti, azaz csak a vegyértékelektron reakcióit kíséri
figyelemmel, és annak a különböző nívókhoz tartozó
populációit számítja ki térben és időben. A számítások során

2. ábra:
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,

(1)

ahol R(i,r) az ún. sűrűségfluktuáció átviteli függvény, ahol r a
fluxusfelület koordinátája. Ezen függvény segítségével direkt
módon meg lehet adni egy adott perturbációnak a mért jelre
gyakorolt hatását. Gyakorlati alkalmazásokban fontosabb,
hogy az R(i,r) függvény ismeretében lehetséges a mért
jelekből kinyerni a sűrűségfluktuáció keresztkorrelációs
függvényét.

BES diagnosztika vázlatos felépítése
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Fejlesztések
RENATE 0.1 2009-ben alkálifém nyalábokat (Li, Na) használó
BES diagnosztikák működésének szimulációjára készült. A
kód lényegében megfelelt a kitűzött céloknak [8], azonban
nem volt alkalmazható az ITER és JET tokamakok diagnosztikáinak szimulálására, ami akadályozta a jövőbeli
felhasználhatóságát. Ezért 2010 januárjában a RENATE
fejlesztőcsapata a kód továbbfejlesztése mellett döntött,
melynek célja ezen megkötések megszüntetése és a RENATE
lehető legteljeskörűbb általánosítása volt.

Szimulációs megkötések
A RENATE 0.1 egyik fő hiányossága volt, hogy csak két
dimenzióban volt képes szimulációkat végezni, azaz csak
olyan nyalábokat tudott szimulálni, amelyek végig egy
poloidális síkban tartózkodtak, továbbá amelyeknél a
megfigyelési pont is ugyanebben a poloidális síkban volt.
Ugyancsak problémát jelentett, hogy a RENATE 0.1 csak Li és
Na nyalábokat tudott szimulálni, így alkalmatlan volt a
hidrogén és deutérium alapú nyalábok modellezésére. Fontos
továbbá megemlíteni, hogy bár az eddigi szimulációk során a
nyalábok már kiterjedtnek voltak tekintve, szemben a
RENATE előtt használatos infinitezimális vastagságú nyaláb
modellel, azonban még mindig komoly megkötések vonatkoztak a nyalábra (pl. hengerszimmetria). Széles diagnosztikai, illetve fűtőnyalábok esetében ezen közelítések már
szignifikáns eltéréseket okozhatnak.

H és D nyalábok támogatása, általános
nyalábmodell
A RENATE továbbfejlesztésének első lépéseként kiegészítettük a RENATE atomfizikai kerneljét hidrogén és
deutérium nyalábok plazmával való reakcióinak hatáskeresztmetszeteivel, amiket az IAEA ALADDIN (A Labelled
Atomic Data INterface) adatbázisából nyertünk ki [11]. Ezen
atomi hatáskeresztmetszetek a BES diagnosztikák által
használt tartományban 20-30% körüli hibával rendelkeznek
[12].
Mivel numerikusan csak véges számú nívó populációját lehet
követni, továbbá a H és D atomi pályái degeneráltak, ezért a
kód csak az első 6 főkvantumszámhoz tartozó energiaszint
populációját tartja számon (3. ábra).

4. ábra:

Camera obscura modell

A továbbfejlesztett RENATE a belőtt atomnyalábokat már
háromdimenziós térbeli nyalábokként kezeli, melyeket
egydimenziós résznyalábok összességeként reprezentálja.
Ezen beamlet-ek kezdőpontja, iránya és áramerőssége
egymástól függetlenül megadható, így segítségükkel tetszőleges térbeli nyaláb leírható. A nyalábevolúció-számítás az
egyes résznyalábokra külön történik. Ezen számítások során
feltételezzük a fluxusfelületek toroidális szimmetriáját, ami
tokamakok esetében jó közelítéssel fennáll, majd a RENATE a
plazmaparamétereket a fluxusfelületek mentén kiterjesztve
kiintegrálja a rátaegyenleteket.

Megfigyelés modellezése
Természetesnek tűnt a megfigyelés modellezésére a RENATE
0.1-ben használt kétdimenziós camera obscura modell
háromdimenziós változatát felhasználni. A program a
detektor által megfigyelt geometria számításakor a megfigyelőrendszer apertúráját pontszerűnek tekinti (pinhole
optika), és az apertura mögött lévő detektorokra képződik a
megfordított kép. Előnye, hogy nagyon egyszerű vele
számolni, viszont csak egy egyszerű, ideális viselkedést tud
leírni, hisz figyelmen kívül hagyja a különböző torzítások
hatásait. A nyaláb adott pontjából detektált fénymennyiséget
adott nagyságú fénygyűjtő optikai elemet figyelembe véve
számolja.
Mivel a detektorok négyszög alakúak, így négyszög alapú
látógúlákból (4. ábra) detektálnak fényt. Ha a nyaláb
poloidális síkjából történik a megfigyelés, akkor ez
megegyezik a RENATE 0.1-ben használt 2D camera obscura
modellel. Az alkalmazott modell előnye, hogy a gúlák
segítségével jó közelítéssel visszaadható a valódi
megfigyelőrendszerek által látott tartományok alakja is.

Fluktuációválasz-számítás három dimenzióban

3. ábra:

RENATE szimuláció eredménye az egyes elektronnívók
nyalábmenti betöltöttségéről H esetében
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A RENATE kód korábbi fluktuációválasz modulja egy
fluxusfelület mentén perturbálva a plazmát állította elő a
sűrűségfluktuáció átviteli függvényét, ami tetszőleges
nyalábmenti perturbáció esetében megadta a fényprofilt [lásd
az (1) egyenlet]. A RENATE továbbfejlesztése során ezt az
egydimenziós számítást is három dimenzióra általánosítottuk, ami gyakorlatilag a modul működésének újraértelmezését és újraírását jelentette.
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5. ábra:

Az ITER DNB fluktuációválasz mátrixának egy kétdimenziós szelete

A RENATE háromdimenziós általánosítása miatt lehetővé
vált nemcsak a fluxusfelületek mentén elnyúlt, hanem a
pontszerű perturbációk hatásainak modellezése is. Ehhez a
RENATE a térben közelítőleg Dirac-delta sűrűségperturbációkat helyez el, majd ezen perturbált sűrűségeloszlásra
kiszámítja a detektorjeleket, amikből levonva a statikus
eloszlás esetén kapott értékeket kiszámítja az R(i,r) átviteli
függvényt. A Dirac-deltát egy az adott rácspontban centrált,
Gauss-függvény szerint lecsengő sűrűségperturbációval
közelíti, aminek a szórása (a Dirac-delta „elkenése'') és a teljes
térfogatra vett integrálja (a perturbáció erőssége) a program
hívásakor beállítható ugyanúgy, mint a rács felbontása is.
Ezen paraméterek megfelelő beállításával lényegében
tetszőleges felbontással és pontossággal elő lehet állítani az
átviteli függvényt.
A RENATE kód új fluktuációválasz-számító modulja is
rendelkezik grafikus kimenettel, ami megmutatja, hogy egy
adott detektor esetében egy adott síkban, adott helyen
elhelyezett, a bemenetekből definiált közel Dirac-delta
perturbáció mekkora abszolút eltérést okoz a detektor által

6. ábra:
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detektált jelben (5. ábra). Ez az eltérés a statikus eloszlás
esetén detektált maximális jellel van normálva. Az ábrán fel
van még tüntetve az adott detektor által a síkból megfigyelt
tartomány is.
Az 5. ábrán jól látszik, hogy a megfigyelt tartomány után lévő
perturbációk a kauzalitás miatt nem adnak járulékot. Az is
észrevehető, hogy a megfigyelt tartományban lévő
sűrűségperturbációk pozitív fényválaszt váltanak ki. Ennek
oka egyszerűen az ütközéses gerjesztés megnövekedett
reakciógyakorisága, ami nyilván rövidtávon a megfigyelt
nívó populációjának növekedését fogja jelenteni. Mivel a
nyalábatomok sebessége rendkívül nagy, ezért a spontán
legerjesztődés karakterisztikus ideje alatt is számottevő utat
tehetnek meg, ez okozza a megfigyelt tartomány előtti pozitív
választ. Az is látható, hogy a jelentősen a megfigyelt
tartomány előtt elhelyezkedő perturbációk negatív választ
adnak, ami a sűrűségnövekedés okozta nyalábgyengülésnek
tudható be. Az ábrán látható elrendezés esetében a nyaláb
áramprofilja egy Gauss-függvény, ami indokolja a lecsengő
választ a széleken.

A szimulációkban használt mérési elrendezés poloidális, illetve toroidális vetülete
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Alkalmazás az ITER-re

Összefoglalás

Mint az a bevezetőből kiderült, az ITER rendelkezni fog egy
nagyenergiájú diagnosztikai nyalábbal (DNB), amit
alapvetően a töltéscsere diagnosztika (CXRS) számára
építenek, de BES méréstechnikát felhasználva a plazma
sűrűségfluktuációinak megfigyelésére is tervezik használni
[3,4]. Az eddigiekben felsorolt fejlesztések által létrejött
RENATE 2.0 képességeinek demonstrálása céljából
szimuláltuk az ITER BES diagnosztikájának működését a
tervezett paramétereken. A vizsgált konfiguráció a 6. ábrán
látható.

A cikk a fúziós plazmák atomnyaláb diagnosztikájának
szimulálására alkalmas RENATE kódot és annak
továbbfejlesztését mutatja be. A részletezett fejlesztések
hatására a RENATE képessé vált hidrogén és deutérium
nyalábok szimulációjára, komplex geometriájú nyalábok
nyalábevolúciójának modellezésére, továbbá tetszőleges kis
amplitúdójú perturbáció hatásának szimulálására.

A 6. ábrán látható a belőtt nyaláb emissziójának eloszlása is,
amit a kép jobb oldalán lévő színskála segít értelmezni. A
nyaláb lényegében a középsíkban vízszintesen lesz belőve a
poloidális síkkal kis szöget bezárva. Az emisszió a plazmában
befelé haladva gyengül. Az ábrán fel van tüntetve a
megfigyelési pont és a hozzá tartozó látóvonalak is, melyeken
jól látszik, hogy a RENATE 0.1 nem lett volna képes ennek az
elrendezésnek a szimulációjára, hisz a megfigyelés egy másik
poloidális síkban lévő felső portból történik.

Az így elkészült RENATE 2.0 már egy teljesen univerzális
BES diagnosztika szimulátor, amivel sikeresen modelleztük
az ITER diagnosztikai nyalábját megfigyelő BES diagnosztika
működését.
A RENATE fejlesztése még nem ért véget, következő
lépésként tervezzük a RENATE kód más kódokkal való
összevetését (benchmarking), azonban mivel a többi
szimulációs kód atomfizikai magja is a [12] cikkben említett
20-30%-os hibával rendelkezik, ezért tervezzük a RENATE
kód validációját a TEXTOR tokamakon mért adatokkal. Az
így validált RENATE segítségével különböző perturbációk
ITER BES diagnosztikával érzékelhető hatásait fogjuk
modellezni, továbbá a KSTAR tokamakra épülő BES
diagnosztika tervezését támogatni.
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Nukleáris adatok könyvtára a SCALE reaktorfizikai
kódrendszer számára
Vértes Péter
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutató Intézet
Budapest, 1131 Konkoly Thege Miklós út 28-33.

A SCALE (Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluations) többtucat számítási modult tartalmazó keretrendszer,
amely a reaktorfizikai kutatások különféle területein használható fel. A kódrendszer determinisztikus és Monte Carlo neutrontranszportot számító moduljai lehetővé teszik többek között, hogy kiégett üzemanyagot hasznosító, egyedi üzemanyagtervekkel
felépített reaktorokkal kapcsolatos analíziseket, pl. kritikussági számításokat végezzünk. A számításokhoz használható
többcsoportos hatáskeresztmetszet-könyvtárak a legfrissebb ENDF/B-VII (Evaluated Nuclear Data Files) adatbázison
alapulnak. Bármennyire is jók ezek a könyvtárak, mégis megkötik a felhasználók kezét, például nehézségekbe ütközhetünk, ha a
szokványostól eltérő csoportstruktúrát vagy más kiindulási adatokat szeretnénk használni számításainkhoz. Az alábbiakban
bemutatunk egy eljárást, amelynek segítségével – a széles körben alkalmazott NJOY kódrendszert felhasználva – a SCALE-ben
előforduló könyvtárformátumnak megfelelő csoportállandó-könyvtárakat tudunk előállítani.

Bevezetés
Amióta neutronokkal működő berendezéseket építenek és
működtetnek, szükség van neutron- és gamma-hatáskeresztmetszetekre és egyéb magfizikai állandókra. Hosszú utat
jártunk be, míg a 40-es és 50-es években használt BNL-325
grafikus katalógusoktól eljutottunk a napjainkban alkalmazott ENDF rendszerig [1]. Számításainkhoz evaluált
nukleáris adatokra volt szükség. Az evaluáltság azt jelenti,
hogy az adatokat a legjobbnak minősített magfizikai
kísérletek és modellek alapján kellett előállítani, valamint egy
meghatározott energia tartományban (legtöbbször 0-tól
20 MeV-ig) hiánytalanul kellett megadniuk a neutronok
transzportját meghatározó hatáskeresztmetszeteket. Ezeket
az adatokat aztán számítógép által emészthető formátumra,
adatállományokba (fájlokba) kellett rendezni. Kezdetben, a
60-as évektől, több ilyen fájl létezett különböző kártyakép
formátumban, Nagy Britanniában az UKNDL, Nyugat
Németországban a KEDAK, az Amerikai Egyesült
Államokban az ENDF/B, míg a Szovjetunióban a BROND.
Ezek „versengéséből” idővel és közmegegyezéssel az
ENDF/B került ki győztesen. Ma már egységesen minden
evaluált adatot az Egyesült Államokban szabványosított
ENDF-6, illetve ENDF-7 formátumban tesznek közzé az erre
szakosodott adatközpontok. Intézetünk (KFKI AEKI)
elsősorban a NEA (Nuclear Energy Agency), illetve a NAÜ
(Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) adatközpontjaira
támaszkodik.
Az evaluált adatok és a különféle gyakorlati problémák
számítására kidolgozott reaktorfizikai kódok közé ékelődnek
be a csoportállandókat számító és azokat könyvtárrá szervező
programok. Több ilyen létezik, illetve létezett, és bár e cikk
szerzője is írt egyet, napjainkban az ENDF formátumhoz
kötődve az Oak Ridge-ben fejlesztett AMPX-77, illetve a Los

Kontakt: vertes@aeki.kfki.hu
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Alamos-ban kidolgozott NJOY kódrendszer használatos [2].
Utóbbi állandóan fejlődik, levelező listája van, és az Egyesült
Államokon kívül is jelentős kutatói közösség támogatja.
Ennek megfelelően erre a rendszerre alapozva dolgoztuk ki a
következő fejezetben bemutatott eljárást, amelynek
segítségével a SCALE programrendszer [3] számára
állíthatunk elő csoportparamétereket az ENDF nyers
adataiból kiindulva.

