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Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakon
Buday Csaba1, Anda Gábor1, Aradi Mátyás1, Bencze Attila1, Berta Miklós2, Tulipán
Szilveszter1, Veres Gábor1, Zoletnik Sándor1 és a COMPASS csapat
1

MTA Wigner FK RMI
1521 Budapest, Pf. 91.

2

Széchenyi István Egyetem,
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Több éves munka eredményeként az RMKI-ban a COMPASS tokamak számára fejlesztett lítium nyaláb elkészült. A nyaláb
segítségével a hagyományosnak mondható BES és a teljesen új ABP diagnosztikák használata válik lehetővé. Ezen cikk célja
összefoglalni ezen fejlesztéseket, bemutatni az újdonságokat és a kihívásokat.

A COMPASS tokamakról röviden

elérhető ez a stabilizáció, azonban a toroidális áram ekkor is
szükséges.

A T-3 óta a legígéretesebb berendezés típus, amitől a fúziós
energia földi felhasználását reméljük, a tokamak. Ezen
berendezésekben termonukleáris hőmérsékletű plazmát
állítanak elő, a plazma összetartását és stabilitását külső
tekercsekben és a plazmában folyó áramok együttesen
biztosítják. A tokamakok plazmájának egyensúlyát két részre
szokták
bontani:
radiális
nyomásés
toroidális
erőegyensúlyra [1].

Ha mindezeket egybevetjük, akkor megkapjuk egy tokamak
megépítéséhez szükséges főbb tekercseket. Ezek: a toroidális
tértekercsek, amik a toroidális teret állítják elő, a központi
tekercs, ami a plazmaáram induktív hajtására szolgál és a
vertikális tértekercsek, ezek biztosítják a toroidális
erőegyensúlyt.
Modern
tokamakok
formázóés
divertortekercsekkel is rendelkeznek.

A radiális nyomásegyensúly szükséges a plazma kinetikus
nyomásának kompenzálásához, enélkül a plazma egy gázhoz
hasonlóan tágulna ki. Ezt az egyensúlyt egy dimenziós
rendszerekben is meg lehet érteni, ilyenek voltak a lineáris
pinch-kísérletek. A pinchek biztosították ezt a fajta
egyensúlyt, de a kísérletek során a végveszteségek nagynak
bizonyultak, ezt a koncepciót az energiatermelő fúzióra
elvetették.
Napjainkban a legkutatottabbak a zárt, toroidális
berendezések, melyekben a fő veszteségeket az anomális
transzport okozza, ez sok nagyságrenddel kevesebb, mint a
nyílt végű rendszerek tipikus végveszteségei [2].
Egy ilyen geometriában viszont új erők lépnek fel, amik
toroidálisan kifele nyomják a plazmát: az egyik ilyen a
hurokerő, ami a plazmában folyó áram következménye, a
másik az „úszógumi-erő”, ami pedig a plazma nyomásából és
a görbületből adódik. Hasonlóan egy „egyenes”
úszógumihoz, amit meghajlítunk, a plazma számára is a
kiegyenesedett állapot kedvezőbb energetikailag. Ezek az
erők a kísérleti időskálához képest is nagyon gyorsan a külső
falhoz nyomják a plazmát, megszüntetve azt, ezért
ellensúlyozni kell őket. Ez a toroidális erőegyensúly kérdése.
Ilyen
ellensúlyozás
csak
akkor
lehetséges
egy
forgásszimmetrikus rendszerben, ha a plazmában toroidális
áram folyik, ami egy függőleges mágneses térrel kölcsön
hatva befele mutató Lorentz-erőt eredményez. Vezető fallal is
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Az első tokamakok a két egyensúly szeparált kezelése
érdekében nagy sugárarányú berendezések voltak, így a
toroidicitással csak mint korrekcióval kellett számolni.
Ezekben a konfigurációkban a plazma mindig kör
keresztmetszetű volt.
A formázott plazmákkal a 80-as években kezdtek el
kísérletezni (a kör keresztmetszetű plazmák vertikálisan
semlegesek, míg a formázott plazmák aktív szabályozást
igényelnek [3], ez technológiailag kb. ekkorra vált lehetővé),
és meglepően jó eredményeket értek el velük. A COMPASS is
ebben az időben keletkezett. Eredeti célja az MHD fizika
vizsgálata volt kör keresztmetszetű és D alakú plazmákban.
Hogy ezen utóbbi feladatát jobban el tudja látni, 1992-ben
átépítették és D alakú vákuumkamrát kapott, ekkor nevezték
át COMPASS-D-re.
Közben a COMPASS-t üzemeltető Culham-i kutatóközpont
(UKAEA CSC, később CCFE) egy alapvetően új megközelítés
irányába mozdult el, ez a szférikus tokamak, amelynek első
képviselője
a
START
tokamak
volt
(1991-1998).
Megjegyzendő, hogy már valamilyen szinten a COMPASS is
ebbe az irányvonalba tartozott, ahogyan a neve is mutatja
(COMPact ASSembly), de szférikus tokamaknak még nem
nevezhető. A START kiemelkedő eredményei tették lehetővé,
hogy a következő szférikus tokamak, a MAST megépüljön. A
MAST elkészülte után a COMPASS háttérbe szorult, így
végül 2001-ben leálltak a kísérletekkel.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. január 24.
2011. május 10.
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iskola (SUMTRAIC), így az RMKI két megrendelést is
kapott az új COMPASS-hoz: az egyik az intelligens gyors
kamera (EDICAM) [6], a másik a nyalábemissziós
spektroszkópia (Beam Emission Spectroscopy, BES) [7]
megépítése.

Egy új diagnosztika ötlete

1. ábra: A COMPASS Prágában.
A Cseh Tudományos Akadémia Plazmafizikai Intézete (IPP
AS CR) rendelkezett egy tokamakkal, ez volt a CASTOR,
de ez egy nagyon régi cirkuláris, limiteres berendezés, a
modern tokamakok fontos kérdéseinek kutatására egyre
kevésbé volt alkalmas (egyébként ez volt az eredeti TM1
tokamak). 2004-ben hivatalosan is ajánlatot kaptak a
COMPASS újraindítására, amit el is fogadtak, így téve
lehetővé a további üzemeltetést.
A tokamakot 2007-ben szállították át Prágába, és 2008
decemberében már sikerült is benne plazmát létrehozni [4].
A COMPASS jelenlegi és jövőben elvárt paramétereit az 1.
táblázat tartalmazza.
1. táblázat A COMPASS technológiai paraméterei.

Jelenlegi
értékek

Tervezési maximum

Nagy sugár (R0)

0,56 m

0,56 m

Kis sugár (a)

0,18 m

0,23 m

Plazma áram (Ipl)

100 kA

350 kA

Toroidális tér (BI)

1,8 T

2,1 T

Vákuum (p)

5x10-8 Pa

1x10-8 Pa

Elnyúltság

1

1,8

Plazma alak

kör

D, SND, elliptikus,
kör

Lövés hossza (t)

~ 0,1 s

~1s

Alsó hibrid
áramhajtás

0 MW

0,4 MW

0 MW

2 x 0,3 MW

1,3 GHz
Semleges nyaláb fűtés
40 keV

A magyar és a cseh intézetek már régóta szoros
kapcsolatban álltak egymással, ennek egyik jó példája a
már régóta közösen szervezett fúziós plazmafizikai nyári

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

Zoletnik Sándor ötlete volt, hogy a kifejlesztendő BES
diagnosztikát ki lehetne egészíteni. A BES egy plazmába
lőtt diagnosztikai nyaláb (egyes esetekben fűtőnyaláb)
karakterisztikus sugárzásának detektálásával képes
sűrűségmérésre: a nyaláb semleges atomjai a plazmával
való kölcsönhatás során gerjesztett állapotba kerülnek,
majd ezt a gerjesztési energiát lesugározzák. Nyilvánvaló,
hogy ezen átmenetek valószínűsége függ a sűrűségtől, a
rátaegyenletek segítségével képesek vagyunk modellezni a
kibocsátott fény eloszlását, a sűrűség térbeli profiljának
ismeretében [8]. Optimalizációs algoritmusok segítségével az inverz problémát megoldva- a fényintenzitás
eloszlásából visszaállítható a sűrűségprofil. Atomfizikai
okokból az ilyen diagnosztikák számára az alkálifématomokból álló nyalábok a legmegfelelőbbek. A kis
ionizációs potenciál miatt az ilyen alkálifém nyalábok
elsősorban a plazma szélének vizsgálatát teszik lehetővé,
nem hatolnak a plazma közepéig.
Amikor a nyaláb atomjai ionizálódnak, a BES diagnosztika
elveszíti őket, az ionok energiaszintjei nem azonosak a
semleges atomokéval, így a BES detektorainak szűrőjén
nem
jut
át
a
megváltozott
hullámhosszúságú
karakterisztikus sugárzás, valamint az ionok el is
távolodnak a megfigyelt területről, ezúttal a pályájukat már
a mágneses térrel való kölcsönhatás határozza meg. Első
közelítésben tekintsük a teret homogénnek, így Larmorpályákat kapunk. Figyelembe véve a tokamakban található
mágneses tér nagyságát és a diagnosztikai nyalábok tipikus
energiáját, könnyedén kiszámíthatjuk az ion mozgásának
Larmor-sugarát, ami:

rL =

mv
qB

(1)

Ha a képletbe beírjuk a COMPASS mágneses terét (B), a
tervezett nyalábatomok v sebességét pl. a lítium esetében,
akkor nagyobb értéket kapunk, mint a kis sugár, vagyis a
nyaláb ionjai kijutnak a plazmából!
Ezek az ionok más-más helyen keletkeznek, így az általuk
bejárt pálya is különbözni fog. Ha meg tudjuk mérni a
nyalábáram térbeli eloszlását a kilépési ponton, akkor
információt kaphatunk a mágneses térről. Ez az ABP
(Atomic Beam Probe) diagnosztika alapelve.
Hasonlóképpen működik a HIBP (Heavy Ion Beam Probe)
szonda is, azonban ott a primer nyaláb ionnyaláb. Az ionok
bejuttatása a plazmába a tokamak mágneses terén keresztül
nehezebb, mint a semleges atomoké, de a HIBP-vel sem
(csak) a primer nyalábot figyelik meg, hanem az 1+ → 2+
átmenet kétszeresen pozitív ionjait detektálják [9,10,11].
Ennél a módszernél a nyalábáram tipikusan kevesebb, mint
amennyi az ABP rendelkezésére áll, viszont sokkal jobban
fókuszált (~mm) és a detektor is kifinomultabb (pl.
energiaanalizátort is tartalmaz).
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A nyaláb paraméterei
Mivel mind a BES, mind az ABP rendszerek a nyalábra
épülnek, ez a diagnosztikák egyik legfontosabb eleme. A
nyaláb fejlesztésért Anda Gábor felelt, de rajta kívül az
RMKI több kutatója és mérnöke is dolgozott ezen a
feladaton. A nyaláb energiájának legalább akkorának kell
lennie, hogy a tipikus mágneses tér értékek mellett az
ionok kijussanak a plazmából, a jel/zaj viszony javítása
érdekében pedig a lehető legnagyobb nyalábáram
szükséges. Az ABP először tervezett detektorpozícióját
figyelembe véve valamilyen nehezebb alkálifém felelt
volna meg a célra legjobban (pl. rubídium), de ezek
másodlagos ionizációs energiái túl alacsonyak [2. táblázat],
a számítások szerint ez elfogadhatatlan mértékű
másodlagos ionizációt okoz [7].
2. táblázat Alkálifémek ionizációs energiái.
Első ionizációs potenciál
[eV]