Csoportállandók előállítása a SCALE
reaktorfizikai kódrendszer számára
Bár a SCALE5.1 programrendszerhez, illetve annak javított és
kibővített változatához, a SCALE6-hoz több. terjedelmes
csoportállandó-könyvtárat is mellékelnek, nem triviális az
egyedi csoportstruktúrák kialakítása. A SCALE-ben alapvetően három, a csoportparaméterekhez kapcsolódó
könyvtártípus van: a „master” könyvtár, a pontonkénti hatáskeresztmetszetek könyvtára (azaz a „PW” könyvtár), és a
munka- (azaz a „working”) könyvtár. Az első kettő fájljai
megtalálhatók a SCALE csomagban, míg a munkakönyvtárakat a SCALE egyes moduljai állítják elő és adják
tovább a transzport moduloknak. Célunk az volt, hogy
összeköttetést teremtsünk az NJOY számította csoportállandók és a SCALE könyvtárak között.
Az NJOY a csoportállandókat több lépésben állítja elő. Első
lépésben a parametrizált, azaz rezonancia-paraméterekkel
meghatározott
hatáskeresztmetszetekből
pontonkénti,
lineárisan interpolálható hatáskeresztmetszeteket kell előállítani. Ennek a feladatnak a megoldására használható a
RECONR modul. Ezután a csoportparaméterek hőmérsékletfüggését vehetjük figyelembe a BROADR modul segítségével.
A feloldatlan rezonanciák kezelése után jöhet a tényleges
csoportállandók számítása. A számított csoportállandókat az
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NJOY úgynevezett GENDF fájlokba tömöríti. Ennek
feldolgozására több lehetőség közül választhatunk. Mi a
MATXSR modult használtuk, amely talán a legrugalmasabb
formában tömöríti a számított csoportállandókat. A MATXSR
modul által előállított matxs fájl a kiindulópont a SCALE
„master” és „working” könyvtárainak generálásához. Ehhez
mi két különálló programot készítettünk. A „master”
könyvtárat az MXS2AM program segítségével állíthatjuk elő
a matxs fájlból. Az ebben a könyvtárban szereplő nuklidok
száma megegyezik a forrásul használt matxs állományban
lévő nuklidok számával. A „working” könyvtárat szintén a
matxs fájlból állítjuk elő a TRAMPX programmal, külön
meghatározott nuklid együttesre.
Maga a SCALE rendszer számos funkcionális modult tartalmaz, amelyek szekvenciális hívását úgynevezett kontrollmodulok segítségével oldhatjuk meg. A csoportállandókönyvtár előállítása függ attól, hogy azt a későbbiek során
funkcionális vagy kontrollmodulban szeretnénk felhasználni.
Mivel a kontrollmodulok maguk végzik a pontonkénti
hatáskeresztmetszet-könyvtár
összeállítását,
így
ezek
használata esetén információt kell adnunk arról, hogy hogyan
férhetünk hozzá egy adott nuklid pontonkénti hatáskeresztmetszeteihez.
Az
egyes
izotópok
pontonkénti
hatáskeresztmetszet-fájljai ugyanis igen nagyméretűek
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lehetnek, és így egy minden izotópot együtt tartalmazó fájl
kezelhetetlenül nagy lenne. Ezzel szemben a funkcionális
modulok esetén már jól definiált, megfelelőképpen összeállított könyvtárnak kell rendelkezésre állnia.
A „working” könyvtárat, mint említettük, a transzportszámítást végző modulok használják. Ez tartalmazza a
számítandó rendszer egyes régióinak mikro-csoportállandóit,
amelyekből
a
transzport
modul
számítja
ki
a
makroállandókat. A matxs-ből a ,,working” könyvtárat a
TRAMPX program állítja elő. Ez a program az NJOY kód
alkotója által készített TRANSX programból lett alakítva, és
tartalmazza ennek az NJOY csoportállandó-számításhoz
alkalmazott eljárásait.
A „PW” könyvtárakat előállító CENTRMAK program a
BROADR modul számításának eredményét használja. Itt két
lehetőség van: minden egyes nuklid „PW” hatáskeresztmetszete külön fájlba kerül (kontrollmodulok használata
esetén), vagy az összes szükséges nuklid „PW” hatáskeresztmetszetét egy fájlba rendezzük.
Utóbbi esetben ezt a fájlt használja majd a mikrocsoportállandók megfelelő átalakításával foglalkozó SCALE
modul, és így megspóroljuk azt a gyűjtőmunkát, amelyet a
kontrollmodul végezne.

ENDF adatok

RECONR

BROADR

GENDF

MATXSR

MATXS

MXS2AM

TRAMPX

CENTRMAK

SCALE master

SCALE working

SCALE PW

SCALE
1. ábra:
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Út a nyers adatoktól a SCALE programrendszerig.
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A BN800 egyszerűsített reaktormodellje.

A fent körvonalazott és az 1. ábrán vázolt eljárás során a
következő problémákat kellett megoldani:
− A SCALE a beeső neutron energiájától független hasadási
spektrumot használ az NJOY által előállított hasadási
mátrix helyett. Ezért fluxussal való átlagolást kell
alkalmazni.
− Az n2n, n3n, stb. reakciómátrixok az NJOY-jal számolva
tartalmazzák a neutronhozamokat. A SCALE-ben azonban
ezek a mátrixok egy kimenő neutronra vannak normálva.
Ez a probléma egyszerűen áthidalható a mátrixelemek
hozammal való osztásával.
− A SCALE-ben a transzfermátrixok leírása élesen különbözik a matxs állományban alkalmazottól. Megfelelő
programozással sikerült áthidalni a különbségeket.
Túljutva ezeken a buktatókon, lényegében tetszőleges
csoportstruktúrát állíthatunk elő a nyers ENDF adatokból, és
kedvünkre használhatjuk azokat a SCALE számításokban.

Egy alkalmazás
A fent vázolt eljárással előállított könyvtárakat egy
nátriumhűtésű
gyorsreaktor
kritikussági
számításán
próbáltuk ki. Ennél a problémánál a kiégett VVER
üzemanyagból kivont plutóniumot és aktinidákat tenyésztő
reaktorban használjuk fel, ahol a fertilis anyag tórium. A 2.
ábrán látható geometriai elrendezésben (ez egy henger
függőleges metszete a közepétől a széléig), az 1-es, 2-es és 3as régiók különböző mennyiségű plutóniumot és egyéb
transzuránokat, valamint tóriumot tartalmazó aktív zónákat
jelölnek. A 4-es és 5-ös régió a tórium-köpeny, a 6-os a
reaktortartály. Ez a modell a BN800-as gyorsreaktor
koncepcióján alapul, amelyről további részleteket ismerhet
meg az Olvasó a [4]-es hivatkozásból.
Az adott probléma vizsgálatára 30 energiacsoportos számítást
végeztünk, két úton. Az első esetben előállítottuk a ,,master”
és PW könyvtárakat az ENDF/B-VII adatokból. Ezután a
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SCALE
rendszer
BONAMI-WORKER-CENTRM-PMCWORKER funkcionális moduljainak sorozatával elkészítettük
a ,,working" könyvtárat, amelyet a KENOVA funkcionális
modulban használtunk fel. A BONAMI modul a fel nem
bontott, míg a WORKER-CENTRM-PMC modulok a
felbontott
rezonanciatartományokban
végzik
el
a
hatáskeresztmetszetek rezonancialeárnyékolását. Ezeket az
adatokat használjuk fel a KENOVA modulban, amely egy
kritikusságot számító Monte Carlo kód. Az adatokból a
KENOVA meghatározza az effektív sokszorozási tényezőt.
Az adott probléma esetén a számított effektív sokszorozási
tényező: keff = 1,1322 ± 0,0014.
A másik út az, hogy TRAMPX programmal közvetlenül egy
,,working" könyvtárat generálunk, és ezt használja a
KENOVA.
Az
eredmény
ebben
az
esetben
keff = 1,1318 ± 0,0013. Tehát a TRAMPX programmal
pótolhatjuk a BONAMI, WORKER, CENTRM és PMC
modulokat.
A két sokszorozási tényező közötti jó egyezés gyakorlatilag
bizonyítja, hogy helyesen generáltuk a könyvtárakat.

Összefoglaló
Összefoglalva, a SCALE5.1 kódrendszerhez sikeresen
állítottunk elő könyvtárakat az NJOY-jal generált sokcsoportállandókból. Érdemes megemlíteni, hogy már korábban is
létezett hasonló próbálkozás – az úgynevezett GENDF fájlból
–, azonban az ott alkalmazott eljárás jóval összetettebb volt.
Sajnálatos, hogy könyvtáraink a SCALE6 kontrollmodulokkal
nem tudnak együttműködni, ugyanis ez a rendszer olyan
bináris fájlformátumot használ, amelyet a rendelkezésünkre
álló fordítóprogramok nem támogatnak. Annyit ugyanakkor
sikerült elérni, hogy a SCALE6-ban megadott könyvtárakat át
lehet fordítani az általunk használt formátumra, és így
lehetséges ezeket a SCALE5.1 rendszerben használni.
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A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok
végleges elhelyezése
Hózer Zoltán1, Hordósy Gábor1, Slonszki Emese1, Vimi András1, Tóta Ádám2
1Magyar

Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet, 1525 Budapest, Pf. 49

2Budapest

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3

A paksi reaktorokra végzett számítások szerint a tartály zónához közeli szegmense erősen felaktiválódik, de a képződő radioaktív
izotópok többsége rövid felezési idejű. A számítások eredményei alapján a reaktor felaktiválódott szerkezeti elemeit tíz év
pihentetés után a hőtermelés szempontjából nem kell nagy aktivitású hulladéknak tekinteni. Az erőműben a szerkezeti elemeken
kívül keletkező, egyéb nagy aktivitású hulladékokról rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy az erőmű
leszerelésekor ezeknek az anyagoknak a hőtermelése sem fogja elérni a nagy aktivitású hulladékra vonatkozó 2 kW/m3 értéket.

Bevezetés
A világon már számos atomerőművet lebontottak, de a
leszereléskor keletkezett nagy aktivitású hulladékok nem
kerültek elhelyezésre mélygeológiai lerakóban [1]. Erre
egyrészt a mélygeológiai lerakók létesítésének elhúzódása ad
magyarázatot. Másrészt a nemzetközi tapasztalatok szerint a
reaktortartály és az egyéb nagy aktivitású hulladékok nem
aktiválódtak fel olyan mértékben, vagy izotóp összetételük
nem olyan, hogy elhelyezésük csak a kiégett üzemanyag
lerakására tervezett létesítményekben lenne megoldható.

A nagy aktivitású hulladék
meghatározása
A Paksi Atomerőmű Zrt. Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzata alapján nagy aktivitásúak azok a hulladékok,
amelyek felületétől 10 cm-re a dózisteljesítmény 10 mGy/hnál nagyobb [2]. Ezt a korlátot a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok erőművön belüli átmeneti tárolásához veszik
alapul. Az atomerőmű üzemeltetése során elsősorban a
reaktorból kivett komponensek (szabályozó kazetták
abszorbensei, közbenső rudak, termoelemek, stb.) felületein
mérhető olyan mértékű dózisteljesítmény, amely miatt ezeket
nagy aktivitású hulladékként kell kezelni.
Az MSZ 14344-1:2004 számú szabvány szerint nagy aktivitású az a radioaktív hulladék, amely 2 kW/m3-nél több hőt termel, vagy fajlagos aktivitása nagyobb mint a mentességi aktivitáskoncentráció egymillió szorosa. (A korábbi MSZ 143441:1989 szabványban még 5·108 kBq/kg azaz 5·1011 Bq/kg
szerepelt). A 47/2003. (VIII.8.) ESzCsM rendelet szerint nagy
aktivitású az a radioaktív hulladék, amelynek hőtermelését a
tárolás, az elhelyezés tervezése és a lerakó üzemeltetése során
figyelembe kell venni. A hőtermelés korlátra a fenti
szabványban megadott 2 kW/m3-t kell használni. A végleges
elhelyezés szempontjából tehát – az aktivitás tartalom mellett
– a hulladék hőtermelése a legfontosabb jellemző.
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezését ún. telephelyi
aktivitás korlátok is limitálhatják. A kis és közepes aktivitású
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hulladék elhelyezésére létesített bátaapáti telephelyre például
a 59Ni izotópra 6,54·1013 Bq aktivitáskorlátot adtak meg a
létesítési engedélyhez. További korlátot jelent az is, hogy a
bátaapáti lerakó – teljes üzemideje alatt összesen – nem
fogadhat be 1 kg 235U-nál több hasadó anyagot tartalmazó
hulladékot.

A reaktortartály és a belső szerkezeti
elemek felaktiválódása
A VVER-440 típusú atomerőművek leszerelése során kezelendő összes aktivitás 99%-a a reaktorok felaktiválódott szerkezeti elemeiből, illetve az aktív zóna körüli biológiai védelmek
felaktiválódott beton szerkezeteiből kerül ki. A paksi reaktorok felaktiválódott szerkezeti elemeinek aktivitására és izotópösszetételére korábban nem készültek hazai számítások,
ezért a Végleges Biztonsági Jelentésben (VBJ) egy régebbi finn
elemzés adatai szerepelnek. A loviisai atomerőmű VVER440/213 típusú reaktora számára készített számításokban a
reaktor 30 éves üzemidejét vettek figyelembe.
A besugárzott reaktor-részegységek radioaktív hulladékként
történő besorolásához a finn számítások alapján megadott
adatok csak korlátozottan használhatóak, mivel csak
összaktivitást adnak meg. A tartály radioaktív hulladékként
való kezelése során fontos lesz, hogy a továbbiakban hogyan
fog alakulni az aktivitása, vagyis a keletkező izotópok milyen
gyorsan bomlanak el. Ezért az összaktivitás adatokon túl
ismerni kell a szerkezeti elemek izotópösszetételét is, hogy
értékelni tudjuk a pihentetés hatását. Az erőmű hosszabb
idejű üzemeltetése során nagyobb fajlagos aktivitás
kialakulása várható, ennek becsléséhez további számításokra
volt szükség a várható 50-60 éves üzemidőre.
A
reaktortartály
jelentős
–
főleg
a
termikus
energiatartományba eső – neutronsugárzásnak van kitéve,
így a neutronbefogás során keletkező, éves nagyságrendhez
közel eső (és azt akár jelentősen meghaladó) felezési idejű
izotópok
keletkezését
kell
figyelembe
venni.
A
számításokhoz a neutronaktivációs analitikában általános
használt felaktiválódás modellt alkalmaztuk.
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Energiacsoport sorszáma
A reaktortartály felaktiválódásának számításához felhasznált neutron fluxus adatok 47 energiacsoportra

A reaktortartálynak az aktív zónával szemben elhelyezkedő,
hengerszimmetrikus részének aktivitását vizsgáltuk, a
számítások nem terjedtek ki a zóna felett és alatt található
komponensekre. Az aktív zóna 2420 mm magasságú, a 3/5
hegesztési varrat alatt, az 5/6 varrat elé belógva helyezkedik
el. A tartály 15H2MFA típusú acélból készült, belső falát
rozsdamentes plattírozás borítja 10 mm vastagon. A számítás
során a vizsgált tartályrészt érő neutronfluxust a tartály külső
falán és a plattírozáson megjelenő fluxusokból átlagoltuk és
feltételeztük, hogy a neutronfluxus időben állandó.

átlagolva határoztuk meg, a tartályfal esetében pedig a
plattírozásra és a tartályfal külső oldalára. A neutronfluxust
mindegyik esetben 47 energiacsoportban adtuk meg.

A tartály és a szerkezeti elemek közül a palást, kosár, akna
aktivációs számításához szükséges neutronspektrumokat azzal a számítási apparátussal határoztuk meg, amelyet eredetileg a tartály sugárterhelésének vizsgálatára fejlesztettünk ki.
Ez a KARATE zónatervező program [3] és az MCNP Monte
Carlo program együttes használatán alapul. A KARATE segítségével meghatároztuk a zóna külső felületén a neutronforrást, majd ezt a forrást használva vizsgáltuk a neutrontranszportot a zónától kifelé az MCNP segítségével. A belső
szerkezeti elemekre a spektrumot az egyes elemek térfogatára

A tartály aktivitása az atommagok gamma, proton, illetve
alfa részecske kibocsátásával járó neutronbefogásos reakciói
(röviden (n,γ), (n,p) vagy (n, α) reakciók) során keletkező
radioaktív izotópokból származik (1. táblázat). A
számításokhoz a vizsgált szerkezeti anyagok elemi
összetételéből indultunk ki, és a lehetséges magreakció
részletes áttekintése alapján megállapítható volt, hogy a
számításból kihagyott reakciókban keletkező izotópok
aktivitása elhanyagolható nagyságrendű mind rövid, mind
hosszú távon.

Az aktivitás szempontjából jelentős izotópok hatáskeresztmetszetei az ENDF adatbázisból, főként az ENDF/B-VII,
helyenként pedig a JEFF-3.1.1 könyvtár adataiból származnak. Mivel a reakciók hatáskeresztmetszetét általában több
tízezer energiaértékre adták meg, a 47 energiacsoporthoz
tartozó neutronenergiák tartományába konvertáltuk a hatáskeresztmetszeteket.

1. táblázat A számításokban figyelembe vett magreakciók fő jellemzői
Reakció

Reakciótermék
felezési ideje (év)

10B(n,p)10Be

1 513 000

58Ni(n,

γ)59Ni

76 000

62Ni(n,

γ)63Ni

100

Reakció

Reakciótermék
felezési ideje (év)

13C(n,

γ)14C

5 730

34S(n,

γ)35S

0,24

60Ni(n,p)60Co

5,27

50Cr(n,

γ)51Cr

0,08

58Ni(n,

α)55Fe

2,74

54Fe(n,

γ)55Fe

2,74

58Ni(n,p)58Co

0,19

54Fe(n,p)54Mn

0,86

63Cu(n,p)63Ni

100

58Fe(n,

γ)59Fe

0,12

63Cu(n,

α)60Co

5,27

59Co(n,

γ)60Co

5,27

92Mo(n,

γ)93Mo

4 000

0,12

96Mo(n,

α)93Zr

1 530 000

59Co(n,p)59Fe
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Teljes aktivitás 50 és 60 év üzemidő után
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A tartályfal és a plattírozás teljes aktivitása a zóna magasságában 50 és 60 év üzemidő után

A számításokat 50 és 60 éves üzemidőre végeztük el,
valamint nyomon követtük az aktivitás alakulását 1 és 1000
év közötti időpontokra. A teljes aktivitás mellett egységnyi
tömegre eső aktivitást és hőfejlődést is számoltunk.
Az 50 és 60 éves üzemidőkre számolt összaktivitások között
csak minimális különbség volt, mivel – az üzemidőhöz képest
– rövid felezési idejű 55Fe (2,74 év) és 51Cr (27,7 nap) izotópok
dominálnak. A 60 éves üzemidő alatt a hosszú felezési idejű
izotópokból arányosan több képződik, és ez valamelyest
lassítja az aktivitás lecsengését a pihentetés során (2. ábra).
A hőfejlődés a leállást követően a tartályfalban 0,19 kW/m3-t,
a plattírozásban pedig 0,73 kW/m3 érhet el. A plattírozás a
nagyobb neutronfluxus miatt aktiválódik fel jobban, mint
maga a tartályfal. A tárolás során a tartályfal aktivitásának
lecsengése jóval meredekebb, mint a plattírozásé (2. ábra).
Ennek elsősorban a 62Ni(n, γ)63Ni reakcióban keletkező, 100
éves felezési idejű 63Ni izotóp az oka. A plattírozás sokkal
több nikkelt tartalmaz, ezért képződik ott sokkal több ebből
az izotópból.
Másik fontos különbség a kobalt tartalom: a tartályfalban
található 0,01% kobaltból a 59Co(n, γ)60Co reakció során
keletkező 60Co (5,27 év) adja 20 év pihentetés után a
legnagyobb aktivitást a 55Fe (2,74 év) mellett. A plattírozásban
is létrejön 60Co aktivitás, de értéke jóval kisebb, mert más
reakciókból származik (63Cu(n, α)60Co és 60Ni(n,p)60Co).
A belső szerkezeti elemek közül az alábbiak felaktiválódását
számoltuk:
− SzBV kazetták elnyelő része (külön-külön számoltuk a
külső, acél hatszöget, a bóracél betétet és a központi
csövet),
− közbenső rudak (15 és 25 éves élettartammal),
− kosár (sokszögpalást és henger),
− akna,

A számítások szerint 10 év pihentetés után a szerkezeti
elemek fajlagos aktivitása több mint egy nagyságrendet
csökken. Két nagyságrendnyi csökkenés kb. 100 év pihentetés
után várható (3. ábra). A korábbi MSZ 14344-1:1989 számú
szabványban megadott szerinti 5·1011 Bq/kg fajlagos
aktivitást csak a kosár és a közbenső rudak haladják meg tíz
év pihentetés után. A kosár számított fajlagos aktivitása 100
éves pihentetés után sem csökken a fenti érték alá.
Tíz éves pihentetés alatt valamennyi vizsgált szerkezeti elem
fajlagos hőtermelése 1 kW/m3 alá csökken (4. ábra). Tehát a
szerkezeti elemek a nagyaktivitású hulladék végleges
elhelyezésére vonatkozó 2 kW/m3 teljesítményt nem haladják
meg, így hőtermelés szempontjából nem igényelnek
nagyaktivitású lerakót.

Az erőmű normál működése során
keletkező nagy aktivitású hulladékok
A paksi atomerőmű eddigi üzemeltetése során 2009.
december 31-ig összesen 93 m3 tárolóteret foglaltak el a nagy
aktivitású hulladékok [4] A nagy aktivitású hulladék
tárolására használt csőkutakban közepes aktivitású
hulladékok is találhatók – ezek egy része kezdetben nagy
aktivitású volt, de a többéves tárolás során aktivitásuk
lecsökkent. Az erőmű szakemberei azzal számolnak, hogy
minden évben 5 m3 tárolótérben elhelyezhető mennyiségű nagy
aktivitású hulladék keletkezik és az évente termelődő hulladékmennyiség a jövőben változatlan marad.
A nagy aktivitású hulladékok kezelésére az erőműben készült
koncepció szerint a leszerelésig az atomerőmű telephelyén
tárolják ezeket a hulladékokat, és leszereléskor a többi nagy
aktivitású hulladékkal együtt kezeli, illetve helyezi el az RHK
Kft. az akkorra üzemelő végleges tárolóban [4]. A nagy
aktivitású hulladéklerakó létesítése még nem kezdődött meg,
és a nagy aktivitású hulladékokra vonatkozó átvételi
követelményrendszert sem határozta meg az RHK Kft.

− hőpajzs.
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3. ábra:
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4. ábra:

Fajlagos hőfejlődés a számított szerkezeti elemekben

A csőkutakban tárolt hulladékok izotópösszetételéről csak
közelítő adatok állnak rendelkezésre. A nagy aktivitású
hulladékok aktivitástartalmának ismerete az RHK Kft. részére történő átadáshoz mindképpen szükséges lesz, ezért
hosszabb távon (2030-2035) ennek meghatározására az erőműben előkészületek kezdődtek. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg – dózisteljesítményük alapján – nagy aktivitásúnak tekintett hulladékok jelentős részét néhány éves vagy évtizedes
pihentetés után akár a bátaapáti telephelyen is el lehet
helyezni, mint kis vagy közepes aktivitású hulladékot. Az
elhelyezés szempontjából kulcskérdés lesz a hosszú felezési
idejű izotópok mennyisége az egyes komponensekben,
valamint integrális mennyiségük az összes hulladékban.

A 2. blokki sérült üzemanyagból
származó hulladékok
A 2. blokki sérült üzemanyagból az üzemzavar során és a
több éves nedves tárolás alatt jelentő mennyiségű hasadási
termék, aktinida és urán került ki az 1. sz. akna és a pihentető
medence hűtővizébe. A hűtővízbe kikerült aktivitást a
különböző szűrők gyűjtötték össze.
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A 2. blokki elhárítás során keletkezett hulladék kb. 72 kg
uránt tartalmaz. Ebben a tömegben 2-3%-os dúsítással
számolva 1,5-2,0 kg 235U lehet és nem elhanyagolható az
üzemanyaggal együtt kioldódott plutónium mennyisége sem.
A bátaapáti telephely nem tudja befogadni ezt a hulladékot,
mivel annak hasadóanyag tartalma meghaladja az 1 kg-ot.

Következtetések
A radioaktív hulladékokat a hazai gyakorlat szerint különböző paraméterek alapján tekintik nagy aktivitásúnak az erőműben, a szabványban, illetve a végleges elhelyezés szempontjából. Az erőműben nagy aktivitásúként kezelt hulladékok jelentős része kis és közepes aktivitású hulladékra tervezett lerakóban is elhelyezhető lesz. Ugyanakkor az erőműben
jelenleg közepes vagy kis aktivitású hulladékok között
lehetnek olyanok, amelyeket – a bennük található hosszú
felezési idejű, vagy α sugárzó izotópok koncentrációja miatt –
nem fogadhat be a kis és közepes aktivitású hulladékok
lerakója. További problémát jelent a hulladékokban található
hosszú felezési idejű (94Nb, 99Tc és 129I) és α sugárzó izotópok
(aktinidák), valamint hasadóanyag összmennyisége – mivel a
kis és közepes aktivitású hulladékok telephelyén ezek
mennyisége integrálisan is korlátozva van.
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5. ábra:

A kiégett üzemanyag, a kosár sokszögpalástja és az akna fajlagos aktivitása

A paksi körülményekre végzett előzetes számításaink alapján
elmondható, hogy a tartálynak a zónához közeli szegmense
ugyan erősen felaktiválódik, de a képződő radioaktív
izotópok többsége rövid felezési idejű. Számításaink alapján a
reaktor felaktiválódott szerkezeti elemeit tíz év pihentetés
után a hőtermelés szempontjából nem kell nagy aktivitású
hulladéknak tekinteni. A kezdeti aktivitást a rövid felezési
idejű 55Fe (2,74 év), 51Cr (27,7 nap) és 60Co (5,27 év) izotópok
adják. A felaktiválódott szerkezeti elemek hosszú ideig
aktívak maradnak a 93Mo (4000 év) és 59Ni (76 000 év)
izotópok jelenléte miatt. A 59Ni teljes mennyisége egy blokk
szerkezeti elemeiben számításaink szerint legalább
kétszeresen meghaladja a bátaapáti telephelyre megadott
integrális 59Ni aktivitáskorlátot.
Az erőműben a szerkezeti elemeken kívül keletkező nagy
aktivitású hulladékok izotópösszetételének felmérése a
következő években várható. A jelenleg rendelkezésre álló
adatok alapján valószínűsíthető, hogy ezeknek az
anyagoknak a hőtermelése nem fogja elérni a nagy aktivitású
hulladékhoz tartozó 2 kW/m3 értéket. Ugyanakkor azzal is
számolni kell, hogy – elsősorban a 2. blokki sérült fűtőelemek
kezelése során – olyan hulladékok is keletkeztek, amelyek
nagy mennyiségű hasadóanyagot tartalmaznak, ezért nem
lehet őket Bátaapátiba szállítani. A hulladékokban található
hosszú felezési idejű és α sugárzó izotópok mennyisége
további korlátozást jelent.