Másodlagos ionizációs
potenciál [eV]

Li

5,42

76,02

Na

5,16

47,52

K

4,36

31,79

Rb

4,2

27,43

Cs

3,91

23,27
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Így dőlt el, hogy lítiumnyaláb kerül a COMPASS-ra. Az
atomok forrása egy lítium tartalmú kerámia, amiből fűtés
és elektromos tér hatására kinyerhető a lítium, ez a fajta
forrás azonban (a termikus diffúzió sebessége miatt)
korlátot szab a maximális nyalábáramra. Hasonló emitter
azonban nátriumra vagy más alkálifémekre is készíthető,
így a nyaláb szükség esetén átalakítható más ionra is.
A semlegesítő egy a nyalábdiagnosztikákban újszerű
eszköz, amelyben a lítium töltéscserés reakcióval vesz fel
egy elektront és válik semlegessé. A semlegesítő egy dupla
csonka kúp alakú elem, amelyben nátriumgőz található [2.
ábra]. Működési elve, hogy az aljában található egy fűtött
nátriumforrás, a keletkező gőz a végek fele haladva lehűl
és lecsapódik, így biztosítva a nátrium cirkulációját.
Eme reakció hatásfoka 100 keV feletti energiákon jelentősen
csökken, így a maximális nyalábenergiára is kapunk egy
technológiai korlátot. Minden ilyen korlát figyelembe
vételével a gyorsítófeszültséget egy 120 kV-os tápegység
biztosítja, melynek árama legfeljebb 10 mA a maximális
feszültség mellett. Ezen energián a legnagyobb mágneses
tér, ahol az ABP még használható kb. 1,5 T. A tokamak
plazmák stabilitása megköveteli, hogy adott geometriában
a poloidális és a toroidális tér aránya ne haladjon meg egy
bizonyos értéket. [1,12] Mivel a poloidális teret a
plazmaáram generálja, ez a mágneses tér legfeljebb kb.
200 kA áramot hordozó plazma stabilitását tudja
biztosítani.

2. ábra: A semlegesítő metszete és termikus szimulációja.

A BES mérés számára nem szükséges, de az ABP-hez
szükség van nyalábkollimátorra és nyalábszaggatóra is.

mellett is lehetővé válik a mérés, ha a detektorjelek
spektrogramját elemezzük.

A kollimátor, bár csökkenti az áramot, de jobb térbeli
részletességet biztosít, míg a szaggatás segítségével
gyengébb időbeli felbontással, de nagyobb háttér értékek

A nyaláb szaggatásának frekvenciája maximum 400 kHz
lehet a jelenlegi konfigurációban.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012
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3/a ábra: Az elkészült nyaláb, még szállítás előtt.
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3/b ábra: A nyaláb tesztüzem közben.

3/c ábra: A teljes diagnosztika sémája.

Az ABP detektor elkészítése,
jelenlegi mérések
A nyaláb tervezett szélessége az ABP-vel végzett mérések
során 0,5 cm, bár akár 1 mm-re is leszűkíthető, de ekkor a
nyalábáram lényegesen kevesebb. Ebből az okból
kifolyólag az ABP detektorának kollektorlemezei, amik a
nyaláb ionjait összegyűjtik, szintén 0,5 cm szélességűek
lesznek. A felső diagnosztikai port méreteiből adódóan a
végleges detektor 5 toroidális és 7 vertikális csatornát fog
tartalmazni.
Jelenleg a COMPASS-on a teszt detektor van felszerelve,
ami 20 kollektorlemezzel rendelkezik, ezek 3 különböző
csíkszélességgel készültek, valamint 4 Langmuir-szonda is
elhelyezésre került a detektoron [4/a ábra]. Mivel a nyaláb
kilépési helye függ mind a kisülés paramétereitől, mind a
plazmaáram és a toroidális tér, valamint a nyalábenergiától

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

is, a detektor pozícionálása is szükségessé válhat. A
végleges detektort két irányban is el lehet mozdítani.
A detektoron hátteret okozhat a plazma UV- és lágy
Röntgen-sugárzása által kiváltott szekunder elektron áram,
de ez feltehetően nem lesz akkora, hogy a mérést
lehetetlenné tegye. A tesztdetektorral végzett méréseken
nem látszik háttér, amikor a plazma stabil [13],[4/b ábra],
de a COMPASS plazma hőmérséklete még nem éri el a
tervezett maximumot, valamint a mérés sem zajlott teljesen
tisztázott körülmények között. Újabb háttér mérések 2011
májusáig nem várhatóak, így kénytelenek vagyunk beérni a
jelenlegi adatokkal.
Figyelembe véve a semlegesítő hatásfokát és a kollimátor
hatását, a maximális nyalábáram kb. 2-3 mA. Ennek csak
kis része éri el a detektort, de még így is néhány 10, esetleg
100 μA várható a detektorlemezeken. A számítások azt
mutatják, hogy egy lapkára a teljes áram 6%-a is juthat, a
tipikus 1% környékén mozog [5. ábra].
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4/a ábra: Az ABP teszt detektora.
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4/b ábra: Jel az ABP teszt detektorán, egy 200 ms élettartamú
plazmánál. Csak a kisülés kezdetén látható jel.

5.ábra: A nyaláb teljes szimulációjának eredménye.

Kiértékelési lehetőségek
Ahhoz, hogy a mért adatokból a plazma paramétereire
következtethessünk, először meg kell értenünk, hogy mi
történik a nyaláb ionjaival.
Általános esetben az ionizáció pillanatában érvényes
három térbeli és három sebességtérbeli koordináta adja
meg az ionpálya kezdeti paramétereit, a pályát pedig
tovább bonyolítják ütközések a plazma ionjaival,
rekombináció és másodlagos ionizáció.
Az atomnyaláb egy térbeli egyenes mentén hatol a plazma
közepe felé, a nyalábatomok pedig ezen egyenes mentén
ionizálódnak. Ha tökéletes nyalábunk lenne, akkor
egyetlen paraméter, az ionizáció vonalmenti helye
meghatározná a három kezdeti térbeli koordinátát. A valós
nyaláb viszont véges szélességgel is rendelkezik, így
valójában tényleg három koordinátával írhatjuk le a
kezdőfeltételt, igaz, ezek közül kettő lényegesen kisebb
hatást tud gyakorolni a pályára, mint a harmadik.
A három sebességtérbeli koordinátával jobb a helyzet, a
nyalábenergia közel állandónak tekinthető, bár a nyaláb

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

nem tartalmaz sebesség-szelektort, de a tápegység 10 V-on
belül tartja a gyorsítófeszültséget. A töltéscserés reakcióban
csak egy termikus elektron impulzusa adódik át, így a
semlegesítés sem szélesíti ki jelentősen a sebességeloszlást.
A nyaláb némileg divergens, azonban ennek a hatása kb.
azonos a nyalábszélesség által okozott bizonytalansággal:
csak kis eltérést ad a pályába. Ez utóbbi két effektus a
gyakorlatban a „detektorfolt” kiszélesedését okozza.
A fúziós plazmákat „ütközésmentesnek” szoktuk [12]
tekinteni, ami abban nyilvánul meg, hogy a részecskék
átlagos szabad úthossza jóval nagyobb, mint a berendezés
mérete. Az ütközések közül is az elektronokkal valók
gyakoribbak [9], de csak az ionokkal valók tudnák
számottevően megváltoztatni a nyaláb ionjainak
impulzusát.
Ezeket összegyűjtve azt kapjuk, hogy a nyalábionok
pályáját lényegében mégis csak az ionizáció vonalmenti
helye határozza meg, és kisebb zavaró hatások enyhén
eltérítik, kiszélesítik a nyalábot. A számítások is ezt
támasztják alá [14].
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Tokamakokban a mágneses konfiguráció axiálisan
szimmetrikus. Természetesen vannak olyan jelenségek (pl.
rezonáns áramperturbációk), amik ezt a szimmetriát
lerontják, de ezek az eltérések jellemzően csekélyek az
egyensúlyi értékekhez képest. Hengerszimmetrikus
mágneses térben mozgó nemrelativisztikus töltött
részecske kanonikus impulzusmomentuma megmaradó
mennyiség [9,10,14]:

mR 2

d
 qA  const .
dt

(2)

Mivel a hengerkoordinátarendszer görbült, meg kell
különböztetnünk
a
kontravariáns
és
kovariáns
vektorkomponenseket. A fenti egyenletben R a valódi
szimmetriatengelytől mért távolság, a szögsebesség (dφ/dt)
egy kontravariáns vektorkomponens, a vektorpotenciálnak
(A) viszont a kovariáns komponensét kell beírni az
egyenletbe, ahogy az alsó index is jelöli ezt. [15] alapján ez
a komponens kifejezhető a fluxussal (Ψ):
r
pol
A = b 
2π

(3)

Az egyenletbe írt fluxus neve poloidális gyűrűfluxus (erre
utalnak
az
indexek),
definíciója
[1,12,14,15]-ben
megtalálható, szemléletesen egy körlapon átmenő
mágneses fluxust jelent. Leglényegesebb tulajdonsága,
hogy a plazmaáram hozza létre. A kifejezésben b
mértékrögzítő paraméter. Így a toroidális szöggyorsulásra
a következőt kapjuk:

d
q
r
=
c + pol
dt 2πmR 2





(4)

A fent szereplő c konstanst úgy kell megválasztani, hogy a
kezdeti feltételeknek eleget tegyünk (az ionizáció
pillanatában a toroidális szögsebesség nulla). Ha idő
szerint integráljuk az egyenletet, megkapjuk az
elmozdulást.
Érdemes tudni, hogy létezik olyan megválasztása a
koordináta-rendszernek, melyben a fluxus csak egy változó
(a fluxusparaméter) függvénye. Ezek a rendszerek a
fluxuskoordináta-rendszerek [14,15]. Ilyen rendszer az
egyensúlyi mágneses tér rekonstrukcióból megalkotható, és
így az integrálban szereplő fluxus átírható, mint a
koordináták függvénye. A részecske által bejárt pálya
(metszetének) ismeretében kiszámítható a toroidális
eltérülés.
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Hogy ezt numerikusan megtegyük, az integrált
diszkretizálnunk kell, ami egy összegzésre vezet:

=

q
c +Ψ R, Z dr = wT 
2
2πmvR
pálya



(5)

Látszólag nem helyes az egyenlet, mert a w pályafüggő
együtthatók mellett egy inhomogén tag is megjelenik (c-ből
adódóan). Ezt azért vehetjük bele mégis w-be, mert a
kezdeti feltétellel kapcsolatos: a szögsebesség az ionizáció
pillanatában nulla, vagyis:

c =  r ion 

(6)

Tehát az inhomogén tag is a fluxus függvénye, ezért vehető
bele a w súlyvektorba. Ebből megsejthetjük azt is, hogy az
ionizáció helyén lévő fluxus nagyobb súllyal fog szerepelni
az elmozdulásban, mint a pálya többi részén szereplő! A
[9,10]-ben szereplő mérések is ezt használják ki.
Mivel a valóságban több pályánk van, minden egyes
pályára felírható ez az egyenlet, és ha az összeset tekintjük,
akkor mátrix alakban így írhatjuk:

 W

(7)

Ha ismerjük a pályákat (illetve azok poloidális metszetét),
akkor W mátrix kiszámítható, ez kapcsolatot ad a fluxus és
a mért értékek, a φ toroidális eltérülések között. Ehhez
természetesen ismerni kell, hogy az eltérülésvektor adott
eleméhez melyik pálya tartozik. Ahogy korábban már
megmutattuk, a pályák egy paraméterben különböznek, ez
az ionizáció helye, ami alapján a becsapódási pont és az
ionizáció helye között van összefüggés. Így itt is inverz
problémát kell megoldanunk (meghatározni a fluxust), de
mivel a kapcsolat lineáris, a feladat nagymértékben
egyszerűsödik. A legkézenfekvőbb módszer a lineáris
legkisebb négyzetek elvén alapuló paraméterillesztés.