A kiégett üzemanyag fajlagos aktivitása néhány év pihentetés
után jelentősen magasabb, mint az egyéb nagy aktivitású
hulladékoké. Száz év pihentetés után azonban már a
legjobban felaktiválódott szerkezeti elemek (ilyen a kosár
sokszögpalástja) már hasonló, vagy akár nagyobb fajlagos
aktivitással is rendelkezhetnek, mint a kiégett üzemanyag (5.
ábra). A kiégett üzemanyag azonban – a benne található α
sugárzó izotópok miatt – jóval nagyobb potenciális
egészségkárosító hatással rendelkezik, ezért végleges
elhelyezése is nagyobb körültekintést igényel.
A leszerelési és üzemviteli nagy aktivitású hulladékok
számára valószínűleg kevésbé szigorú feltételekkel (például
kisebb mélységben) is lehet majd lerakót létesíteni a kiégett
üzemanyaghoz képest. A tervezéskor tekintettel kell lenni az
elhelyezendő hulladék típusára, összetételére (α sugárzók és
hosszú felezési idejű izotópok koncentrációjára) és a
fontosabb izotópok összes mennyiségére is, és értékelni kell
az egyes izotópok migrációs képességét és potenciális
egészségkárosító hatását.
Külföldi példák alapján valószínűsíthető, hogy a felaktiválódott acélkomponensek magas 59Ni (76000 év) és 93Mo
(4000 év) tartalma miatt nem feltétlenül szükséges mélygeológiai lerakót létesíteni hazánkban sem, hanem
elfogadható megoldás lehet a felszínhez közeli végleges
elhelyezés is.
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2011. A Kémia Éve – Marie Curie kísérletei
Radnóti Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

A Curie-család összesen háromszor kapott Nobel-díjat. Marie Curie-nek két alkalommal is odaítélték. Először 1903-ban
férjével, Pierre Curie-vel és Henri Becquerellel közösen a radioaktív sugárzás tanulmányozásáért fizikai Nobel-díjat, 1911-ben
a rádium és a polónium felfedezésért, előállításáért és vegyületeinek vizsgálatáért kémiai Nobel-díjat kapott. Az esemény
tiszteletére 2011-et az ENSZ a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. Ez az írás ebből az alkalomból készült és célja röviden
bemutatni Marie Curie életét, tanulmányait, úttörő jellegű munkáját és az adott korszakban rendelkezésre álló fizikai ismeretek
azon rendszerét, melyekre támaszkodhatott. Marie Curie doktori munkája során közel száz különböző kísérletet, mérést,
méréssorozatot végzett el. Az írásban ezek közül néhány eredeti mérési leírás, idézet is bemutatásra kerül.

Maria Salomea Sklodowska Varsóban született 1867.
november
7-én.
1883-ban
érettségizett
a
Varsói
Lánygimnáziumban,
kiváló
eredménnyel.
Sokáig
magántanítóként működött, később nevelőnői állást vállalt
vidéken. Szabadidejében matematikai, fizikai, szociológiai és
filozófiai tanulmányokat folytatott (1. ábra). Varsói
házitanítósága alatt kezdte meg tanulmányait a Varsói Ipari
és Mezőgazdasági Múzeum által szervezett kémiai analitikai
tanfolyamon unokafivére, Józef Boguski felügyelete alatt, aki
korábban a periódusos rendszert megalkotó Dmitrij
Mengyelejev orosz kémikus asszisztenseként dolgozott. Itt
tett szert azokra a nagyon fontos analitikai kémiai
ismeretekre, amelyek segítségével évekkel később sikerült
előállítania a polóniumot és a rádiumot.

Maria 1891-ben kezdte meg tanulmányait a Sorbonne-on.
1893-ban fizikából, és 1894-ben matematikából szerezte meg
diplomáját. Ugyanebben az évben találkozott össze Pierre
Curie-vel, aki ekkoriban a Sorbonne fizika-kémia tanszékén
volt oktató. Közös tudományos érdeklődésük, a mágnesesség
hozta őket össze, mivel ezekben az időkben Maria a
különböző acélok mágneses tulajdonságait vizsgálta. 1895
júliusában összeházasodtak.
Marie Curie 1898. elején kezdte el doktori munkáját. Ehhez
keresett témát és rátalált Henri Becquerel eredményeire.
Időközben férje, Pierre Curie is oly érdekesnek és
izgalmasnak találta felesége kutatásait, hogy abbahagyta
saját, sok eredményt hozó kutatási témáját és csatlakozott
Marie sugárzó anyagainak a tanulmányozásához. [1]
Marie Curie-nek a témából készült disszertációja nagyon
rövid időn belül magyarul is megjelent Zemplén Győző
fordításában a Mathematikai és Physikai Lapok-ban, a
Mathematikai és Physikai Társulat kiadásában Budapesten az
1904. és 1905. évi számokban, öt részletben, majd könyvben is
kiadták. Az idézetek zöme ebből származik, megtartva a
korszak eredeti helyesírási szabályait.

Milyen ismeretekre lehetett
támaszkodni?
Gyakorlatilag készen álltak a klasszikus mechanika, a hőtan
és az elektrodinamika törvényei. A kémikusok nagy
valószínűséggel állították és sok fizikus is elfogadta, hogy az
anyag atomokból áll. El tudták különíteni az elemeket, a
vegyületeket és a keverékeket. Rájöttek, hogy az egyes
elemek atomjai egymástól tömegükben különböznek, így
meghatározták az egymáshoz viszonyított tömegeket, az
úgynevezett relatív atomtömegeket, amelyek segítségével
Mengyelejev felfedezte a periódusos rendszert, amiben
azonban még sok üres hely volt.

1. ábra:

Maria Sklodowska házitanító 1888-ban

Kontakt: rad8012@helka.iif.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

A 19. század végére ismertté vált Maxwell elmélete, majd
Hertz kísérletei nyomán felfedezték az elektromágneses
hullámokat, és hogy a fény is ebbe a családba tartozik. Majd a

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. február 8.
2011. február 24.
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század végén további sugárzásokat fedeztek fel, mint például
a Röntgen-sugarak, a foszforeszkálás és a fluoreszcencia
tanulmányozása
következett,
a
katódsugárzás
tanulmányozása révén felfedezték az elektront, ismert volt a
csősugárzás. Felfedezték a színképelemzést is, de csak mint
az elemek azonosítására szolgáló egyik módszert,
„vonalkódot”, amelyet használtak, de azok létrejöttéről nem
volt tudomása a kor tudósainak.

Mérési lehetőségek
A radioaktivitás felfedezését követően az első fontos
probléma a különböző mennyiségi összehasonlításokra
lehetőséget adó mérési módszerek kidolgozása volt. A
sugárzás erősségére például az általa a levegőben okozott
elektromos vezetőképesség (ionizáció) mérése alapján lehet
következtetni. Marie Curie ezt a módszert alkalmazta.
„Az alkalmazott módszer a levegőnek radioaktív anyagok behatolása
alatt nyert elektromos vezetőképességének lemérésében áll, ezen
eljárás előnye, hogy gyorsan végezhető és hogy számokat szolgáltat,
a melyek egymással összehasonlíthatók.” [2]
Az e célra konstruált „műszer” lényegében egy lemezes
kondenzátor volt, és az aktív anyagot az egyik lemezre vitték
föl egyenletesen eloszlatva por alakban. A kibocsátott
radioaktív sugárzás vezetővé tette a lemezek közti
levegőréteget. A mérési feladat ez után ennek a
vezetőképességnek a lemérése volt.
Állandó áramforrás használatával feltöltöttek egy lemezes
kondenzátort, majd kompenzálták ennek a feszültségét, amit
egy elektrométer jelzett. Ehhez egy piezoelektromos kvarckristályt használtak. Amikor a radioaktív por a lemezek közé
került, akkor a kvarckristályt fokozatosan terhelték. Minden
pillanatban kompenzáció állt fönn. Így lemérhető volt az ionizált levegőn keresztül a kondenzátoron áthaladó áramerősség, ami minden esetben egy állandónak mondható értékhez
közelített. Marie Curie ezt az áramerősséget tekintette a
radioaktivitás mértékének. A mért áramerősségek 10-11 A
nagyságrendűek voltak. Ezt a rendkívül kicsi (pikoamper
nagyságrendű) áramok pontos mérésére alkalmas mérőberendezést Pierre Curie készítette. A Curie fivérek (Pierre és
Jaques) fedezték fel a piezoelektromosságot 1880-ban.
Bizonyos kristályokon (kvarc, kálium-nátrium-tartarát
KNaC4H4O6·4H2O)
meghatározott
tengelyek
mentén
alkalmazott nyomás elektromos töltések megjelenését okozza
a kristály felületén. A következő évben felfedezték ennek fordítottját, az elektrostrikciót: amikor elektromos áramot alkalmaztak a kristályon, az bizonyos tengelyek mentén megváltoztatta méretét. A d piezoelektromos állandó nagyságrendje
(1-100)x10-12 As/N, kvarc esetében 2,25x10-12 As/N.
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Ezzel a módszerrel Marie Curie megmérte egy sor fém, só,
oxid és ásvány sugárzó képességét.
A kondenzátor minden esetben légköri nyomáson volt,
vagyis állandóak voltak a körülmények. Marie Curie doktori
értekezésében bemutatja a műszer rajzát (2. ábra), néhány
grafikont, és a különböző, általa vizsgált radioaktív anyagok
esetében mért telítési áramerősség értékeket. Ezek alapján
megállapította, hogy a radioaktivitás atomos jelenség kell
hogy legyen.
AB lemezes kondenzátor. Az aktív anyag a B lemezen terült
el por alakjában. A B lemez magas potenciálra került, míg az
A földelt a CD drót segítségével. Az A lemez potenciálját az E
elektrométer jelezte. Ha a C kapcsolóval megszakították a
földdel való kapcsolatot, akkor az A lemez feltöltődött, ami
kitérítette az elektrométert. A kitérés mértéke arányos az
áramerősséggel, ennek mértékéül szolgálhat. Előnyösebb volt
azonban a mérést úgy végezni, hogy az A lemez töltését
kompenzálták úgy, hogy az elektrométer ne térjen ki, erre a Q
piezoelektromos kvarckristály szolgált. Ennek egyik
fegyverzete az A lemez, a másik pedig a földhöz volt kötve. A
kvarckristályt húzásnak vetették alá úgy, hogy a π tálkába
súlyokat helyeztek. A húzás fokozatosan történt, és mérni
kellett annak idejét. Tehát adott idő alatt mérték le a
kondenzátoron áthaladt töltést, ami az áramerősség. Az
áramerősség értéke telítésbe megy. Marie Curie cikkeiben és
doktori dolgozatában sok, a fenti eszközzel elvégzett mérés
eredményét lehet megtalálni [2] [3].
1. táblázat Telítési áramerősségek
Anyag

Telítési áramerősség
10-12 A

Szenet tartalmazó urán

24

Fekete urán-oxid (U2O5)

27

Zöld urán-oxid (U3O8)

18

Ammónium-, kálium- vagy nátrium uranátok

12

Uránszurokérc Johanngeorgenstadtból

83

Joachimsthalból és Pzibranból

67

Tórium-szulfát

8

Néhány konkrét mérés
A mérésben alkalmazott kondenzátor lemezeinek átmérője 8
cm, távolsága 3 cm volt. A lemezek között 100 V feszültség
volt. A kondenzátoron áthaladó áram abszolút értékét mérte
Marie Curie. A következő táblázat az egyes anyagok esetén
mért áramerősséget adja meg (1. táblázat).
Az elvégzett munkáról szóló dolgozatában több fontos
megállapítás szerepelt.
− Minden megvizsgált uránvegyület aktív volt, és általában
annál aktívabb, minél több uránt tartalmazott.
− A tórium és vegyületei is emittálnak ionizáló sugárzást. A
radioaktivitás tehát atomi tulajdonság, az urán és a tórium
atomok tulajdonsága.
− Egyes uránércek aktivitása nagyobb, mint a fém uráné és
uránoxidé.

2. ábra:

Marie Curie készüléke.
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Például a csehországi Joachimsthalból származó uránérc
fajlagos aktivitása háromszor nagyobb, mint a fémes urán
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ugyanezen paramétere. Mivel a radioaktivitás atomi
tulajdonság, ebből következik, hogy egy érc aktivitása csak
akkor lehet nagyobb, mint a tiszta uráné, ha az érc más
radioaktív elemet is tartalmaz. Ezzel a megállapítással Marie
Curie felfedezte az urán radioaktív bomlástermékeit. Persze a
bomlási sorok megértéséhez még várni kellett néhány évet.
[3]
Egyik korai közleményében így írt a jelenségről:
„Ezért úgy gondoljuk, hogy az uránszurokércből általunk kivont
anyag olyan fémet tartalmaz, amelyet eddig még nem írtak le, és
analitikai tulajdonságai hasonlóak a bizmut tulajdonságaihoz. Ha
ennek az új fémnek a léte igazolást nyer, javasoljuk, hogy
polóniumnak nevezzék el egyikünk hazájának neve után.” [4]
Marie Curie állítása igazolására előállította a khalkolit
Cu(UO2)2(PO4)2+8H2O nevű uránásványt mesterségesen is,
amint arról disszertációjában írt. Tapasztalatait a
következőkben foglalta össze:
„Az így előállított khalkolit
összetételének megfelelő.”

aktivitása

teljesen

normális,

„Azóta igen valószínűvé lett, hogy a szurokércz, a khalkolit és
autunit nagy aktivitásának oka abban keresendő, hogy igen kis
mértékben valami nagyon radioaktív anyagot tartalmaznak,… ” [2]

A rádium előállítása
A rádium felfedezéséről és előállításáról Marie Curie a
következőképp számolt be az első ezzel kapcsolatos írásában:
„Az általunk felfedezett új radioaktív anyag kémiai tulajdonságait
tekintve, a szinte teljesen tiszta báriumhoz hasonlít.”
„Az első anyagok, amelyeket klór-hidrát formájában kaptunk, a fém
uránénál 60-szor nagyobb radioaktivitást mutattak (a radioaktivitás
intenzitását a levegő vezetőképességének nagyságából határoztuk
meg, egy kondenzátoros berendezésben). Ezeket a kloridokat vízben
feloldottuk, és 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 klorid frakció, amit kaptunk, 900-szor aktívabbnak bizonyult,
mint az urán.”
„M. Demarçay 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, melynek 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.” [3]
Az idézetből látható, hogy Marie Curie teljes mértékben
tisztában volt kora új kémiai ismereteivel, a periódusos
rendszer jelentőségével, az analitikai kémia elválasztási
szabályaival. Az egyre nagyobb koncentrációban előállított új
anyag aktivitás változásának vizsgálatát mintegy újfajta
nyomjelzéses módszerként kezdte el alkalmazni az akkor már
ismert színképelemzés mellett.