Összefoglalás
Bár mérési eredmények még csak korlátozottan állnak
rendelkezésre, a jelenlegi állapot alapján lehetünk
optimisták. Ha az ABP diagnosztika képes lesz áramprofil
rekonstrukcióra – ahogyan azt a számítások mutatják –
akkor az azt jelentené, hogy egy diagnosztikai nyalábbal
olyan méréseket tudunk elvégezni, amit eddig csak sokkal
bonyolultabb diagnosztikákkal lehetett megvalósítani. Az
integrált BES és ABP rendszerek képesek lennének a
sűrűség és az áramprofil együttes mérésére. Ezen
kutatások sikere megalapozhat újabb megrendeléseket más
berendezésekre, ami a magyar tudományos részvétel
további növekedését hozhatná a fúziós plazmafizika
területén.
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Kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia mechanikai
tervezése a MAST tokamakra
Kiss István Gábor1, Dunai Dániel1, Krizsanóczi Tibor1, Mészáros Botond1, Zoletnik
Sándor1, Anthony R. Field2, Rob Gaffka2
1MTA

Wigner FK RMI, EURATOM/HAS,
1521 Budapest, Pf. 91., (1)-392-2508

2EURATOM/CCFE

Fusion Association, Culham Science Centre

Abingdon, Oxon OX14 3DB, United Kingdom

2010 nyarán egy, az elektronsűrűség fluktuáció mérésére optimalizált kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia (a
továbbiakban: NyES) rendszert telepítettünk az angliai MAST szférikus tokamakra. A rendszer forgatható első tükre
segítségével a tokamak egyik deutérium fűtőnyalábjának spontán emisszióját méri a magplazmától egészen a plazma széléig
(sugárban: 0,7 m-től 1,5 m-ig). A leképezés a magplazma megfigyelésére (r = 1,2 m) optimalizált. A nyalábemissziót 4x8
pixeles lavina-fotódióda (APD) detektor tömbre képezzük le, ami 1 MHz-es sávszélességű mérések végzését teszi lehetővé 1010 –
1012 foton/sec-os fényintenzitás mellett. Jelen cikk ennek a diagnosztikának a mechanikai megvalósítását mutatja be, annak
vákuumkamrán belüli részére összpontosítva [1].

Bevezetés

forgathatóra kellett tervezni. A megfigyelési pontnak (első
tükör pozíciója) a következő feltételeket kellett kielégítenie:

A fúziós plazmafizika egyik fontos és aktívan kutatott
területe a plazma-turbulencia vizsgálata, hiszen ez felelős a
rendellenes
hőés
részecske-transzportért,
amely
meghatározza a fúziós plazma összetartásának minőségét. Ez
a jövő energiatermelő fúziós reaktorainak gazdaságossága
szempontjából kulcsfontosságú. Az MTA Wigner FK RMI
(továbbiakban: RMI) több mint egy évtizede folytat plazmaturbulencia kutatásokat több európai tokamak és sztellarátor
típusú
berendezésen.
Ebben
a
nyalábemissziós
spektroszkópia (angolul: Beam Emission Spectroscopy) az
egyik fő diagnosztikai eszköz. Az angliai CCFE-vel karöltve
az RMKI egy kétdimenziós NyES rendszert épített és
installált a MAST szférikus tokamakra 2010 júniusának elején.

 Megfelelő szögben nézzen a nyalábra, így biztosítva a
szükséges Doppler eltolódást (így szétválasztható a
felszabaduló fény vonala az egyéb, zavaró karakterisztikus
vonalaktól).

A NyES alapját írja le a következő cikk: [2]. A fúziós plazma
és semleges atomnyaláb kölcsönhatásából felszabaduló fényt
összegyűjtve és kiértékelve a plazma elektronsűrűség profilja
visszaállítható. Megfelelően gyors detektort használva
lehetővé válik ezen profil időbeli fluktuációinak megfigyelése
(jelenlegi berendezéseknél egy mérés hossza sec-os
nagyságrendű). A NyES-t az USA-ban használták először
fűtőnyalábokon történő mérésre az 1990-es években [3]. NyES
mérésnél az optikai rendszernek a lehető legtöbb, plazmanyaláb kölcsönhatásból keletkező fényt össze kell gyűjtenie,
mivel az elért jel-zaj viszony (SNR) egyenesen arányos a
beérkező fényintenzitás négyzetgyökével.
Ezen követelmény miatt a bemutatandó rendszer fénygyűjtő
(első) tükrét a vákuumkamrán (úgy is, mint: vk.) belül kellett
elhelyezni (lásd: 1. ábra). A nagyenergiájú (80-120 keV)
fűtőnyalábok képesek mélyen behatolni a plazmába, így a
megfigyelhető térfogat a magplazmától a plazmaszélig
terjedhet. Ennek kiaknázása érdekében az első tükröt

Kontakt: kiss.istvan.gabor@wigner.mta.hu
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 Amennyire lehetséges, a mágneses erővonalakkal
párhuzamosak legyenek a különböző plazma-sugarakhoz
tartozó látóirányok.
 Tegye lehetővé mérés végzését a megfigyelt nyaláb teljes
hossza mentén (a fényút ne legyen blokkolva).
Ezen követelmények kielégítése egy összetett tokamak
környezetben kihívást jelentő feladat mind fizikusok, mind
mérnökök számára.

A MAST NyES rendszer
Ez a fejezet ismerteti az újonnan telepített rendszert, ideértve
az első tükör helyének (megfigyelési pontnak) a
megválasztását, az optikai és a mechanikai rendszert, továbbá
az érzékelő egységet. A teljes diagnosztika - néhány
alkatrésztől és a tesztedénytől eltekintve - az RMKI
műhelyében készült.

Az első (fénygyűjtő) tükör helyének
megválasztása
Az 1. ábrán látható az optikai rendszer a MAST tokamak vkba helyezve. Az első tükör félúton helyezkedik el a vk. belső
fala és a P5-ös poloidális tekercs burkolatának külső oldala
között, koordinátái (R, φ, z) a következők: (1869,5 mm, 30°, 395 mm). A megfigyelt nyaláb az ún. south-south (SS)
deutérium fűtőnyaláb (az 1. ábrán kékkel jelölve).

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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A mechanikai rendszer
A diagnosztika mechanikai rendszerével szemben támasztott
követelmények a következők voltak:
 Az optikai elemek betervezett helyükön tartása, emellett
beállítási lehetőség biztosítása némelyiknek (L2, L3, M3, L4
az F1-el közös blokkban).
 Az optikai út lezárása (ne jusson be zavaró fény).
 Tegye lehetővé az M1-es pásztázó tükör forgatását.
 Tartalmazzon egy lezárót az M1 tükör előtt (amivel a
tükröt védhetjük).
 Biztosítsa a meghajtást az előző kettőhöz (tükör és lezáró).
 Tegye lehetővé az M1 tükör forgástengelyének beállítását
úgy, hogy a tükör középpontjának helyzete ne változzon
(ezzel lehet beállítani, hogy pontosan a megfigyelendő
nyalábot kövesse végig).

1. ábra: A MAST NyES rendszer optikája a tokamakban
(felülnézeti kép)
A fő optikai elemek és a szimulált fényút látható a 2. ábrán.
Az optikai rendszer alkotóelemei a következők: három darab
síktükör (M1, M2 és M3), három lencse dublett (L1, L3 és L4),
egy darab egyedi lencse (L2), egy szögletes interferencia
szűrő (F1), egy vákuumablak (W1) és a végső leképező
objektív (nem látható az ábrán). Az M1 és W1 közötti elemek
a vákuumkamrán belülre kerültek.

A fő kihívást a nem szabványos (legnagyobb lencse
Ø: 170 mm) méretű optikai elemek és a MAST tokamak
környezetben rendelkezésre álló korlátozott hely adta. A
felmerülő fő problémák az alábbiak voltak:
 A P5-ös poloidális tekercs burkolatának külső fala és a vk.
belső fala között nagyjából 260 mm szabad hely van. Ide
kellett az L1 lencse dublettet elhelyezni. Így a lencsék körül
60 mm szabad hely maradt a mechanikai elemek számára.
 Vákuumkörnyezetben is használható csapágyak beszerzése
kis mennyiségben (méretenként maximum 5 db).
 A szigorú paramágneses követelmények kielégítése
(abszolút permeabilitás < 1,1; 1 T indukciójú térben mérve).
 Költségtakarékos megoldást találni az optikai elemek
forgatására.

2. ábra: A MAST NyES rendszer optikai elrendezése (oldalnézet)
Az M1-es tükör elfordításakor a megfigyelt kép is forog az
optikai
tengely
körül,
továbbá
a
tárgytávolság
(nyalábemisszió és M1 között) is változik. Ezeknek három
következménye van: annak érdekében, hogy a kép mindig
áthaladjon a négyszögletes szűrőn (F1), azt forgatni kell az
optikai tengely körül (M1 elfordulásával megegyező
mértékben). Forgatni kell továbbá az élességállító gyűrűt a
leképező objektíven (a sekély mélységélesség miatt, ami a kis
F-szám következménye). A szűrőhöz hasonlóan a detektort is
forgatni kell az optikai tengely körül, hogy a nyalábemisszió
leképezése az APD-tömbön maradjon. Ez négy darab,
egymással összehangolt mozgatást jelent, melyeket mérések
között, időben egymás után kell végrehajtani (ha a megfigyelt
térfogatot
változtatni
szeretnénk).
A
forgatások
megvalósítására
számítógéppel
vezérelt
kétfázisú
léptetőmotorokat használtunk, melyeket szögelfordulás
jeladókkal szereltünk fel (a pozícionálás ellenőrzésére).
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3. ábra: A teljes MAST NyES rendszer CATIA modellje
A teljes MAST NyES rendszer - az M1-es tükröt védő,
vákuumkamrán belüli lezáró kivételével - látható a 3. ábrán.
A vörös vonal a vákuumhatárt szimbolizálja.
A teljes vk-n belüli rész egy szabványos, DN150CF méretű
vákuumtárcsára lett felépítve, amely tartalmazza a
vákuumablakot (W1) és a meghajtásokat az első tükörhöz
(M1) és a lezáróhoz. Az installálás során ezt a vákuumtárcsát
szereltük fel a tokamak középsíkon elhelyezkedő nagyméretű
tárcsájára. A vákuumkamrán kívüli rész egy alumínium
alaplapra lett felépítve, amely egy nem használt keretre lett
felszerelve (a keret nem szerepel a 3. ábrán). A két részt (vk-n
belüli és kívüli) egy fényzáró kúp köti össze. Az M1 tükör
tengelyének csapágyazása, a felhasznált csapágy és a tükör
forgástengelyének beállítására szolgáló alkatrészek láthatóak
a 4. ábrán.
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típusú forgó vákuumátvezető (ZRD7-es típusú) [5] vezeti be a
vákuumkamrába, amit egy villaszerű tengelykapcsoló hajt. A
hőtágulásból eredő esetleges mozgásokat egy rugalmas,
rozsdamentes acél tengelykapcsolóval egyenlítjük ki. A
megoldás előnye, hogy lehetővé teszi a vákuumátvezető
cseréjét (esetleges meghibásodása esetén) a levegő oldalról,
anélkül, hogy a tokamak vákuumkamrába be kéne lépni.
Természetesen a vákuumot ebben az esetben is meg kell
szüntetni. Az előbbi hajtásláncot léptetőmotor hajtja kis
holtjátékú bolygóműves hajtóművön keresztül.
A lezáró hajtásrendszere a 6. ábrán figyelhető meg a
legjobban.

4. ábra: A pásztázó tükör (M1) csapágyazása és forgástengely
állító mechanizmusa (keresztmetszet)
Az itt felhasznált csapágy egy 6004-es sorozatú, kerámiából
készült egysorú, mélyhornyú golyóscsapágy PTFE
golyókosárral [4]. Ebből kettő került beépítésre, axiálisan
előfeszítve a lehető legkisebb kotyogás és a maximális
stabilitás érdekében. A kerámia csapágyak használatának
előnye, hogy anyaguk teljesen paramágneses, hőállóságuk
nagy, nem szükséges kenés, továbbá alacsony mértékű a
felületi
gáz-deszorpció
(„kigázolgás”).
A
tükör
forgástengelye két, egymásra merőleges tengely körül
állítható, melyek közül az első tengelyt az adja, ha a
csapágyházat eltoljuk (jobbra-balra) a radiális pályán, amely
görbületi sugarának középpontja egybeesik a tükör
középpontjával. Ezt a radiális pályát tartószerkezetében
függőleges tengely körül elforgatva tudjuk a tükör
forgástengelyét a másik tengely körül állítani. Az előbbi
mozgás a megfigyelési útvonal magasságát állítja, az utóbbi
pedig a vízszintes síkhoz viszonyított dőlését. Ezt a beállítást
a telepítés során a vákuumkamrán belül kellett elvégezni
(egyszer), hogy a tükör pontosan kövesse a megfigyelt nyaláb
útját.

6. ábra: A MAST NyES rendszer vákuumkamrán belüli része a
külső hajtóegységekkel (felülnézet)
A lezárót pneumatikus munkahengerrel működtetett lineáris
vákuumátvezető (ZLDP950P típusú) [5] hajtja. A hajtás
vákuumkamrán belüli része fogasléc-fogaskerék áttételből,
fogaskoszorúból (a lezáró csövére hegesztve) és
tengelykapcsolóból áll. A lezárót alkotó kivágott csövet, ami
koncentrikus az M1 tartószerkezetét hordozó csővel,
rendelésre
gyártott,
speciális
négypont-érintkezésű
golyóscsapágy
(ún. drótcsapágy)
tartja,
melynek
középátmérője 165 mm. A csapágyat alkotó négy drótgyűrű
hőálló és paramágneses Co-Ni ötvözetből, a csapágygolyók
oxidkerámiából, a golyókosár pedig PTFE-ből készült [6]. A
lezáró elfordulása két véghelyzete között szögben kifejezve
120°. A vákuumátvezető hosszirányú lökete 50 mm, amely
teljes mértékben ki van használva a lezáró mozgatása során.
A lezárót nyitott és zárt állapotban a 7. ábra mutatja be.

A vákuumkamrán belüli rész (a lezáróval együtt) metszete
látható az 5. ábrán.

7. ábra: A lezáró nyitott és zárt állapotban

5. ábra: A MAST NyES rendszer vákuumkamrán belüli része a
külső hajtóegységekkel (keresztmetszet)
Az első tükör forgatását végtelenített rozsdamentes
acélsodrony végzi kötélkerekeken keresztül. A forgómozgást
egy ún. „wobble-stick” (bolygómozgású csőmembrános)
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A 7. ábrán látható, hogy a lezáró eltakarja az első tükröt, így
védve azt a tokamak-üzem során előforduló különböző
hatásoktól, úgymint a vákuumkamra kondicionálásakor
alkalmazott glimmkisüléses tisztítás és a boronizálás
(bórréteg párologtatása a felületekre), biztosítva M1 elérhető
leghosszabb élettartamát. Az átvezető hajtotta fogasléc
fogazott tengelyt forgat, amelyre homlokfogaskerék van
rögzítve. Ez a kisfogaskerék hajtja a lezáró csövére hegesztett
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fogaskoszorút. A kapcsolódó hajtáselemekhez az anyagokat
úgy választottuk, hogy a vákuum környezetben előforduló
hideghegedési hajlandóságot a minimumra csökkentsük.
Ugyanez igaz az első tükör hajtásánál felhasznált anyagokra
is.

8. ábra: A MAST NyES rendszer vk-n kívüli része az APD
kamerával, a fényzáró fedél nélkül
A vákuumkamrán kívüli optikai rendszer (mely tartalmazza
az APD kamerát) látható a 8. ábrán, a fényzáró fedele nélkül.
Ezen az alrendszeren három léptetőmotor található. Egy
forgatja a szűrő egységet, ahol az interferencia szűrő (F1) van
elhelyezve az optikai út ún. telecentrikus részében, a két
mezőlencse (L4) között. A szűrő háza védett a légköri
nedvesség ellen. A második motor forgatja a detektort (APD
kamera) az optikai tengely körül, egy bölcsőszerű
tartószerkezetben. Az utolsó motor forgatja a detektorra
leképezést végző objektív élességállító gyűrűjét, amely egy
kereskedelmi, 50 mm-es Nikkor F/1,2-es objektív. Az objektív
a kamerára szabványos felülettel csatlakozik (Nikon Fmount). Egy interlock egység szintén helyet kapott a
dobozban (az ábrán nem látható), amelynek feladata a doboz
feszültségmentesítése, ha a fedelet leemelik róla, ezzel védve
az alacsony üzemi fényszintre optimalizált detektort a normál
fényviszonyok okozta károsodástól. A vk-n kívüli rész
tervezését a Fúziótech Kft. végezte, amely az RMI egy spinoff vállalata.
A léptetőmotorok meghajtó kártyái [7], és azok további
elektromos
alkatrészei
egy
szabványos
19 colos
műszerszekrényben kerültek elhelyezésre. Ez az egység a
mérést vezérlő számítógéphez szabványos Ethernet
kapcsolaton keresztül kapcsolódik, lehetővé téve a
diagnosztika távvezérlését.
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A MAST NyES rendszer tesztelése
A rendszert a megrendelő CCFE-hez történt kiszállítása előtt
vákuum-, mechanikai- és optikai teszteknek vetettük alá az
RMI-ben. Vákuumtesztek során a diagnosztika vk-ba kerülő
részét teszt vákuumedénybe helyezve ellenőriztük az
elérhető végvákuum értékét. Ezen kívül ellenőriztük az
edény szivárgását (leak rate), majd pedig a vákuum
szivattyúkról leválasztott tesztedényben a nyomásnövekedés
időbeli változását mérve meghatároztuk a teljes kigázolgásszivárgás értéket. Ezen mérésekre egy egész napos, 150°C-on
történő kifűtési ciklust követően került sor. Az eredmények
teljesítették a szerződésben vállalt értékeket. A létrehozott
vákuumban a diagnosztika lezárójának működését is
teszteltük szoba- és megnövelt hőmérsékleten. A
szobahőmérsékleten előírt 1000 nyitási-zárási ciklusból álló
tesztet kétszer is sikeresen elvégeztük (1000 ciklus a beépített
diagnosztikánál nagyjából egy év működésnek felel meg).
Ezen tesztek elvégzésére egy nem szabványos méretű
(karimák külső átmérője: 660 mm), fémtömítéses (ConFlat®
rendszerű) vákuumedényt használtunk. Ezt hazai cégekkel
együttműködve gyártottuk le.
Az optikai teszteknek két fajtáját végeztük. Az elsőben az első
tükör forgásának visszaállási pontosságát vizsgáltuk, míg a
második a képalkotás minőségének ellenőrzésére szolgált.
Ahhoz, hogy ezek elvégezhetőek legyenek, egy teszt APD
kamera házat gyártattunk, mely csak a főbb tartóelemeket
tartalmazta. A tükör-forgatás visszaállási pontosságát a teszt
APD kamera házban az optikai tengelybe helyezett HeNelézerrel vizsgáltuk úgy, hogy a teljes fény utat
visszavilágítva, majd a kilépő fényt egy ernyőn felfogva
(mely a nyaláb poloidális síkjába lett elhelyezve)
meghatároztuk a fénypont koordinátáit. A mérés,
adatrögzítés és feldolgozás automatikusan történt, asztali
számítógépről vezérelve. A lézerpont ernyőn felfogott (a
nyaláb helyén lévő) helyzetének visszaállási pontossága ±3
mm-nek adódott legrosszabb esetben is. Ez a mérés
szempontjából elfogadható pontosságot jelent, teljesíti a
szerződésben foglalt értéket is.
A képalkotás minőségének ellenőrzésére egy maszkot
készítettünk, amelynek üveglemezre párolt krómrétegéből a
detektor tömb kiosztásának megfelelően a réteget lemaratták.
A maszkot a detektor síkjába helyeztük, majd ezt
kisfeszültségű halogén lámpával világítottuk meg. Az így
kapott, szintén az ernyőre vetített kép minőségét (élességét,
torzultságát és az egyes pixelek méretét) szabad szemmel
ellenőriztük, lásd a 9 ábrán.

Detektor egység (APD kamera)
Alacsony zajszint melletti, nagy mintavételi frekvencián
történő mérések különleges érzékelők fejlesztését igénylik.
Előző NyES kísérletekből tanulva lavina fotódióda (angolul:
APD, Avalanche Photodiode) detektorokat választottunk
alacsony zajú analóg erősítőkkel [8].
A kamera egység (aminek fejlesztését az Adimtech Kft.
végezte az RMI spin-off vállalataként) egy kompakt egység,
amely tartalmazza a 32 csatornás nagyfrekvenciás,
kétfokozatú analóg erősítőt, hőmérséklet-stabilizációt a
detektornak (kriogén hűtés igénye nélkül), egy szolenoiddal
működtetett optikai útlezárót és beépített fényforrást a
kalibrációhoz. Az egységet beépített FPGA vezérli,
adatkimenete pedig szabványos UDP adatfolyam, amely 1
Gbit-es Ethernet kommunikáción keresztül továbbítható.
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9. ábra: Az installáláskor használt kalibrációs ernyő a MAST vkban a visszavilágított képpel együtt
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Összefoglalás
2010 júniusában egy új, kétdimenziós NyES rendszert
installáltunk az angliai MAST tokamakra (CCFE, Abingdon),
amely a plazma elektron sűrűség fluktuációinak mérésére lett
optimalizálva. A detektor 32 darab 8x4-es mátrixba rendezett
csatornája révén lehetővé teszi majd e fluktuációk radiális és
poloidális irányú egyidejű mérését milliomod másodperces
idő- és centiméteres térbeli felbontás mellett mind a mag-,
mind a szélplazma tartományában (a tokamak kissugár teljes
tartományát lefedve ezzel).
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A mechanikai rendszert az RMKI-ban tervezték, gyártották és
tesztelték, szállítást követően a MAST tokamakra felszerelték
és kalibrálták. Az első mérések 2011 első negyedévében
várhatóak, amelyek segítséget nyújtanak a fúziós plazma
turbulenciája során létrejövő hő- és részecskeveszteség
modellezésének továbbfejlesztéséhez, továbbá más turbulens
jelenségek (például belső transzportgát, (ITB)) megértéséhez.