Az új elemek
Marie Curie dolgozatában leírja megdöbbentő tapasztalatát a
polóniummal kapcsolatban, miszerint aktivitása csökken, ami
a többi esetben nem volt megfigyelhető. Ez számunkra már
természetes, hiszen tudjuk azt, hogy a felezési idők igen tág
határok közt változnak, de akkor még ismeretlen volt ez a
jelenség. A Marie Curie által előállított polónium 210-es
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izotóp felezési ideje 138,4 nap, és a sor utolsó tagja. Megemlíti
azt is, hogy voltak, akik kételkedtek benne, hogy ténylegesen
új elemről lenne szó, a jelenséget inkább valamiféle indukált
hatásnak tulajdonították.
Az a tény is furcsa lehetett Marie Curie számára, ami a
rádium
esetében
bármely
vegyülete
előállításánál
megfigyelhető volt, hogy aktivitása hónapokon keresztül
növekszik, majd a végső „öt-hatszor akkora, mint a kezdetbeli
érték”. Ezzel kapcsolatban több méréssorozatot is végzett.
Számunkra már természetes ez a tény is, hiszen a rádium
bomlástermékei is radioaktívak, melyek a frissen előállított
vegyületekben még nincsenek benne.
Marie Curie megjegyezte, hogy az áramerősség méréséhez
használt kvarckristály terhelése maximum 4000 g lehetett.
Míg az urán esetében csak grammokra volt szükség a
terheléshez, ebben az esetben már három nagyságrenddel
nagyobb terhelést kellett alkalmaznia. Sőt ekkora értékek
esetében már nem is használhatta azt a módszert, hogy a
teljes kondenzátorlemeznyi területre szétteríti a vizsgálandó
anyagokat.
Marie Curie komplett kémiai analízist végzett, megállapította
a rádium relatív atomtömegét (atomsúlyát), mivel ez volt a
kor szokása új elemek felfedezésénél, és vizsgálta vegyületeit.
„Kémiai tulajdonságai alapján a rádium az alkáliföldek fémei közé
sorolható.”
„A rádiumsók sötétben mind világítanak.
Kémiai tulajdonságaikat tekintve, a rádiumsók mindenben
hasonlóak a báriumsókhoz. A rádiumchlorid azonban kevésbé
oldható, mint a báriumchlorid, a nitrátoknak vízben való
oldhatósága, úgy látszik, nem nagyon különböző.
A rádiumsók állandó önkéntes hőkibocsátás forrásai” [2]

A radioaktív sugárzás tulajdonságai
Disszertációjában Marie Curie részletesen kitért a radioaktív
sugárzás tulajdonságainak vizsgálatára a különböző anyagok
esetében. A kor szokásos vizsgálati eljárása volt a
fényképezőlemezen okozott nyomok vizsgálata. Ezzel
kapcsolatban a következőket írta:
„Az urán, a tórium, a polónium, a rádium és ezek vegyületei a
levegőt elektromos vezetővé teszik és a fotolemezeken nyomot
hagynak. Mindkét hatás sokkal erősebb a polónium és a rádium
esetében, mint az uránnál és a tóriumnál. A rádiummal és a
polóniummal már fél perces exponálási idő után kielégítő nyomokat
kapunk a fotolemezeken; míg az urán és a tórium esetében
ugyanolyan eredmény eléréséhez több órára van szükség.” [2]
Marie Curie vizsgálta a különböző forrásokból származó és
különböző típusú sugárzások hatótávolságát levegőben,
illetve különböző vastagságú fémlemezek segítségével,
mellyel azok energiája arányos. Megállapította, hogy a
sugárzás a vastagsággal exponenciálisan gyengül.
Vizsgálta azt is, hogy az egy adott anyagból kilépő különböző
típusú sugárzások (alfa, béta és gamma) számaránya miként
változik az összeshez viszonyítva. Sok ilyen méréssorozat is
található
az
értekezésben.
Például
a
következő
méréssorozatban
egyes
rádiumvegyületek
aktivitását
vizsgálta az uránhoz képest. A mérés a 2. ábrán vázolt
készülékkel történt a telítési áram meghatározásával. α-val
jelölte a sugárzó anyag aktivitását, egységül az uránt
választva. Egy 0,01 mm vastagságú alumíniumlemezen
áthaladó sugárzás százaléka (2. táblázat):
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Ezzel a módszerrel az alfa részecskéket szűrte ki, melyek
természetesen százalékosan azonosak voltak a minta
aktivitásától függetlenül. Ez napjainkban számunkra teljesen
triviális, de abban az időben még ismeretlen volt a radioaktív
sugárzás mibenléte, keletkezési mechanizmusa. Ezért az ilyen
jellegű mérések, méréssorozatok nagyon fontosak voltak.
Néhány esetben Marie Curie megpróbálta értelmezni is a
tapasztaltakat. Mint jelen cikk elején olvasható, az atomok
létezését abban az időben még nem minden tudós fogadta el,
így fontos megállapítás volt az, hogy a spintariszkópban
megjelenő
fényfelvillanásokat
egyértelműen
atomi
folyamatként értelmezte.
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„Urániumvegyületeknél az abszorpczió ugyanaz, akármilyen
vegyületet alkalmazunk, a mi azt a véleményt kelti bennünk, hogy a
különböző vegyületek ugyanoly természetű sugarakat bocsátanak
ki.” [2]
Marie Curie a polónium behatóbb tanulmányozásából rájött,
hogy csak alfa sugarakat bocsát ki (az általa előállított 210-es
izotóp, mely egyben a sorozat utolsó radioaktív tagja), így az
alfa sugarak vizsgálatára különösen alkalmas a 3. ábrán
látható készülékkel.

2. táblázat Alumíniumlemezen áthaladó sugárzás százaléka
Vegyület

α

%

Rádiumos bárium-klorid

57

32

Rádiumos bárium-bromid

43

30

Rádiumos bárium-szulfát

10000

32

Megállapította, hogy a túltelített vízgőz lecsapódik a sugárzás
hatására, mivel a részecskék kondenzációs magként
szerepelnek. Ez a tény képezte a későbbi Wilson kamra
működésének alapját. „A rádium hatása alatt könnyen
előidézhető a túltelített vízgőz lecsapódása, tökéletesen úgy, mint
Röntgen- vagy katódsugarak hatása alatt.” [2]
Méréssorozatot végzett különböző folyadékok esetében, hogy
ezekben is okoz-e a sugárzás ionizációt, nem csak a
gázokban. Telítési áramokat mért széndiszulfid, petroléter,
benzin stb. esetében.
Leírta a termolumineszcencia jelenségét. Magyarázni nem
tudta, mindössze annyit jegyez meg, hogy bizonyos kémiai
vagy fizikai változás következhet be.
Megállapította, hogy a hőmérséklet széleskörű változása nem
befolyásolja a radioaktivitás jelenségét.
Leírta, hogy 1 mól rádium óránként annyi hőt fejleszt, mint
amennyi 1 g hidrogén elégetésekor felszabadul!
Vizsgálta azt is a cikk elején leírt kísérleti berendezésben, ha
különböző vastagságban teríti szét a különböző vizsgálandó
uránvegyületeket, miként változik az ionizációs áram
erőssége, amely szintén érdekes tapasztalat lehetett.
„Az alkalmazott urániumréteg vastagságának befolyása csekély,
feltéve, hogy a rétegezés folytonos. Ime néhány idevágó kisérleti
adat:”(3. táblázat)
3. táblázat Az uránréteg vastagsága és a telítési áram
A réteg vastagsága
(mm)

I
(pA)

Urániumoxid

0,5

27

Urániumoxid

3,0

30

Ammoniumuranát

0,5

13

Ammoniumuranát

3,0

14

„Ebből ara következtethetünk, hogy az anyag maga, a mely az
urániumsugarakat kiadja, igen erősen abszorbeálja ezeket, minthogy
a mélyebb rétegekből kiinduló sugarak már nem tudnak jelentékeny
hatásokat létesíteni.”
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3. ábra:

A polónium alfa sugárzásának vizsgálata

PP és
kondenzátorlemezek, melyek a BBBB földelt
fémládába voltak elhelyezve. A T egy fémháló és az A aktív
anyag CC fémdobozban volt elhelyezve. Az A mintára így
különböző lemezeket lehetett elhelyezni különböző
távolságokban és vizsgálni az áthaladó sugárzás százalékát.
P ’P ’

Egyik méréssorozat esetében 0,01 mm-es
mez(ek) hatását vizsgálta (4. táblázat):

alumíniumle-

4. táblázat Alumíniumlemezeken áthaladó sugárzás százaléka
AT távolság (cm)

3,5

2,5

1,9

1,5

0,5

Egy lemez által átbocsátott
sugarak százaléka

0

0

5

10

25

Két lemez

0

0

0

0

0,7

Sőt, elvégezte a kísérletsorozatot olyan polónium
készítménnyel is, amelyik már 3 éve készült, és mint írja,
aktivitása erősen lecsökkent. Megállapítása az volt, hogy
akkor is hasonló százalékos eredményeket kapott. Ez
számunkra ismét csak természetes, hiszen az alfa részek
energiája minden esetben azonos, de ezt a tényt csak az ilyen
és hasonló vizsgálatok eredményeképp lehetett kimondani.
Megállapította, hogy a sugárzás egyenes vonalban terjed – a
sugárzás útjába tett test árnyéka éles, melyhez sok
fotófelvételt készített.
Vizsgálta a sugárzás távolságfüggését is pontszerűnek
tekinthető forrás esetében és megállapította, hogy az 1/R2 –
es. Ehhez az alábbi méréssorozatot végezte, majd a 3.
oszlopban látható egyszerű számítást (5. táblázat).
A természetben szép számmal megtalálható instabil
atommagok által kibocsátott α-, β- és γ-sugárzások mágneses
tulajdonságainak tanítása során az ő doktori értekezésében
szereplő ábrát (4.ábra), vagy ahhoz nagyon hasonlót szoktak
bemutatni a témával foglalkozó tankönyvekben. A leírás
szerint az ABC fényképezőlemezre az R rádiumot egy P
ólomtömbbe vájt kis mélyedésbe elhelyezve és annak
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környezetében erős homogén mágneses teret létesítve, amely
a rajz síkjára merőleges, a preparátumból kiinduló sugarak
különválnak.

6. táblázat A katódsugarak fajlagos töltésének változása sebességük
függvényében.
e/m elektromágneses egységben

v cm/s - ban

1,865×107

0,7×1010 katódsugaraknál

1,31×107

2,36×1010 rádiumsugaraknál

1,17×107

2,48×1010

0,97×107

2,59×1010

0,77×107

2,72×1010

0,63×107

2,83×1010

A mágneses mezőbe az indukcióvonalakra merőlegesen
érkező töltött testek körpályán mozognak a Lorentz erő
hatására.
Marie Curie dolgozatában utalt arra is, hogy míg az αrészecskék energiája meghatározott érték, addig a βrészecskék esetében ez közel sincs így. Ezt jelzi az ábrán is,
hiszen a β-sugarak mágneses mezőben való eltérülésének
érzékeltetésére több különböző sugarú körívet rajzolt.
„A β-sugarak ugyanúgy terelődnek el, mint a katódsugarak és a
rajzsíkban kör alakú görbékbe mennek át, melyek sugara tág határok
közt ingadozik.”
„valóságos folytonos spektrum” [2]
5. táblázat A távolságfüggés
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Kaufmann mérésének
interpretációjában:

leírása

1901-ből

Marie

Curie

„…a rádiumsugaraknak igen vékony kévéjét elektromos és
mágneses tér egyidejű hatásának vetette alá, a két tér homogén,
irányuk ugyanaz volt (merőleges a sugár eredeti irányára). A
sugárzó forrással ellentett oldalra, a terek határán túl, az eredeti
sugárirányra merőlegesen elhelyezett fényképező lemezen hagyott
benyomás egy görbe, melynek minden pontja az eredeti összetett
sugárkéve egy-egy sugarának felel meg. A legnagyobb áthatoló
képességű és legkevésbé eltérített sugarak azok, a melyeknek
sebessége a legnagyobb.” [2]

d (cm)

i

(i×d2)×10-3

10

127

13

20

38

15

30

17,4

16

40

10,5

17

50

6,9

17

Az összetartozó adatok kiszámítása, a számítás menete a
következőképp írható le mai jelöléseinkkel:

60

4,7

17

Az elektromos mező hatása:

70

3,8

19

100

1,65

17

E ⋅e = m⋅a

innen
Az értekezésében olvasható Walter Kaufmann (1871-1947)
vizsgálata, aki a béta részecskéket és a katódsugárzást is
tanulmányozta. A β-részecskék vizsgálatához szükséges
rádiumot a Curie házaspártól kapta. Marie Curie
dolgozatának bevezetőjében leírta, hogy több fizikusnak
küldtek mintákat kifejezetten azért, hogy minél többen
foglalkozhassanak a radioaktivitás témakörével, és
kialakulhasson az új tudományterület.
Kaufmann azt állapította meg, hogy a β-sugárzás a
katódsugárzáshoz hasonló természetű, ellenben a fajlagos
töltésre (e/m, ahol e részecske töltése, m pedig a tömege) más
értéket kapott (6. táblázat).

a=

E ⋅e
m

beírva

s=

a 2
v2
v2 ⋅ m
t =
=
2
2⋅a 2⋅ E ⋅e

innen

e
v2
=
m 2⋅ E ⋅s
ahol E a kondenzátorban lévő elektromos mezőt jellemző
elektromos térerősség, az a mező hatására létrejött gyorsulás,
s a kondenzátorlemezekre merőleges elhajlás, v pedig a
kiválasztott sugárkévében lévő β-részecskék sebessége.
A mágneses mező hatása:
e⋅v ⋅ B =

m ⋅v2
innen
R

e
v
=
m B⋅R

ahol B a mágneses mezőt jellemző indukcióvektor nagysága,
R pedig a mező hatására kialakuló körpálya sugara.
Mindkét esetben kifejeztük e/m értékét, amelyek adott kéve
esetében azonosak, így ezt felírva
4. ábra:

ábra. A mágneses mező hatása a radioaktív sugárzásra.
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v2
v
=
2⋅E ⋅s B⋅R

innen a sebesség : v =

2⋅ E ⋅ s
B⋅R
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sebességhez

tartozó

e/m

érték

is

„Ebből az következnék, hogy a részecske m tömege a sebesség
növekedésével növekszik. „[2]
szól Kaufmann és Marie Curie interpretációja. Einstein ezzel
foglalkozó cikke 1906-ban jelent csak meg, melyben a
mennyiségi viszonyok is szerepelnek. Einstein azonban nem
tudott a fent említett mérésekről, pedig azok már akkor
magyar nyelven is megjelentek!
A radioaktivitás felfedezését követően komoly feladat volt a
keletkező részecskék energiájának pontosabb meghatározása.
A rádium és a polónium felfedezését követően a Curie
házaspár különböző módokon próbálta ezt megtenni. Az első
adatok az α-részecskékre vonatkoztak. A mágneses
eltérülésekből, és egyéb, mint például a kalorimetrikus
mérések alapján látszott, hogy a kémiai reakciók energiáival
összehasonlítva óriási energiák szabadulnak fel a radioaktív
folyamatok során.
Az könnyen észrevehető volt, hogy a rádiumvegyületek
mindig kissé melegebbek, mint a környezetük. Ha egy ilyen
vegyületet kaloriméterbe helyeztek, megállapítható volt,
hogy minden gramm rádium kb. 588 J hőt fejleszt óránként.
Ezt az értéket elosztva a keletkező α-részecskék számával,
meg lehet határozni egy részecske energiáját. A bomlások
számának a meghatározása egy úgynevezett spintariszkóp
segítségével történt.
A spintariszkóp egy kis méretű doboz, amelynek az alját
belülről cink-szulfiddal vonták be, míg a másik oldalára egy
lencsét helyeztek. A lencse és a cink-szulfid felület közé egy
tűt helyeztek, amelyre kis mennyiségű radioaktív anyagot
vittek fel. A tűről a cink-szulfid felületre került α részecskék a
nagyítón
keresztül
megfigyelhető
szcintillációt,
fényfelvillanást hoznak létre. Figyelembe kell venni azt is,
hogy a rádium bomlása során három olyan bomlási termék,
leányelem is felhalmozódik, amelyek szintén α-részecskéket
bocsátanak ki. A rádium bomlási sorában keletkező αrészecskék energiája körülbelül 1,1.10-12 J.
A korabeli kutatók megdöbbentek az imént kiszámolt
energiák láttán. Hiszen a kémiai reakciók esetében elemi
átalakulásonként csak 10-18 J nagyságrendű energia szabadul
fel átlagosan.

A radon és bomlástermékei
(emanációk)
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minden mintha radioaktívvá vált volna. Kérdés, hogy mi
lehetett ez, netán a többi anyag is radioaktívvá vált? A válasz
az, hogy mindhárom sorozat esetében a bomlások során
keletkezik a radonnak valamelyik izotópja, mint azt mi ma
már tudjuk. Ezeket nevezték emanációnak, a kifejezés
jelentése: kipárolgás. Ezeknek a gázoknak különböző a
felezési ideje. Mint gáz, a diffúzió során eljut a laboratórium
legkülönbözőbb részébe, ahol a felületekre tapadhat és e
közben tovább bomlik. Vagyis a sorban a következő
radioaktív izotóp keletkezik. A jelenség vizsgálatához Marie
Curie a következő kísérleteket végezte el:
„Rádiumos oldat beforrasztott edénybe van zárva, felnyitjuk az
edényt, az oldatot csészébe töltjük és megmérjük aktivitását:” (7.
táblázat)
7. táblázat Nyitott edény
Aktivitása közvetlenül az áttöltés után

67

Két óra múlva

20

Két nap múlva

0,25

„Rádiumos báriumchlorid oldat, mely szabad levegőn állott,
üvegcsőbe töltünk, a csövet leforrasztjuk és a cső sugárzását
lemérjük.” (8. táblázat)
8. táblázat Zárt edény
Aktivitás közvetlenül a leforrasztás után

27

2 nap múlva

61

3 nap múlva

70

4 nap múlva

81

7 nap múlva

100

11 nap múlva

100

Az első esetben a radon eltávozhat, a másodikban nem, így
ott megjelennek a bomlási sor további tagjai, ezért nő az
aktivitás.
Összefoglalóan
elmondhatjuk,
hogy
Marie
Curie
úttörőmunkát végzett a radioaktív anyagok és a radioaktív
sugárzás igen beható és alapos tanulmányozása terén,
megállapításainak jelentős része ma is helytállónak bizonyult.
Munkássága nyomán egy új tudományág jött létre, amely
napjainkban is sok érdekes új felfedezéssel, illetve
alkalmazási lehetőséggel szolgál.

A Curie házaspár munkája közben azt tapasztalta, hogy
abban a helyiségben, ahol a radioaktív anyagokkal dolgoztak,
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[3]

Vértes Attila (Szerk.) (2009): Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből. Akadémiai Kiadó.

[4]

Curie, P., Curie, Mme P. (1898a) Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende, Compt. Rend., 127, 175. (Az uránszurokérc
egyik radioaktív anyagáról.)

[5]
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Az atomenergetika megítélése Magyarországon a fiatalok
körében
Horváth András
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

Az atomenergetika Magyarország villamosenergia-ellátásában jelentős szereppel bír, a villamos energia mintegy 40 %-át a
Paksi Atomerőmű Zrt. termeli meg. Ezért is fontos kérdés, hogy az ország népessége miként vélekedik az atomenergiáról.
Mivel az elkövetkező években, évtizedekben az energiaszektor komoly gondokkal fog szembenézni, ezért a kutatásban főleg
fiatalokat, 11., illetve 12. évfolyamos középiskolásokat, valamint első éves főiskolásokat, illetve egyetemistákat kérdeztem meg,
mert ők is azon korosztályba tartoznak, akiknek majd a mindennapi életben kell szembenézni a most még csak előrevetített
problémákkal. Az adatok elemzésében segítségemre volt három korábbi (1987, 1993, 2007) felmérés a témában, így a most
kapott adatokat össze tudtam hasonlítani 24 évre visszamenőleg a korábbiakkal. Az atomenergiáról alkotott véleményen kívül
kíváncsi voltam arra is, hogy a diákok milyen mértékű tárgyi tudással rendelkeznek a témában.

Bevezetés

energiapolitikával kapcsolatban, 9 kérdés pedig a tárgyi
tudást, tájékozottságot tesztelte.

Magyarországon az atomenergetika meghatározó szerepet
tölt be, a villamosenergia-ellátás közel 40 %-át a Paksi
Atomerőmű Zrt. biztosítja. 2009-ben a paksi blokkok
teljesítményét az építéskori névleges 440 MW-ról 500 MW-ra
emelték, valamint az atomerőmű 20 évvel történő üzemidőhosszabbítása is tervben van. Az első, 1982-ben üzembe
helyezett blokkra idén kéri meg az engedélyt a Paksi
Atomerőmű Zrt., így, ha az engedélyt megkapják, a blokk
2012 helyett 2032-ben állna le. Eközben parlamenti döntés
született,
amely
engedélyezi,
hogy
vizsgálatokat
folytassanak, miszerint Magyarországon érdemes-e új
atomerőművi blokkot/blokkokat építeni. Magyarországon az
atomenergetika
szerepe
nem
elhanyagolható
a
villamosenergia-ellátásban a jelenlegi termelési adatok
alapján. A véghezvitt teljesítménynövelés, valamint a
jövőbeni lehetséges üzemidő-hosszabbítás, és az új blokkok
építése azt jelentené, hogy a politikusok, a kormányzati
vezetők kijelentései, valamint a jelenleg készülő magyar
energiastratégia
alapján,
Magyarországon
az
atomenergetikával hosszú távon számolnának.

A kérdőívben előre megadott lehetőségek közül kellett a
diákoknak választani, a megadott lehetőségek száma
kérdésenként eltért.

Ezért is fontos kérdés, hogy az ország lakossága miként
vélekedik az atomenergetikáról. A kutatásban a fiatalok
véleményére voltam főleg kíváncsi, mivel ők azok, akik a
jelenleg előrevetített energiapolitikai, energiagazdálkodási
problémákkal a jövőben, a mindennapi életükben találkoznak
majd.
Kérdőíves felmérést készítettem, amelynek során az
atomenergiáról alkotott véleményen kívül kíváncsi voltam a
diákok tájékozottságára a nukleáris technika elemeivel
kapcsolatban. Ez a két dolog szorosan összefügg, ugyanis a
tájékozottság jelentősen befolyásolja a kialakított véleményt.
A kérdőívet ennek megfelelően alakítottuk ki, amelyet
Nukleáris totónak neveztünk el. A totókhoz híven 13+1
kérdés szerepelt a kérdőívben: 5 kérdés kérdezett rá a diákok
véleményére
az
atomenergetikával,
illetve
az

Kontakt: andras_horvath17@freemail.hu
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A kérdőív kitöltése önkéntes alapon, név nélkül történt,
demográfiai kérdések nem voltak, csupán az évfolyamot
kellett feltüntetni. A felmérés kétoldalas papírlapon történt. A
kitöltött kérdőíveket az iskolák postai úton juttatták vissza.
A téma fontosságát jelzi, hogy a nukleáris ipar
kommunikációjáról nemzetközi konferenciákat is rendeznek.
A legfontosabb ezek közül a PIME (Public Information
Materials Exchange), amely minden év februárjában kerül
megrendezésre. A konferencia plenáris ülésekből és
„workshopokból” áll. Az idei konferencia Brüsszelben volt, a
2010-esnek pedig Budapest adott otthont. Ez az egyetlen
konferencia, ahol kizárólag a nukleáris technika elemeinek
felhasználásával kapcsolatos kommunikációval foglalkoznak
a nukleáris ipar és a kutatói közösségek. (Több nukleáris
konferencián ugyan jelen van a kommunikáció témája is, de
jóval kisebb hangsúllyal.) A konferencia célja, hogy a
résztvevők fejleszthessék kommunikációs készségeiket,
valamint tapasztalatot cseréljenek a témában.[1] [2]

Korábbi kutatások a témában
Háromszor végzett hasonló kutatást a témában Radnóti
Katalin. Először 1987-ben, rögtön a csernobili balesetet követő
évben, majd ezt megismételte 1993-ban, immár kibővített
kérdésekkel, a megváltozott társadalmi viszonyok közt is.
Végül a harmadik kutatás 2007-ben volt, melynek célja a
vélemények alakulásának figyelemmel kísérése volt 20 év
távlatából. [3]
Jelen kutatás sokban hasonlít az idézett szerző korábbi
kutatásaihoz, a kérdőívben fellelhető kérdések közül négy
megegyezik a korábbi kérdőívek egyes kérdéseivel. Így az
ezekre a kérdésekre kapott eredmények összevethetők a

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. március 5.
2011. április 19.
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korábban kapottakkal, tehát megfigyelhető, hogyan alakult,
változott a diákság véleménye az elmúlt 24 évben. Ezen felül
hat kérdés szerepelt a 2007-es totóban, viszont a
korábbiakban nem, így azok eredményei csak a jelenlegi
eredményekkel vethetők össze. Ezen összehasonlítások
eredményei is tanulságosak lehetnek, megfigyelhetjük, hogy
miként vélekedik a diákság az adott kérdésekhez jóval
rövidebb idő, mindössze négy év elteltével. A korábbi, illetve
a jelenlegi kutatásban résztvevő diákok számát az 1.
táblázatban tüntettem fel.
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gimnáziumokból kerültek ki. Az alábbi felsorolásban,
zárójelben az adott városban kérdőívet kitöltők száma áll.
A kérdőíveket a következő városokban töltettem ki: Budapest
(319); Kecskemét (91); Miskolc (93); Paks (83); Pápa (165);
Sümeg (121); Székesfehérvár (93); Zalaegerszeg (62).
Összesen tehát 1027 diák töltötte ki a kérdőívet az ország
területén: a legtöbben a fővárosban, mivel itt három
intézmény diákjait kérdeztem meg, a legkevesebben pedig
Zalaegerszegen.

A kiértékelés módja

1. táblázat
Év

1987

1993

2007

2011

Megkérdezettek száma (fő)

652

578

395

1027

Kérdések száma

13

25

15

14

Az 1. táblázatból látható, hogy az idei kutatásban vettek részt
a legtöbben – ezzel megfordítva a vizsgálatban résztvevő
diákok számának csökkenő tendenciáját. A minta mind a
négy vizsgálat során elegendően nagy volt, és elegendően
„szétszórt” az országban, hogy jelzésértékű következtetéseket
lehessen levonni.

A minta kiválasztása
A kérdőívet az országban 11 intézménybe küldtem el. A
fővárosban három intézményben töltötték ki a kérdőívet: egy
gimnázium, egy főiskola és egy egyetem tanulói. Ezen kívül a
2010. június első hétvégéjén megrendezett Egészségliget nevű
rendezvényen a Magyar Nukleáris Társaság WIN (Women In
Nuclear) női szakcsoportjának szervezésében kialakított
úgynevezett Nukleáris Sátorban is 70 érdeklődő töltötte ki a
totót, melyet ismeretterjesztő beszélgetés követett. (Lásd az
alábbi képet!)

A papír alapú kérdőív kiértékelésének első fázisában a kapott
eredményeket
intézményenként
és
kérdésenként
összesítettem, majd a kapott számot vittem fel számítógépre.
A
kiértékelést
az
Excel
táblázatkezelő
program
felhasználásával végeztem. Az eredményeket százalékosan
megjelenítettem, majd a kapott értékeket diagramon
ábrázoltam.