A teljes diagnosztika várt jel-zaj viszonya 100 és 300 között
lesz, amely a jelenleg üzemelő NyES diagnosztikák között a
legjobb érték.
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Alacsony frekvenciás fűrészfog prekurzor vizsgálata az
ASDEX Upgrade tokamakon
Lazányi Nóra1, Horváth László1, Magyarkuti András1, Papp Gergely1, Pokol Gergő1,
Pór Gábor1, Valentin Igochine2, Marc Maraschek2, ASDEX Upgrade Team2
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1521 Budapest, Pf. 91.
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A tokamak plazmákban lejátszódó fűrészfog instabilitást több mint 30 évvel ezelőtti felfedezése óta sem sikerült maradéktalanul
megérteni. Munkánk során a fűrészfog-összeomlás prekurzor szakaszában feltűnő módusok közti kapcsolatokat vizsgáltuk,
amelyek kiemelt szerepet játszanak a jelenség egyik lehetséges leírását adó, úgynevezett sztochasztikus modellben. A cikk az
elmúlt években az ASDEX Upgrade tokamakon felfedezett, közvetlenül az összeomlás előtt megerősödő módusra koncentrál.
A módus térbeli szerkezetének meghatározásán túl vizsgáltuk más módusokkal való nemlineáris kölcsönhatását, és tárgyaltuk a
fűrészfog-összeomlásban betöltött lehetséges szerepét.

Tokamakok és a fűrészfog oszcilláció

oszcilláció szabályozásához
jelenség pontos megértése.

azonban

elengedhetetlen a

A tokamak típusú fúziós plazmafizikai berendezésekben a
fűrészfog-oszcillációt már több mint 30 évvel ezelőtt
felfedezték [1], azonban a folyamat teljes elméleti leírása máig
nem valósult meg, a fűrészfog-összeomlások vizsgálata
jelenleg is a plazmafizika fontos feladata [2]. Munkánk során
a legnagyobb németországi tokamak, az ASDEX Upgrade
(AUG) adatait használtuk fel [3].
A fűrészfog-összeomlás a plazma közepének instabilitása,
amelynek során a központi plazmarégióból periodikusan
anyag és energia áramlik ki. Ez a plazma belső részéből
származó lágy röntgen (SXR: soft X-ray) jelekben (amelynek
intenzitása arányos a plazma sűrűségének négyzetével és a
plazma elektronhőmérsékletével [4]) fűrészfogszerű mintát
mutat: a jelek intenzitása csaknem periodikusan megnő, majd
egész hirtelen leesik (összeomlik). A külsőbb tartományokban
a folyamat ellentettje látható, azaz a mért jelek hirtelen
megnőnek, majd relaxálódnak. A plazma közepén és egy
külsőbb régión áthaladó SXR látóvonalat és az általuk mért
jeleket szemlélteti az 1. ábra. A fűrészfog összeomlásokról
magyar nyelven egy bevezető cikk már megjelent a Nukleon
folyóiratban [5], így magát a jelenséget ebben a cikkben nem
írjuk le részletesen. Az oszcilláció következményei pozitív és
negatív hatásokat egyaránt kifejtenek a plazmaösszetartásra,
emiatt nem az oszcilláció megszüntetésére, hanem
szabályozására lenne szükség [2]. A fűrészfog-összeomlás
előnye, hogy a D-T fúziós reakcióban keletkező,
termalizálódott alfa-részecskéket eltávolítja a plazma
közepéről, hátránya viszont, hogy a profilok változása miatt a
fúziós teljesítmény ingadozik, veszélyes lehet az alfa-fűtésre,
továbbá másodlagos instabilitásokat kelthet, amelyek komoly
hatással lehetnek a plazma összetartására. A fűrészfog-
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1. ábra: A plazma közepén és egy külsőbb plazmarégión áthaladó
SXR látóvonalak által mért jelek, és a látóvonalak pozíciója az
ASDEX Upgrade tokamak egy poloidális metszetében, a
mágneses felületeket is feltüntetve.
A jól ismert, plazma közepén fellépő belső hurok módus
mellett [6] a fűrészfog-összeomlások prekurzor szakaszában
az ASDEX Upgrade tokamakon megfigyeltek egy
alacsonyfrekvenciás prekurzor módust (LFSP: low frequency
sawtooth precursor) [5, 7]. Hasonló prekurzorokat figyeltek
meg a HT-7 [8] és JET [9] tokamakokon is. Jelen cikk az LFSP
módus jellemzésével, és az összeomlás során betöltött
szerepével foglalkozik.
A fűrészfog-összeomlások elméleti leírására sok modell
született, amelyek egyike a sztochasztikus modell [10]. A
sztochasztikus modell szerint a különböző mágneses
erővonalak csavarodást mutató – q biztonsági tényezővel
jellemzett –, egymásba ágyazott mágneses felületekből álló
szabályos mágneses térszerkezete lokálisan felborul. Ekkor
úgynevezett ergodikus zónák jönnek létre, amelyekben a

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. augusztus 19.
2011. szeptember 25.

Nukleon

2012. március

radiális irányú transzport felgyorsul. Ergodikus zóna
kialakulásához vezethet például, ha a fűrészfogösszeomlások előtt megfigyelt, különböző térszerkezetű
módusok
térben
átlapolnak.
A
plazmahullámok
sajátmódusait toroidális geometriában az (1) képlet írja le.
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Valós jelek módusszám-meghatározása természetesen
bonyolultabb [12]. Globálisan koherens módus esetén a
módusszám egész értékű, ezért az általunk kidolgozott eljárás
egy idő-frekvencia pontban azt a módusszámot fogadja el,
amelyre a lineáris fázismenettől vett

Qn (t ,  )

négyzetes

eltérés minimális:

Az LFSP térbeli struktúrája
Az általunk vizsgált alacsonyfrekvenciás prekurzor módus
pontosabb megismerésének kulcsfontosságú része a térbeli
szerkezetének meghatározása, melyet a poloidális és
toroidális módusszámmal, továbbá radiális irányban a
 r ,  hullámamplitúdóval jellemzünk. A korábban említett
belső hurokmódus térszerkezete (n,m) = (1,1).



értékek és a

szondapozíciók között lineáris kapcsolat van. A relatív
fázisokra a szondapozíciók függvényében egyenest illesztve
kapjuk meg a módusszámot (l = {m, n}):

(1)

ahol  az elmozdulásvektor,  r ,  a hullámamplitúdó,
mely csak az r sugár függvényében válthat előjelet,  a
hullám frekvenciája,
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A térbeli szerkezet mérésére általában mágneses szondák jelét
szokás felhasználni, viszont ezek nem érzékelik kellő
erősséggel a plazmaközepi módusokat, ezért a plazma
középső részén átmenő SXR diagnosztikák jelével
dolgoztunk. Az ASDEX Upgrade tokamakon 8 SXR kamera
található – összesen 208 látóvonallal –, melyek közül 7 azonos
szektorban helyezkedik el.

Qn (t ,  )    x , y (t ,  )  l x , y
x, y

ahol a

2

,

(3)

2

. 2 norma azt jelöli, hogy a szabályos l x , y

módus

által meghatározott egyenesnek a  x , y ( t , ) értéktől vett
ideális ±z2π (ahol z egész szám) eltolás melletti legkisebb
távolságát kell venni [13].

A plazma módusainak kimutatására vizsgálatunk során az
SXR jelekből a (2) képlettel definiált wavelet koherenciát
számítottuk ki, így a módus koherens részének időfrekvencia fejlődését is ki tudtuk mutatni:

Tx(t ,  )T  y (t ,  )
COH x , y (t ,  ) 

, (2)
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2
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ahol Tx( t , ) és Ty( t , ) az x és y jelek folytonos wavelet
transzformáltjai [11] a (t , ) idő- frekvencia pontban, . az
átlagképzést, T  pedig a T transzformált komplex
konjugáltját jelöli. Az átlagképzés egy simító affin-invariáns
kernellel történik [12].
A megfelelő jelpárok között wavelet minimum koherenciát
számítottunk, azaz minden idő-frekvencia pontban
kiszámítottuk a wavelet koherenciát, és a számított értékek
közül a legkisebbet vettük. Ezzel a módszerrel nagy
hatékonysággal kimutathatók a globálisan koherens
struktúrák [13].
A módusszámok meghatározásához a vizsgálataink során a
folytonos wavelet transzformáltak (3) fázisát használtuk fel.



 x , y (t ,  )  arg Tx (t ,  )T  y (t ,  )



.

(3)

Az idő-frekvencia sík minden pontjához meghatározhatjuk a

 x , y (t ,  )

relatív fázist. Ideális, szinuszos szerkezetű
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2. ábra: A módusszám-meghatározáshoz használt SXR csatornák.
((a) toroidális és (b) poloidális módusszám-meghatározáshoz).
(c) Az egyes poloidális csatornákhoz tartozó geometriai szög
hozzárendelése. [7]
Toroidális módusszám meghatározásához különböző
szektorokban elhelyezett kamerák szükségesek, amelyeknél a
látóvonalak poloidális vetülete megegyezik. Ennek a
feltételnek az ASDEX Upgrade-en az F és G SXR kamera felel
meg, amelyek toroidálisan 135°-ra helyezkednek el
egymástól, és poloidális metszetük megegyezik [4]. A
módusszámot az összetartozó látóvonal-párok között
számított koherenciaértékekből határoztuk meg. A #24006-os
kisülésben 4 plazmaközépen áthaladó látóvonal-pár állt
rendelkezésünkre (2.(a) ábra). A 3. ábrán láthatók a kisülés
egy fűrészfog-összeomlására számított módusszámok. A 3.(a)
ábrán jól megfigyelhető az (1,1) módus és felharmonikusai
kettő- illetve háromszoros frekvencián. A 3.(b) ábra a 3.(a)
ábra kétféle paraméter szerint szűrt változata: csak az 50 %
feletti wavelet minimum koherenciájú, és legkisebb Qparaméterű pontokban ábrázoltuk a módusszámokat. Ezzel a
módszerrel elérhetjük, hogy csak a globálisan koherens
módusokat jelenítsük meg.
A 3. ábrán jól látható, hogy az (1,1) módus és
felharmonikusainak a módusszáma a várakozásoknak
megfelel, továbbá az is, hogy az (1,1) módus és az LFSP
toroidális módusszáma megegyezik.
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3. ábra: (a) A prekurzor módusok toroidális módusszámai a #24006-os kisülésben, lágy röntgen jelekből számolva. (b) Koherencia és Q
szűrt módusszámok. Az (1,1) módus és felharmonikusai jól láthatóak. Az LFSP toroidális módusszáma n = 1, azaz megegyezik az (1,1)
móduséval. (A színskálán a negatív előjel az ion diamágneses drift irányába történő haladást jelöli, a pozitív pedig az elektron
diamágneses drift irányt). [7]
Poloidális módusszám-meghatározáshoz olyan kamerákra
volt szükségünk, amelyek azonos szektorban (azonos
toroidális pozícióban) helyezkednek el, illetve olyan
látóvonalakra, amelyek érintik azt a mágneses felületet,
amelyen a vizsgált módus elhelyezkedik, az LFSP esetében a
q=1 felületet. A megfelelő látóvonalak kiválasztása úgy
történt, hogy megnéztük, melyik az a két szélső csatorna,
amelynek a spektrogramján még látható a vizsgált módus.
Ezekhez a csatornákhoz meg kellett határozni a hozzájuk
tartozó szögkoordinátákat.

Kör alakú q=1-es fluxusfelület, és az ezt érintő látóvonalak
feltételezése mellett minden látóvonalhoz rendelhetünk egy
Ө geometriai szög értéket, és ezekből számíthatjuk ki a relatív
szondapozíciót (2.(c) ábra). A mágneses tér változásai miatt
azonban a módusok szerkezete deformálódik, amit a
mágneses Ө* koordinátákkal [14] tudunk figyelembe venni. A
poloidális módusszámok vizsgálatakor a továbbiakban a
toroidális módusszám-meghatározáshoz hasonlóan jártunk
el, a 3. ábrával megegyező időszakaszra számított poloidális
módusszámok láthatók a 4. ábrán. Jól látszik, hogy az LFSP és
az (1,1) módus poloidális módusszáma is megegyezik.

4. ábra: (a) A prekurzor módusok poloidális módusszámai a #24006-os kisülésben, lágy röntgen jelekből számolva. (b) Koherencia és Q
szűrt módusszámok. Az (1,1) módus és felharmonikusai itt is jól láthatóak. Az LFSP poloidális módusszáma m = 1, azaz megegyezik az
(1,1) móduséval.(Ebben az esetben a pozitív előjelű módusszámok tartoznak az ion diamágneses drift irányhoz.) [7]
A módusok radiális térszerkezetét direkt módon nem tudtuk
meghatározni, csak a növekedési ráta alapján lehet
következtetéseket levonni. A belső hurok módus és az LFSP
azonos poloidális és toroidális módusszáma, de eltérő
frekvenciája arra utal, hogy két különböző típusú módusról
lehet szó. A becsült növekedési ráta alapján az (1,1) belső
hurok módus valószínűleg ideális MHD módus, míg az LFSP
rezisztív módus is lehet [7].
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Az LFSP és a fő prekurzor
kölcsönhatása
Az LFSP és a belső hurok módus kölcsönhatása fontos
szerepet játszhat a fűrészfog-összeomlás folyamatának
megértésében, bár a módus eredete még nem ismert. A
kölcsönhatás vizsgálatát kétféle eljárással, sávteljesítménykorreláció és bikoherencia számításával végeztük el.
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Sávteljesítmény-korrelációs analízis

Bikoherencia

A BME Nukleáris Technikai Intézetben a megfigyelt
módusok közti kapcsolatot először sávteljesítménykorrelációs analízissel kerestük [4]. A korábbi vizsgálat során
még kevesebb mérési adat állt rendelkezésünkre, ezért újra
elvégeztük a számításokat, újabb kisülések adatainak
felhasználásával. A hasonló tulajdonságokkal rendelkező
összeomlások korrelációs függvényeinek átlagából kapott
eredmények megerősítették a korábbi eredményeket.

A bikoherencia módszerrel egy jelben található nemlineáris,
kvadratikus kölcsönhatásokat vizsgálhatunk [15]. Egy
időtérbeli jel auto-bikoherenciája egy kétváltozós függvény,
amely f1 és f2 frekvenciaváltozói függvényében megadja, hogy
az f1 és f2 frekvencián megjelenő hullámok között milyen erős
a fáziscsatolás. A függvény értékei 0 és 1 közé esnek. Abban
az esetben, ha a folyamat fáziscsatolt, 1-hez közeli értéket
vesz fel, ha nincs csatolás a hullámok között, akkor 0-hoz tart.
Egy f frekvenciájú hullám és felharmonikusa közti
kapcsolatot az (f,f) pontban kapott bikoherencia mutatja.

Az LFSP és a hurok módus között C = (55,5 ± 5) %
sávteljesítmény-korrelációt kaptunk, jellemzően negatív
időeltolás mellett, ami azt jelenti, hogy az LFSP késik az (1,1)
módushoz képest. A korrelációs függvények jellegzetesen
aszimmetrikusak voltak, míg az (1,1) módus és első
felharmonikusa, a (2,2) módus között számított korrelációs
függvény szimmetrikus volt. Az (1,1) és (2,2) módusok
közötti korreláció C = (90 ± 5) % lett τ = 0 ms időeltolás
mellett.

Az 5. ábrán a 24006-os kisülésben 1,6537 másodperckor
bekövetkező fűrészfog összeomlás prekurzor szakaszára
számított autospektrum, illetve bikoherencia látható. Az
időablakot 1,61 s és 1,64 s közé állítottuk, mely még az LFSP
energiájának jelentős növekedése előtt van. Az ábrán az LFSP
alacsony amplitúdójának ellenére jól látható az (1,1) belső
hurok módus és az LFSP között számított szignifikáns 0,6
körüli bikoherencia, mely jól egyezik a sávteljesítménykorrelációs analízis eredményeivel. Továbbá látszik az (1,1)
hurok módus és felharmonikusa, a (2,2) módus közti
kölcsönhatás.

5. ábra: Autospektrum és bikoherencia a #24006-os kisülés azonos fűrészfog-összeomlására számolva, (t = 1,61 s – 1,64 s) [7].

Diszkusszió
Munkánk során a tokamakokban előforduló fűrészfogösszeomláshoz kapcsolódó módusokat vizsgáltuk meg az
ASDEX Upgrade tokamak lágy röntgen jeleit felhasználva.
Ennek
kapcsán
először
meghatároztuk
az
alacsonyfrekvenciás fűrészfog prekurzor módus (LFSP)
toroidális és poloidális módusszámát, melyet az (1,1) belső
hurok módus térszerkezetével azonosnak találtunk. A
radiális térszerkezet alapján az (1,1) belső hurok módus
valószínűleg ideális MHD módus, míg az LFSP
feltételezhetően rezisztív módus. Az ideális módus nem
képes megváltoztatni a mágneses térszerkezetet, a rezisztív
módus viszont képes erre, azaz létrehozhat ergodikus zónát.
A [6,16] cikkekben igazolták, hogy a felharmonikusok
jelenléte is hozzájárul az ergodikus zónák kialakulásához.
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Hasonlóan, egy alacsonyabb frekvenciájú LFSP módus széles
sztochasztikus tartományt hozhat létre a q = 1 felület
közelében, különösen az X-pontnál [17]. Ez egyezik a
mérésekkel, azaz a q = 1 felület helye nem változik, q értéke
mágneses tengelyen 1 alatt marad, és az (1,1) módus túléli az
összeomlást [18].
Az ergodikus zóna kialakulása a nyomás profil lokális
kiegyenlítődéséhez vezethet, ami miatt a környező
tartományban
a
nyomásgradiensek
megnőnek.
A
nyomásgradiens által keltett instabilitások pedig összeomlást
okozhatnak a plazma közepén [19].
Akár ezen közvetett módon, akár közvetlenül az ergodikus
zónák kialakításával az LFSP lényeges szerepet játszhat a
modern fűrészfogösszeomlás-modellekben.
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Radioaktív korróziótermékek keletkezése és transzportja
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A primerköri szerkezeti anyagok és a hőhordozó közötti kölcsönhatások eredményeként bonyolult és egymással összefüggő
korróziós, vízkémiai és kontaminációs folyamatok játszódnak le, amelyek alapvetően befolyásolják a radioaktív és inaktív
korróziótermékek transzportjának jellegét és mértékét. A radioaktív sugárzási terek nagyságának és kiterjedésének becslését
célszerű összekapcsolni a korróziótermék-transzportfolyamatok (elsősorban a részecske-transzport) modellezésével. Jelen munka
igazolja, hogy a valós üzemi folyamatokat leíró modell valamennyi domináns korróziótermék radionuklid esetén tematikusan
figyelembe veszi a keletkezés és transzport alapfolyamatait, illetve azok mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket.
Ismereteink szerint ilyen komplex modell a VVER-típusú nyomottvizes reaktorok vonatkozásában jelenleg nem áll
rendelkezésre.

Korróziótermékek keletkezése és
transzportja

A fent leírtak összhangban vannak az alábbi tapasztalati
tényekkel. Nevezetesen, optimálisan vezetett primerköri
vízkémia (vízüzem) esetén is számolni kell:

Alapfolyamatok, és azok mértékét befolyásoló
tényezők

 az alkalmazott szerkezeti anyagok minimális vagy a
minimálishoz közeli, ill. tervezett mértékű korróziójával és
eróziójával,

A nyomottvizes atomreaktorok (PWR) primer hűtőkörében a
radioaktív és inaktív korróziótermékek keletkezésének és
transzportjának alapfolyamatait, illetve azok mértékét és
jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket – a vonatkozó
szakirodalmi adatok [1-2] alapján – az 1. ábrán foglaltuk
össze. Az 1. ábra egyértelműen alátámasztja, hogy adott
szerkezeti anyag esetén az alkalmazott vízkémiai üzemmód
(vízüzem) döntő hatással van az oldatfázisba jutó speciesek
megjelenési formájára, illetve a szerkezeti anyagfelület
felületkémiai és korróziós jellemzőire.

 az inaktív korróziótermékek
minimális
koncentrációjával
következésképpen

Az említett paraméterek együttesen határozzák meg a
szerkezeti anyag felülete és a hűtőközeg közt lejátszódó
komponenstranszport mértékét és mechanizmusát. Másként
fogalmazva a vízkémiai jellemzők megszabják a
transzportfolyamatokban részt vevő komponensek domináns
megjelenési formáit az oldatfázisban, és befolyásolják a
szilárd fázis és a szilárd/folyadék határfelület jellemzőit.

Kontakt: emese.deak@almos.uni-pannon.hu
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műszakilag elérhető
a
hűtőközegben,

 a radioaktív korróziótermékek képződésével aktivációs és
transzport mechanizmus révén,
 a hűtőközegből a szerkezeti anyagfelületek felé irányuló
korróziótermék-transzport (radioaktív speciesek esetén a
radioaktív kontamináció) minimális szintjével.
A korróziótermék-részecskéket megjelenési formájuk alapján
három csoportba sorolhatjuk. Ezek a következők: oldott,
kolloid, illetve diszperz méretű speciesek. A felületi oxidréteg
elektrokémiai korróziója, egyensúlyi oldódása, valamint
deszorpció révén különböző ionok (anionok és kationok) és
oxidok (hematit, magnetit és nikkel-oxidok stb.) juthatnak a
primerköri hűtővízbe.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2011. július 25.
2011. augusztus 25.
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1. ábra: A radioaktív és inaktív korróziótermékek keletkezésének és transzportjának alapfolyamatai, illetve az azok mértékét és jellegét
befolyásoló fontosabb tényezők
Kitüntetett szerepük miatt az elmúlt évtizedekben
széleskörűen tanulmányozták a magnetit és egyes nikkeloxidok oldhatóságát, megbecsülték a nikkel- és vasionok,
valamint a hidrolízis termékeinek termodinamikai
paramétereit 300 C-on [3-4]. Az adatgyűjtést és a
termodinamikai modellfejlesztést kiterjesztették néhány
vegyes oxid oldhatóságának meghatározására is [5-10].
Mindezek következtében a PWR-típusú reaktorok primer
hűtőkörében normál üzemi körülmények között jelenlévő
speciesek oldhatósága, illetve termodinamikai adatai ma már
jól ismertek. Általánosságban elmondható, hogy a
korróziótermék oxidok oldhatósága nagymértékben függ a
hűtővíz oldatkémiájától (pH, redoxi potenciál, ion
koncentráció) és a hőmérséklettől. A felsorolt paraméterek
közül a korróziótermék-transzport szempontjából a
legfontosabb oldhatóságot befolyásoló tényező a pH.
A nem oldott speciesek szemcseméretüket tekintve lehetnek
kolloid (5 < Ø < 500 nm)
vagy diszperz részecskék
(Ø > 500 nm); az utóbbiak eróziós, eróziós-korróziós
folyamatok, illetve mechanikai igénybevétel (lásd 1. ábra)
révén kerülhetnek a primerköri hőhordozóba. Ugyanakkor
hangsúlyozni kell, hogy a hűtővízben jelenlévő oldott
speciesek és részecskék (kolloid, vagy diszperz) között
dinamikus egyensúly alakulhat ki, azaz különböző
(adszorpciós-deszorpciós,
kristályosodás-oldódás
stb.)
folyamatok révén átalakulhatnak egymásba.
60Co-