Kérdésenkénti kiértékelés
Az atomenergiához való hozzáállást felmérő
kérdések
A kérdőívet a WIN szakcsoporttal közösen úgy alakítottuk ki,
hogy az elején az első három kérdés, valamint a végén a 12. és
a 13+1. kérdés foglalkozott azzal, hogy a diákok mit
gondolnak az atomenergetikáról, illetve az energiapolitikáról.
Írásom további részében ezeket a kérdéseket, illetve a
kiértékelésük során kapott eredményeket veszem sorba.
Az első kérdést, illetve az első kérdés során a lehetséges
válaszokat, valamint a kapott eredményeket foglalja össze a
2. táblázat, amelynek adatait az 2. és a 3. ábra szemlélteti.
2. táblázat Az 1. kérdés eredményei
1. Mi jut eszébe, ha meghallja azt a szót, hogy atom?
1987

1993

2007

2011

%
1.

energia

9,8

10,9

10,2

11,4

2.

bomba

20,6

9,7

14,2

10,6

3.

magas színvonalú technika

4,9

3,8

5,3

3

4.

bomba és energia

64,7

33,4

32,7

26,7

5.

az anyagok építőeleme

0

42,2

37,6

48,3

1. Mi jut eszébe, ha meghallja azt a szót, hogy atom?

1. ábra:

A szerző, egy látogató és Kovácsné Deme Klára (ETV –
Erőterv Zrt.) az Egészségligeten.

A fennmaradó hét intézmény a nagyobb városokban
található, de ez nem azt jelenti, hogy csak az adott városban
élő diákok alkottak véleményt, hanem a környező kisebb
városokban és településeken lakó diákok is, ugyanis a
megkérdezett iskolákba sok a vidékről bejáró, valamint
kollégiumban lakó diák. A vidékről beérkező minták
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2. Mit gondol a nukleáris energiáról?

1. Mi jut eszébe, ha meghallja azt a szót, hogy atom?
70
60

1987

1993

2007

2011

50

%

40
30
20

hasznos
káros
veszélyes az emberiségre nézve
megfelelő technikával hasznos

10
0
energia

3. ábra:

bomba

magas
színvonalú
technika

bomba és
energia

az anyagok
építőeleme

szükséges, de veszélyes
veszélyes, de megfelelő biztonsági technikával alkalmazható

Az 1. kérdés adatai válaszok és évek szerint

4. ábra:

Jól látható, hogy a legtöbb diák, a válaszadók közel fele az
anyagok építőelemeként jelölte meg az atom szót, ám nem
egészen a válaszadók harmadának az atom szóról a bomba és
energia jut eszébe.
Mindhárom felmérésnél 40 % körül mozog azon válaszadók
aránya, akiknek az anyagok építőeleme jut eszébe az atom
szóról. (Az 1987-es kérdőívben nem volt ez a válaszlehetőség,
ezzel is magyarázható, hogy itt a legmagasabb azok aránya,
akiknek – Csernobil mellett – a bomba és az energia jutott
eszébe.) Megfigyelhető, hogy a bomba és az energia, ha nem
is a leggyakoribban megjelölt válasz, de mindig a második
helyen szerepel (1987 kivételével, ahol első). Ez azt jelenti,
hogy ezek a lehetőségek már szorosan összefonódtak az atom
fogalmával, ami nagy valószínűséggel a két ledobott
atombombának, a nukleáris fegyverkísérleteknek, valamint a
nukleáris létesítményekben bekövetkezett baleseteknek, és
ezek gyakran (ha nem mindig) szélsőségektől sem mentes, a
hozzá nem értő média általi kommunikációnak köszönhető.
[4]
A második kérdést, illetve a kérdés során a lehetséges
válaszokat, valamint a kapott eredményeket foglalja össze a
3. táblázat, amelynek 2011-es adatait az 4. ábra szemlélteti.

A 2. kérdés 2011. évi adatai

A diákok kb. fele veszélyesnek, ámde mégis alkalmazhatónak tartja
az atomenergiát. Mindössze 13 %-kal vannak kevesebben azok, akik
azt gondolják, hogy az atomenergetika hasznos, és nem veszélyes az
emberiség
számára.
Az
atomenergiát
veszélyesnek,
alkalmazhatatlannak gondolók aránya nem éri el a 17 %-ot. Az első
kérdéshez írt következtetések alapján látható, hogy a nukleáris
energia veszélyes mivoltát sokan hangsúlyozzák, ám ennek ellenére a
válaszadók nagy része elfogadást tanúsít vele szemben. A 3. táblázat
adataiból látható, hogy ez a hozzáállás jóformán nem változott az
elmúlt 24 évben.

A 3. kérdést, illetve a válaszokat, valamint a kapott
eredményeket foglalja össze a 4. táblázat, amelynek adatait a
5. és az 6. ábra szemlélteti.
A diákok körében a napenergia a legnépszerűbb, 73 %-uk
napenergiával
elégítené
ki
a
jövőben
felmerülő
energiaigényeket. Ahogy az 5. ábrán látható, mind a négy
felmérésben a napenergia végzett az élen ebben a kérdésben.
2007-ig folyamatosan esett a napenergia „népszerűsége” (bár
még így is a legtöbb szavazatot kapta!), de az idei
felmérésben ez a csökkenő tendencia megfordult, és egyre
többen támogatják ezt a megoldást.

4. táblázat A 3. kérdés eredményei
3. táblázat A 2. kérdés eredményei

3. Milyen megoldást javasol a jövő energiaigényeinek kielégítésére?

2. Mit gondol a nukleáris energiáról?
1987
1987

1993

1993

2007

2011

2007 2011
%
%

1.

hasznos

2,3

6,1

7,4

6,6

2.

káros

1,3

5,7

3,1

3,6

3.

veszélyes az emberiségre nézve

13,2

12,3

14,5

12,9

4.

megfelelő technikával hasznos

21,5

-*

25

25,8

5.

szükséges, de veszélyes

15,7

26,6

10,5

11

6.

veszélyes, de megfelelő
biztonsági technikával
alkalmazható

46

49,3

39,5

45,7

1.

kőolaj, földgáz

2,1

0,7

3

2,34

2.

szénenergia

0,8

2,2

1,3

2,73

3.

napenergia

71,2

65,2

47,7

72,97

4.

nukleáris energia

14,9

9,7

13,7

15,9

5.

biomassza

5,8

9,7

25,1

19,9

6.

vízenergia

5,2

11,6

9,1

28,48

*: 1993-ban nem szerepelt a válaszlehetőség
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el, hanem kiváló minőségű, a faipar számára is fontos, az
építőiparban és a bútorgyártásban hasznosítható rönkfát. [5]
A másik jó példa a cukor árának drasztikus emelkedése az
elmúlt két hónapban. Február első húsz napjában kétszer
annyit adtak el belőlük, mint máskor egy teljes hónap alatt.

kőolaj, földgáz
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5. ábra:

A 3. kérdés 2011. évi adatai

Érdemes megjegyezni, hogy a napenergia mögött a második
helyen a vízenergia végzett, mint jövőbeni lehetséges
energiaforrás, és a biomassza kapta a képzeletbeli dobogó
harmadik fokát.
3. Milyen megoldást javasol a jövő energiaigényeinek
kielégítésére?
80

1987

1993
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A nukleáris energia negyedik helye sem nagyon meglepő, az
emberek emlékezetébe tartósan belevésődött a két
atombomba ledobása a II. világháborúban, valamint a Three
Miles Island-i, illetve a csernobili reaktorbalesetek. A
megítélést valószínűleg csak rontja az idén márciusban,
Japánban a Fukushima-Daiichi atomerőműben bekövetkezett
baleset,
illetve
ennek
legalábbis
nem
tökéletes
kommunikációja a balesetet követő első napokban.
A hozzáállást vizsgáló kérdések közül az utolsó a kérdőívben
is az utolsó helyen szerepelt. Ezen fejezet lezárásaként most
ezzel a kérdéssel, és a kapott eredményekkel foglalkozunk.
Ezt tünteti fel az 5. táblázat.
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A drágulás nem magyar specialitás: 2009 januárja óta 150 %kal emelkedett a cukor világpiaci ára. Hosszabb időtávban
még súlyosabb a helyzet, ugyanis a 2000-es évek első
évtizedére jellemző 200–350 dolláros tonnánkénti ár mostanra
800 dollárra kúszott fel. Ebben a legnagyobb szerepet az
játszotta, hogy Brazília a cukornádból inkább bioetanolt
gyárt, így nádcukor-exportja jelentősen megcsappant. [6]
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A 3. kérdés adatai válaszok és évek szerint

(A biomassza a 2007-es felmérésben a második helyen zárt a
napenergia mögött, míg a vízenergia csak a 4. lett!) A
vízenergia, mint látható, egyre népszerűbb a diákok körében,
nem vált ki olyan érzelmeket a megkérdezettekből, mint
annak idején a bős-nagymarosi vízlépcső ügye, (látható, hogy
az 1987-es felméréshez képest a vízenergiára kapott
eredmény megötszöröződött!) Hozzá kell tenni azt is, hogy a
most megkérdezettek nagy része (ha nem is a teljes minta)
nem is élt még akkor, amikor a bős-nagymarosi vízlépcső
építése meghiúsult.
A biomassza 3. helye a felmérésben szintén nem meglepő, ha
belegondolunk abba, hogy a jelenlegi magyar, illetve európai
uniós politika mennyire támogatja a bioenergia előállítását,
és, hogy a sajtóban is egyre nagyobb teret kap. De minden
bizonnyal (nem csak) a diákság nem gondol bele abba, hogy
ha a mostani energiaforrásainkat bioenergiával kívánnánk
kiváltani a jövőben, azzal sok ezer hektár termőföldet
vennénk el az élelmiszeripartól, kevesebb gabonát lehetne
előállítani, emiatt kevesebb lenne a kenyérgabona, valamint
kevesebb állatot is lehetne tenyészteni (már ahol még
tenyésztenek állatot, és nem importálják a húst!), ami az
élelmiszerárak további drasztikus emeléséhez vezetne. Arról
nem is beszélve, hogy ezzel rengeteg alapanyagot vonnánk el
más iparágaktól. Kiváló példa erre az idén januárban bezárt
vásárosnaményi faipari feldolgozónak a megszűnése, ugyanis
a fa energetikai célú felhasználásának állami támogatása
felborította a piaci egyensúlyt. A biomassza-erőművek
valójában nem biomasszát és nem faipari hulladékot égetnek
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1.

üzemeljen az eredetileg tervezett üzemideig

46,3

38,09

2.

azonnal állítsák le

9,5

6,54

3.

az üzemidő meghosszabbítható

37,3

55,41

A kérdés csak a 2007-es és a 2011-es kérdőívben szerepelt, így
csak e két év eredményeit lehet összehasonlítani. A táblázat
adatait szemlélteti a 7. ábra a 2007-es és a 2011-es évre
vonatkozóan.
13+1. Ön szerint mi legyen a Paksi Atomerőmű jövője?
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Az utolsó kérdés 2007. és 2011. évi eredményei

Azok a diákok, akik az első lehetőséget jelölték be,
valószínűleg nem hallottak róla, hogy az atomerőmű
üzemidejét szeretnék 20 évvel meghosszabbítani, melyre
jelenlegi kormányzati nyilatkozatok alapján jó esély van. Az
üzemidő hosszabbítás lehetőségét 18 %-kal többen
választották a 2007-es felméréshez képest, míg azok száma,
akik az azonnali leállítás mellett döntenének, kevesebb lett.

4

Nukleon

2011. május

Ezek szerint a második lehetőséget választó kevesebb, mint
7% kivételével a megkérdezett diákok körében az
atomenergetika elfogadott módja Magyarországon a
villamosenergia-termelésnek.

Nukleáris technikai ismereteket vizsgáló kérdések
A kérdőívben a 4. és 5. kérdés szorosan összefügg: arra
kérdeztem rá, hogy a diákok milyen ismeretekkel
rendelkeznek az atombombában, illetve az atomerőműben
végbemenő folyamatokról. Ezen kérdéseket, illetve a kapott
adatokat mutatja a 6. és a 7. táblázat. A táblázatok adatait a 8.
és a 9. ábra szemlélteti.
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gimnazisták, illetve egyetemisták adták a válaszokat,
márpedig ez a téma tananyag a gimnáziumokban! A 11.
évfolyamra járó tanulók közül 40 % válaszolta meg helyesen
mindkét kérdést, míg a 12. évfolyamon tanulók közül ez az
arány 48 %. (Itt 12. évfolyamosnak vettem az első éves
főiskolásokat, ill. egyetemistákat, mert nekik 12. osztályban
hallaniuk kellett a témáról.) Érdekes, hogy mind a 11edikesek mind pedig a 12-edikesek magasabb arányban
válaszoltak jól az 5. kérdésre (~ 50%).
5. Mit tud az atomerőműben végbemenő folyamatokról?