kontamináció hatáselemzése

Közismert, hogy a könnyűvíz-hűtésű nyomottvizes (PWR) és
forralóvizes (BWR) típusú reaktorokban normál üzemmenet
esetén a hőhordozóba jutó legjellemzőbb korróziótermék
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radionuklidok a 60Co, 58Co, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 95Zr, illetve – a
szovjet gyártmányú VVER-típusú nyomottvizes reaktorokban
a felsoroltakon kívül még – az 110mAg. A radioaktív
korróziótermékek okozta kontamináció és személyi
dózisterhelés szempontjából a 60Co radionuklidnak
kiemelkedő jelentősége van. A 60Co dozimetriai hatása főleg
az emittált -fotonok nagy energiája (1,17 és 1,33 MeV), és
viszonylag hosszú felezési ideje (5,27 év) miatt kiemelkedően
kedvezőtlen. Egyes becslések szerint a reaktor-karbantartó
személyzet dózisterhelésének megközelítően 80%-a a 60Co
radionuklidnak tulajdonítható. (A VVER blokkoknál az
110mAg is jelentős hatású, mivel dózisállandója hasonló
nagyságú, ugyanakkor koncentrációja a hűtőközegben egyes
esetekben nagyobb a 60Co-énál.) Megállapítható tehát, hogy
hermetikus fűtőelemekkel vezetett normál üzemmenet esetén
a primer hűtőköri felületeken kialakuló radioaktív
szennyezést elsődlegesen a radioaktív korróziós termékek
keletkezése és transzportja határozza meg [1, 11-20].
A nyomottvizes reaktorokban – üzemi tapasztalatok szerint –
a sugárzási terek nagysága erőművenként változik, és
nagymértékben függ az adott erőmű üzemidejétől és
szerkezeti anyagának minőségétől. A zónán kívüli
(elsősorban gőzfejlesztő (GF)) felületeken a 60Co aktivitás már
néhány éves üzemidő elteltével is jelentős, és az üzemidő
előrehaladtával egyre dominánsabbá válik. Ez a tény – a 60Co
nuklid keletkezésének magfizikai folyamatait ismerve –
folyamatos inaktív Co-forrás létezésére utal, amelynek
eredetéről megoszlanak a kutatói vélemények.
A szakirodalmi adatok alapján összefüggés van a PWRtípusú reaktorokban mérhető dózisteljesítmények és a
szerkezeti anyagok kobalt tartalma között. Svéd kutatók
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igazolták, hogy a kobalttól eredő magas dózisszintért a Co-tal
szennyezett nikkelt tartalmazó plattírozott fűtőelem rácsok a
felelősek a Goesgeni erőműben [21]. A Westinghousegyártmányú PWR reaktorokban széleskörűen alkalmazták
gőzfejlesztő csövek szerkezeti anyagaként az Inconel-600
típusú ötvözetet (Co tartalom: 0,05%), illetve különböző
alátétek, szelepek, pumpák szerkezeti anyagaként a magas
kobalt tartalmú, kopásálló ún. stellites acélokat (Co tartalom
≥ 60%) [22]. Miután a primer hűtőkörből eltávolították a
stellites acél alkatrészeket, a kobalt dózisszintje jelentősen
lecsökkent [23]. Mindezek alapján – más kutatókkal
egyetértve [24] – a stellites acél kobalt tartalmát tartják a 60Co
fő forrásának. Ugyanakkor a szovjet VVER-típusú
erőművekben a primerköri szerkezeti anyag felületek
többnyire 08X18H10T típusú, ≤ 0,05% kobalt tartalmú acélból
készültek [25-26]. Az alacsony kobalt tartalom ellenére a
VVER-típusú erőművekben is számottevő a 60Co-tól eredő
sugárzási szint. Egy összehasonlító munka keretében
igazolták, hogy a Westinghouse-gyártmányú erőművekben a
gőzfejlesztők környezetében mért dózisteljesítmények jóval
nagyobbak, mint az orosz, cseh, vagy magyar VVER-típusú
reaktorban [27, 28].
60Co

Mindezek alapján reálisan feltételezhető, hogy a
radionuklid forrása a szerkezeti anyagok inaktív kobalt
tartalma, amely oldódási folyamat révén jut a primerköri
hűtővízbe.
Következésképpen
a
könnyűvízhűtésű
reaktorokban az aktív zónán kívüli terekben mért
dózisteljesítmények csökkenthetők, ha kizárólag olyan
szerkezeti anyagokat alkalmaznak, melyeknek kobalt
tartalma kisebb, mint 0,05% [29]. A VVER-típusú reaktorok
üzemi tapasztalataiból azonban könnyen belátható, hogy a
korrózióálló acél kis kobalt tartalma (0,01-0,02%) is jelentős
dózisjárulék forrása lehet, tekintettel a gőzfejlesztő csövek
több ezer m2-nyi felületére.

A korrózióterméktranszportfolyamatok modellezése
A különböző számítások során a radioaktív kontamináció
mértékének, illetve a sugárzási terek nagyságának és
kiterjedésének becslését összekapcsolják a korrózióterméktranszportfolyamatok (elsősorban a részecsketranszport)
modellezésével ([1] és az ott felsorolt hivatkozások).
Szakirodalmi adatok szerint normál − reduktív vízüzemi −
körülmények között a primer kör ausztenites korrózióálló
acél szerkezeti anyagainak belső felületén spinell-szerkezetű
kevertoxidokat (CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0x+y3) tartalmazó
vékony (1-2 m vastag) passzív réteg alakul ki, a védőrétegre
jelentős mennyiségben nagyméretű kristályok (magnetit
és/vagy hematit) rakódnak le a hőhordozó közvetítésével [12, 16-20]. Irodalmi adatok és a Paksi Atomerőműből
származó GF hőátadó csövek belső felületének mérési
eredményei egyaránt alátámasztják, hogy a primerköri
korróziós részecskék által hordozott radionuklidok
mennyiségét, azaz a részecskék aktivitását az „aktivációs” és
„transzport” mechanizmus egyaránt és egyidejűleg
befolyásolja [1-2, 30]. Mindezek alapján, a primerköri
acélfelületeken lerakódott kristályok lehetséges kémiai
összetételét és morfológiáját, az általuk hordozott
radioaktivitás, valamint kémiai ellenálló képességük
potenciális sorrendjét a 2. ábra szemlélteti. Az „aktivációs
mechanizmus” szerint a radioaktív korróziós szemcse
kizárólag a kémiai alkotóelemeinek felaktiválódásával
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keletkezik az aktív zónában. Tekintettel a primerköri
acélfelületeket borító vegyes oxidok összetételére (magnetit,
nikkel-ferrit és kromit), valamint csekély inaktív kobalt
tartalmára, ezen az úton döntő mennyiségben csak 55Fe, 59Fe,
51Cr, 63Ni, 58Co, 54Mn nuklidok keletkezhetnek. Könnyen
belátható, hogy az „aktivációs mechanizmust” tekintve a
korróziós részecskékben potenciálisan felaktiválható kémiai
elemek mennyiségét egyértelműen a szemcse mérete
befolyásolja.
A „transzport mechanizmust” feltételezve – akár a felületen
lévő, akár a hőhordozóban diszpergált – aktív korróziós
részecske a saját felülete és az oldott radionuklidokat
tartalmazó hőhordozó között lejátszódó transzportfolyamatok (adszorpciós-deszorpciós, kristályosodás-oldódás stb.)
révén keletkezhet.
Mivel a korróziótermék-transzportfolyamatok döntően
egyensúlyi folyamatok, a korróziós szemcsék felületközeli
tartományában a releváns radionuklidok (60Co, 110mAg)
aktivitása és kémiai koncentrációja a teljes primer köri
tartózkodás során állandóan változhat.
A kizárólag „aktivációs” mechanizmussal keletkező
radioaktív
részecskék
aktivitása
azon
radionuklid/besugárzott inaktív ötvöző komponens (nuklid)
párok esetén minimális, amelyeknél a besugárzott inaktív
ötvöző koncentrációja a vizsgált korróziós részecskében a
reaktor zónába belépést megelőzően rendkívül kicsi
(jellemzően zérus). Ezt az esetet jól példázza a 60Co/Co pár,
de megemlíthetjük az 110mAg/Ag párt is. Tovább bonyolódik
a helyzet, ha a valós primerköri korrózióterméktranszportfolyamatokat
tiszta
magnetit
szemcsékkel
modellezzük. Ekkor ugyanis a 63Ni/Ni és a 51Cr/Cr arányok
sem becsülhetők pusztán az „aktivációs mechanizmust”
feltételezve. Ugyanakkor elhanyagolható a „transzport”
mechanizmusnak tulajdonítható felületi aktivitástöbblet az
„aktivációs” mechanizmussal keletkező radionuklidok
aktivitása mellett azon „ideális” korróziós részecskék esetén,
amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
 az acélötvözők (Cr, Ni) valamint a nyomelemek (Co, Ag)
koncentrációja a korróziós részecskében a reaktor zónába
belépést megelőzően jelentős,
 a szemcse gömbszimmetrikus és felülete sima,
 a gömbszimmetrikus részecske átmérője nagy (lehetőleg >
10 µm), azaz a felület/tömeg arány kicsi,
 a korróziós részecske felülete passzív, azaz a szorpció
mértéke csekély.
Kitüntetett dozimetriai szerepe miatt számos dolgozat
foglalkozik a 60Co primerköri felületeken történő
akkumulációjával. Egy közelmúltban publikált összefoglaló
munka szerint [2] a 60Co az alábbi mechanizmussal kötődhet
meg az acélfelületeken. A hűtővízben ionos formában
jelenlévő 60Co szorbeálódik a felületen, majd bediffundál az
oxidfilm pórusaiba [31] és az oxidfilm belsejében ioncsere
reakcióba lép más átmeneti fém ionokkal. A 60Co izotóp mind
a külső nikkel-ferrit, mind a belső vas-kromit rétegben
inkorporálódhat, azaz beépülhet a korábban említett spinellszerkezetű oxidokba [32]. A folyamat eredményeként stabil
vegyes oxidok (CoFe2O4, CoCr2O4) keletkeznek [33-35]. Az
oxidok
kialakulásának
szabadentalpiáját
tekintve
megállapították, hogy a kobalt-kromit az egyik legstabilabb
oldhatatlan oxid a korróziótermék oxidok között [9, 36].
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Spinell-szerkezetű kevert oxidok
(CrxNiyFe3-x-yO4, ahol 0x+y3)