6. táblázat A 4. kérdés eredményei
4. Mit tud az atombombában végbemenő folyamatokról?
2011
%
1.

szabályozatlan nukleáris reakció

27,37

2.

kémiai reakció

14,85

3.

magfúzió

42,22

4.

semmit

17,2

7. táblázat Az 5. kérdés eredményei
5. Mit tud az atomerőműben végbemenő folyamatokról?
2011
%
1.

szabályozott nukleáris reakció

55

2.

szabályozott kémiai folyamat

15,2

3.

magfúzió

14

4.

semmit

17,34

szabályozott nukleáris reakció

szabályozott kémiai folyamat

magfúzió

semmit

9. ábra:

Az 5. kérdés adatai

A következő, sorrendben a 6. kérdés az atomerőmű
környezetében levő sugárzási szintre kérdezett rá. A kérdés
szerepelt a korábbi három kérdőívben is, így lehetőség nyílik
összehasonlításra is. Az adatokat a 8. táblázatban tüntettem
fel, melyeket a 10. és 11. ábrán ábrázoltam. A válaszadók fele
tudta a helyes választ, és minden évben a helyes választ
jelölték meg a legtöbben. A tesztet kitöltők csaknem 40 %-a
szerint minimum kétszeres a növekedés, ami komoly tévedés!
A többség, a fennmaradó kb. 60 % helyesen gondolkodik a
kérdésről, miszerint nem, vagy csak elhanyagolható
mértékben növekszik a sugárzási szint. Azokat, akik azt a
választ jelölték meg, hogy nem növekszik a sugárzási szint,
nem sorolnám a téves ismeretekkel rendelkezők táborába,
ugyanis műszeresen nem nagyon lehet kimutatni a
növekedést, bár szakmailag tudjuk, hogy van minimális
különbség, mivel van kibocsátás. A veszélyes mértékű
növekedést megjelölők száma az első három vizsgálat során
növekvő tendenciát mutatott, de az idei felmérésben ez
megszűnt.
8. táblázat A 6. kérdés eredményei

4. Mit tud az atombombában végbemenő folyamatokról?

6. Ön szerint egy atomerőmű környezetében - normál üzemi
szituációban hányszorosára emelkedik a sugárzási szint a
természetes háttérsugárzáshoz képest?
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8. ábra:
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veszélyes mértékben növekszik

16,7

19,4

23,1

15
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A 4. kérdés adatai

Látható, hogy a diákok téves ismeretekkel rendelkeznek az
atombombában végbemenő folyamatokról, kevesebb, mint 30
%-uk tudta a helyes választ. Ezzel ellentétben 55 %-uk a
helyes választ jelölte meg az atomerőműben végbemenő
folyamatokat illetően. Mindkét kérdésnél a válaszadók 17 % a nyilatkozott úgy, hogy semmit nem tud az említett
folyamatokról. Itt érdemes újra megjegyezni, hogy
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6. Ön szerint egy atomerőmű környezetében - normál üzemi szituációban hányszorosára emelkedik a sugárzási szint a természetes háttérsugárzáshoz képest?
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A következő kérdés a sugárbetegséggel volt kapcsolatos. Az
adatokat a 10. táblázat foglalja össze. Jól látható, hogy a
válaszadó diákok csupán 54 %-a gondolkodik helyesen a
kérdésről.
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12. ábra: A 7. kérdés adatai válaszok és évek szerint

10. ábra: A 6. kérdés 2011. évi adatai
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11. ábra: A 6. kérdés adatai válaszok és évek szerint
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51
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A 7. kérdés az atomerőművek és a klímaváltozás kapcsolatát
vizsgálta. Az adatokat a 9. táblázat tartalmazza, és grafikusan
a 12. ábra jeleníti meg.

3.

igen, de csak cseppfertőzés útján

3,3

5,8

4.

igen, de csak nemi úton terjed

4,1

3,1

A válaszadók kb. 70 %-a tudta, hogy az atomerőmű a
működése során nem bocsát ki üvegházhatású gázokat. A
kérdés a 2007-es felmérésben szerepelt először, mivel a
korábbi felmérések idején még nem fordult ennyire kiemelt
figyelem az energetika és a klímaváltozás kapcsolatára. Az
akkori kitöltők és a tesztet most kitöltők szinte ugyanúgy
vélekednek a kérdésről. A legnagyobb mértékű eltérés a
válaszokban mindössze 2,8 %.

9. táblázat

A 7. kérdés eredményei
7. Ön szerint melyik erőműtípus nem bocsát ki
üvegházhatású gázokat?
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A nukleáris technikai ismereteket felmérő kérdések közül a
következő egy rövid, fejben elvégezhető egyszerű számolási
feladat volt. Ennek az eredményeit mutatja a 11. táblázat,
amelynek adatait a 13. ábra szemlélteti.
A helyes megoldást a válaszadó hallgatók kevesebb, mint 50
%-a tudta, holott a legfiatalabbak is 11. évfolyamra járnak.
Akik nem a fizikát választják fakultációnak, azok 11.
osztályban tanulnak utoljára fizikát, ahol az atom- és
magfizika az utolsó nagy témakör. Tehát a válaszadóknak
tanulniuk kellett (volna) a témáról és az exponenciális
bomlástörvényről. (Ha nem is ezen a néven.) Ennek ellenére
csak 47 %-uk tudta a helyes választ. Ez arra enged
következtetni, hogy akik nem tanultak a témáról (ha van
ilyen, de biztos, hogy nem 50 %!), azok sem hajlandók
gondolkodni, és úgy eljutni a helyes eredményig. Vagy lehet,
hogy ha tényleg nem hallottak még róla, akkor is sokkal
misztikusabb dolognak képzelik a felezési időt, mint ami
valójában. Valószínűleg nagy szerepe van a rossz arányban
annak is, hogy az utolsó lehetőségként nem egy szám, hanem
egy „tudományosnak tűnő” kifejezés szerepelt. Sokakat
megtévesztett az 1000-es, valamint a 3-as szám, amelyek a
feladat szövegében szerepeltek. Ilyenkor szokott életbe lépni
az az effektus, miszerint ha valaki nem tudja a választ, akkor
a legbonyolultabb, legtudományosabb lehet a jó. Ez a
gondolatmenet egy másik kérdés kapcsán is elő fog kerülni!
Érdemes megjegyezni, hogy erre a kérdésre érkezett a
legkevesebb válasz: az 1027 válaszadóból mindössze 994-en
válaszoltak erre a kérdésre.
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11. táblázat A 10. kérdés eredményei
10. Ha egy radioaktív atommag felezési ideje 1 év, akkor
1000 db ilyen magból mennyi marad 3 év múlva?
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13. ábra: A 3. kérdés 2007. és 2011. évi adatai
A 9. kérdés a radioaktivitás nem energetikai célú
felhasználásáról szólt. A 2007-es felméréshez hasonlóan a
diákok 73 %-a csak a daganatok elpusztítását jelölte meg nem
gondolva az ipari, illetve mezőgazdasági alkalmazásokra. Ez
valószínűleg annak tudható be, hogy az energetikai
felhasználáson kívül csak az orvosi (diagnosztikai és terápiás)
alkalmazások kapnak nagy nyilvánosságot.
A 11. kérdés a paksi és a balesetet szenvedett csernobili
reaktortípusokra, az azok közti különbségekre kérdezett rá
abban a formában, hogy a kérdőívet kitöltők tartanak-e attól,
hogy a paksi atomerőművet érheti-e a csernobilihoz hasonló
katasztrófa? A válaszadók mindössze 30 %-a tudta, hogy
ilyen baleset Pakson nem következhet be azon egyszerű
oknál fogva, hogy más típusú reaktorok üzemelnek Pakson.
(Ez oda volt írva a válaszba, de úgy tűnik nem elég
tudományosan, hogy a diákokat meggyőzze!) Ebből az
következik, hogy a válaszadók 70 %-a tart attól, hogy
bármikor bekövetkezhet egy hasonló katasztrófa. Ez szintén
az elégtelen tájékoztatásnak tudható be, valamint annak,
hogy a diákok a fizikaórán nem hallanak ezekről a témákról.
(Ami nem meglepő, ha még a felezési idő fogalmával
sincsenek tisztában.)
Az utolsó kérdés ebben a témakörben arra vonatkozott, hogy
hogyan fizeti a Paksi Atomerőmű Zrt. a nukleáris hulladék
elhelyezésének és az erőmű leszerelésének költségeit? A
válaszadók 70 %-a eltalálta, hogy a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapon keresztül fizet az erőmű. A maradék 30 %
körülbelül egyenlően oszlott meg a „nem ő fizeti” és az
„eladja a kiégett fűtőelemeket Oroszországnak” lehetőségek
között. Ez azt mutatja, hogy a diákság helyesen gondolkodik
a kérdésről – lehet, hogy ez esetben a megfelelő tájékoztatás
eredményeképp. Ennél a kérdésnél is előkerült a fent említett
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gondolatmenet, miszerint a legbonyolultabb válasz lehet a jó.
Volt egy diák, aki ebben (tudtán kívül) meg is erősített, azzal,
hogy odaírta a helyes válasz mellé: „fogalmam sincs, de ez
van
a
leghosszabban
és
a
legtudományosabban
megfogalmazva, úgyhogy biztos ez a jó”. Remélhetőleg a
70%-os arány nem csak ennek köszönhető.

Következtetések, javaslatok
A cikkben bemutatott volt Magyarországon a legnagyobb
felmérés a fiatalok körében. (A Paksi Atomerőmű Zrt. is
végez évente közvélemény-kutatást, de ott nincs kiemelt
korosztály.)
Ezer főnél többet ez idáig nem sikerült bevonni a
vizsgálatokba. A rendszeresen szereplő kérdésekkel 24 évre
visszamenőleg követni tudjuk a diákság hozzáállását a
témához, illetve a tárgyi tudás alakulását. Az adatokat
elemezve megállapítható, hogy az atomenergetika megítélése
nem túl jó, de egyértelmű elutasítás sem tapasztalható.
Egyértelmű kapcsolatot lehet felfedezni a tárgyi tudás és a
kialakított vélemény között. Ezt ún. „keresztlekérdezésekkel”
lehet vizsgálni. Megnéztem, hogy akik rossz választ jelöltek
be bizonyos ismereteket vizsgáló kérdésekre, azok miként
válaszoltak a hozzáállás jellegűekre.
Az eredmények a korábbi három felmérés eredményeivel
összhangban
vannak,
így
a
kapott
eredmények
megbízhatónak tekinthetők. A tárgyi tudást felmérő kérdések
kiértékelése során úgy gondoljuk, hogy az iskoláknak
nagyobb szerepet kellene vállalni a témával kapcsolatos
ismeretek közvetítése során. A csökkentett számú
természettudományi órák során azonban erre aligha nyílik
lehetőség. Ennek részletezésébe nem kezdenék bele, mert
egyrészt ez csak szubjektív véleményalkotás lenne, másrészt
pedig ez ennél a témánál jóval messzebbre mutató
oktatáspolitikai kérdés.
A tömegtájékoztatásnak is jóval nagyobb szerepet kellene
vállalnia, az ilyen jellegű műsoroknak nem késő éjszaka
kellene adásba kerülniük. Erre viszont kevés az esély, mert
ahogy egy neves televíziós személyiség mondta:
„Értelmiségieknek nem lehet fő műsoridőbe műsort rakni,
mert az értelmiségi nem küld vissza sms-t, amiből a bevétel
van.”
A Japánban 2011. március 11-én történt földrengést és
cunamit követő híradásokban az esetek nagy többségében az
volt megfigyelhető, hogy a katasztrófasorozat miatt
bekövetkező nukleáris események kerültek inkább a fő
címekbe, és háttérbe szorultak az olyan hírek, amik arról
szóltak, hogy hányan haltak meg, vagy tűntek el. A nem
szakmai híradások szinte kivétel nélkül tartalmaztak
megtévesztő, szenzációhajhász kijelentéseket, amelyeknek
nem volt sok valóságtartalma, de az ilyen hírek kétségtelenül
nagyobb hírértékkel bírnak, ezzel teszik eladhatóbbá,
nézőcsalogatóbbá az újságokat, televíziós műsorokat.
Remélhetőleg ez a hozzáállás a közeljövőben megváltozik
mind az oktatásügy, mind pedig a médiában való
tájékoztatás terén.
A Paksi Atomerőmű Zrt. is nagy hangsúlyt fektet az emberek
tájékoztatására. Létrehozták a Tájékoztató és Látogató
Központot, ahova ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül is
be lehet menni. 16 éven felüliek az üzemi területre is
beléphetnek, de ide már előre be kell jelentkezni. 1992. június
30-án az erőmű létrehozta 13 környező település
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önkormányzatából a Társadalmi Ellenőrző és Információs
Társulást (TEIT). A társulás célja, hogy a rendszerváltás után
lényegesen tágabb teret kapott sajtó (sokszor alaptalan)
atomenergetikával kapcsolatos negatív híreivel szemben
megfelelő tájékoztatást adjon a környező lakosságnak. Az
atomerőmű tájékoztatási stratégiájának alapja a nyitottság. A
TEIT tagjai (mint minden más érdeklődő!) az alkalmazott
technológia minden pontjára betekintést nyerhetnek. Az
atomerőmű tájékoztatással megbízott szervezete kiépítette és
folyamatosan ápolja sajtókapcsolatait. Ezen kapcsolatok
többnyire megbízhatóak, lehetővé teszik a hiteles, gyors
tömegtájékoztatást. Ennek ellenére – főleg az országos
médiumok számára – szenzációértéke, "piacképessége" a
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negatív híreknek, sok esetben csúsztatott híreknek,
álhíreknek van. Hatékony ellenszere a félretájékoztatásnak a
megbízható sajtókapcsolatok mellett a direkt informálás,
amelyre lehetőség éppen a közvetlen környezetben van
igazán. A TEIT elősegíti és megszervezi az erőmű látogatását
személyes
élményszerzés
céljából
a
különböző
szervezeteknek (iskoláknak, kluboknak, nagyobb cégeknek,
intézményeknek stb.). A paksi atomerőmű környékén a
társadalmi megbékélés és konszenzus meghatározó eleme a
Paksi Atomerőmű Zrt.–TEIT együttműködés. Ez mintaértékű
példának is tekinthető, amelyben megtalálható a magyar
társadalom egészséges fejlődési folyamatának egyik
alkotóeleme. [7]

Irodalomjegyzék
[1]

Pime 2010
http://www.euronuclear.org/events/pime/pime2010/index.htm (Letöltés: 2011. március 6.)

[2]

Radnóti Katalin: Opinion and Thinking of Teenager Generation about Nuclear Energy in Hungary. ENS PIME Lucerne. 1994, 243-250.p.

[3]

Radnóti Katalin: A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelene, jövője. Nukleon. A Magyar Nukleáris Társaság lapja. 2008, I.
évfolyam 1. szám

[4]

Radnóti Katalin: Milyen napjainkban Magyarországon a tizenévesek atomenergiához való viszonya. Egy felmérés eredményeinek áttekintése. Fizikai
Szemle 1988/4. 157-160.o.

[5]

Egy gyárral kevesebb lesz a beregi térségben (Szabolcs online)
http://www.szon.hu/lakohelyem/vasarosnameny/cikk/egy-gyarral-kevesebb-lesz-a-beregi-tersegben/cn/news-20101110-05090124
(Letöltés: 2011. március 3.)

[6]

Kelemen Zoltán, Földvári Zsuzsa: Cukoripari ársokk, Heti Világgazdaság: 2011. március 12. 10. szám

[7]

Társadalmi kapcsolatok (Paksi Atomerőmű Zrt.) http://npp.hu/tarsadalmi-kapcsolatok (Letöltés: 2011. március 3.)

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

8