Kis Cr-tartalmú kristályok

Nagy Cr-tartalmú kristályok
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A

B

C

D

E

F
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kristályok)
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Oldhatóságuk sorrendje azonos kémiai dekontamináló oldatban
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A
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C

<
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B

<
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<

C

<
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2. ábra: A primerköri korrózióálló acélfelületeken kialakuló kristályos lerakódások csoportosítása
Lister és munkatársa BWR körülmények közt végzett
vizsgálatok eredményei alapján a 60Co akkumulációját az
előző bekezdésben vázoltakkal jól egyező, több lépéses
(adszorpció, ioncsere és szilárd fázisú diffúzió vagy migráció)
mechanizmussal írja le [37]. Ez alapvetően eltér Lister
korábban publikált és széles szakmai körökben elfogadott
modelljétől [34], mely szerint 60Co folyamatosan
akkumulálódik az acélfelületet borító oxidfilmben, és a
feldúsulás mértékét és időfüggését az oxidréteg képződése és
növekedése határozza meg. Ugyanakkor saját tapasztalataink
[17, 25, 32] – más kutatási eredményekkel [38] összhangban –
a PWR és VVER reaktorokra jellemző korrózióálló acél
szerkezeti
anyag/reduktív
vízüzem
rendszerben
egyértelműen arra engednek következtetni, hogy a 60Co
megkötődése a kvázi-stacioner állapotban levő oxid szemcsék
felületén dominánsan szorpciós és ioncserés folyamatok
révén történik, azaz a kontaminációt elsősorban a kobalt
akkumuláció és nem az oxidréteg képződés kinetikája
befolyásolja.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a sugárzási terek
nagyságának
és
kiterjedésének
becslését
célszerű
összekapcsolni
a
korróziótermék-transzport-folyamatok
(elsősorban
a
részecske-transzport)
modellezésével.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a valós üzemi folyamatokat
leíró modell nuklid-specifikus, azaz valamennyi domináns
korróziótermék és radionuklid esetén figyelembe veszi a
keletkezés és transzport korábban tárgyalt alapfolyamatait,
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illetve azok mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb
tényezőket.

Összefoglalás
A primerköri szerkezeti anyagok és a hőhordozó közötti
kölcsönhatások eredményeként bonyolult és egymással
összefüggő
korróziós,
vízkémiai
és
kontaminációs
folyamatok játszódnak le, amelyek alapvetően befolyásolják a
radioaktív és inaktív korróziótermékek transzportjának
jellegét és mértékét. Megállapítható, hogy a radioaktív
korróziótermékek transzportja minimálisra csökkenthető a
hűtőközeg
optimális
vízkémiai
paramétereinek
megválasztásával,
biztosítva
ezzel
a
minimális
korróziótermék-kioldódást a hőhordozóba. A 60Co izotóptól
származó sugárzási szint csökkentésének további kritériuma
minimális kobalt tartalmú (< 0,02%) szerkezeti anyag
alkalmazása. A radioaktív sugárzási terek nagyságának és
kiterjedésének
becslését
célszerű
összekapcsolni
a
korróziótermék transzport (elsősorban a részecsketranszport) folyamatok modellezésével. Hangsúlyozni kell
azonban, hogy a valós üzemi folyamatokat leíró modell
nuklidspecifikus,
azaz
valamennyi
domináns
korróziótermékek radionuklid esetén tematikusan figyelembe
veszi a keletkezés és transzport alapfolyamatait, illetve azok
mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket.
Ismereteink szerint ilyen komplex modell a VVER-típusú
nyomottvizes reaktorok vonatkozásában jelenleg nem áll
rendelkezésre.
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Globális urántartalékok földtani és mennyiségi értékelése
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A nukleáris energia térnyerése újra és újra felveti annak a kérdését, hogy van-e elegendő urán a növekvő igények kielégítésére.
Sok forrásban találunk olyan adatokat, amelyek ugyan támpontot adnak a tervezéshez, de az ércek ásványtani és földtani
tulajdonságainak ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezeket az információkat, teljes képet kapjunk az
uránércnek, mint a nukleáris fűtőelemek legfontosabb forrásának a hozzáférhetőségéről. Mivel egy tervezett, vagy engedélyezett
erőmű a beruházási döntéstől számítva csak több évtized alatt megtérülő befektetés, a döntés előkészítésben fontos szempont az
urán készletek becslési módszereinek megismerése és némi földtani ismeret ahhoz, hogy a hozzáférhető adatokat saját céljainkra
értékelni tudjuk. Munkánkban ezért a legfontosabb uránérc-típusok főbb jellemzőit mutatjuk be, és mennyiségük valamint
világtermelésben betöltött szerepük alapján értékeljük őket.

Bevezetés
Ma a világon 440 atomreaktor blokk működik, 61 épül
(2011.07.01), 154 építését tervezik (8-10 év) és további 343-at
javasolnak (többségében 15 éven belül). 2010-ben a blokkok a
világ elektromos áram termelésének 14%-át adták [1]. A 2006os év végi adatok alapján a világ uránszükséglete 59.065
tonna, míg a termelése csupán 43.880 tonna [2]. A kimutatott
és valószínűsített urán tartalékok mennyisége 6,3 millió
tonna, míg a feltételezett- és lehetséges tartalékok
mennyisége megközelítőleg 10,5 millió tonna [2].
Tanulmányunkban a nemzetközi érckutatásban elterjedt
USGS ásványvagyon osztályozási rendszert használjuk,
amely a készlet fogalmát a méretében és minőségében ismert
nyersanyag tartalékként határozza meg (1. ábra).

Jelenleg az igény és a termelés közti deficitet másodlagos
forrásokból (például: fűtőanyag újrafeldolgozás, nukleáris
fegyverek leszerelése) fedezik. Azonban ezek a források
folyamatosan csökkennek, így az igények kielégítésére újabb
telepeket kell termelésbe vonni. A nem, vagy csak részben
bizonyított tartalékok ásványtani és földtani tulajdonságainak
ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az
uránérceknek, mint a nukleáris fűtőelemek legfontosabb
forrásának a hozzáférhetőségéről.
Sokféle módon lehet osztályozni az uránérc telepeket. A
legtöbb IAEA és a jelentősebb uránbánya vállalatok által
készített osztályozás nem tér el nagyon egymástól, 12-18
teleptípust különítenek el. Az egyik legáltalánosabban
használt osztályozás 15 kategóriát különböztet meg az
általános geológiai környezetük alapján [3]. Az általunk
használt
osztályozás
követi
az
OECD
által
meghatározottakat, de elsősorban a telepek létrejöttét
meghatározó különféle folyamatokra koncentrál. Ilyen típustelepek a magmás differenciációhoz kötődő, a parciális
olvadáshoz kötődő, a metaszomatózishoz kötődő, az
unkonformitáshoz kötődő, a magmás kőzetekhez kötődő
hidrotermális, a homokkőben jelenlevő és az egyéb (kvarc
kavics konglomerátum, kalkrét-ban jelenlevő, lápos
területeken kialakuló és a nem konvencionális) telepek (2.
ábra).

1. ábra: Nemzetközi érckutatásban elterjedt USGS ásványvagyon
osztályozási rendszer.
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Magmás (olvadék) környezetben az urán dúsulását
elsősorban az U4+ viszonylag nagy ionsugarából (1 Å) és
alacsony ionpotenciáljából (iontöltés/ionsugár) adódó
szilikátos fázisokhoz viszonyított inkompatibilis viselkedése
határozza meg. Így az urán a bazaltos magma kristályosodása
folyamán az olvadék fázisban dúsul, ezért az erősen
frakcionált olvadékokból származó alkáli kőzetekben 10-100szoros dúsulásuk történhet meg (4. ábra). Így a földköpeny
többszöri olvadása során az urán eltávozik a földköpenyből
és a földkéregben dúsul.

2. ábra: Az eltérő típusú U-telepek földtani elhelyezkedésének
sematikus ábrája.

Az urán dúsulását meghatározó
geokémiai tényezők
Az urán a földkéreg felépítésében viszonylag kis, átlagosan
1.3 ppm koncentrációban vesz részt, amely hasonló más
fontos ipari felhasználású fém koncentrációjával (3. ábra). Az
uránnak a természetben három izotópja fordul elő,
mindegyik előfordulásnál döntően 238-as izotóp található
(99,275%), kis mennyiségben (0,72%) a 235-ös, és nagyon kis
mennyiségben a 234-es izotóp is megjelenik (0,005%). Mivel
fűtőelemként a mai atomerőműveknek túlnyomó részt a 235ös izotópra van szüksége, ezért a kibányászott uránt dúsítani
kell. A természetes uránnak pusztán a 0,4%-át hasznosítják
[4].
Az urán számos ásvány felépítésében megjelenik, de a
leggyakoribb ércásványa az uraninit (UO2+x), amelynek
mikrokristályos
kolloform
megjelenésű
halmazait
uránszurokércnek is nevezzük.
Kisebb
gazdasági
jelentőséggel
koffinitet (USiO4),
branneritet ((U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6), karnotitet (K2(UO2)2(VO4)23H2O, egyben jelentős vanádium ércásvány), tyujamunitet
(Ca(UO2)2(V2O8)-8H2O) és uranofánt (Ca(UO2)2(SiO3OH)25H2O) is bányásznak.

4. ábra: Az urán frakcionációja magmás folyamatok során [4].
Vizes oldatokban az urán szállítását és dúsulását az oxidatív
környezetben a +6 oxidációs állapotú urán magas
szolubilitása határozza meg, amely az UO22+ és az erős
anionok (mint például a F-, Cl-, CO32-, SO42- és PO43-)
komplexképző hatása miatt történik meg. Magas és alacsony
hőmérsékleten egyaránt az oldat oxigén fugacitásának
csökkenése a leghatékonyabb uraninit képződési folyamat,
amely a természetben leggyakrabban az urángazdag oxidatív
oldatok valamint a redukáló hatású oldatok keveredésekor, a
szenes összletekkel való érintkezéskor vagy a Fe2+ tartalmú
ásványok kölcsönhatásával következik be. Alacsony
hőmérsékleten az oldat savassága is meghatározó az U6+
oldhatósága szempontjából, így kis pH mellett oldott
állapotban jelenik meg, míg a közeg lúgosodásával
kicsapódik a magas oxigén fugacitással rendelkező
oldatokból is.

Főbb uránérc típusok jellemzése
Magmás differenciációhoz és parciális
olvadáshoz kötődő telepek

3. ábra: Az elemek gyakorisága a földkéregben.
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A gránit plutonokhoz kötődő U ásványosodásnak négy
típusa létezik. Három ezek közül egyedi magma kémiával
rendelkezik, ilyenek a peralkáli (Al2O3/(K2O + Na2O) < 1),
metaalumíniumos (Al2O3/(K2O + Na2O) > 1),
valamint
peralumíniumos (Al2O3/(K2O + Na2O + CaO) > 1) gránitok.
Ezek mindegyike egyedi járulékos ásványtársulással
jellemezhető [5]. A negyedik típusnak a migmatitos
környezetben jelenlevő granitoid kőzetek felelnek meg,
amelyeket alaszkitoknak neveznek (ld. alább). Kizárólag
ehhez a gránittípushoz és a peralkáli gránitokhoz
kapcsolódik
olyan
uránércesedés,
amit
a
nagy
hőmérsékletűtől egészen a késő-magmásig bezáródó
események hoznak létre. Azok a telepek, amelyeknél
migmatitos gneiszbe nyomul bele a pegmatitos telér, parciális
olvadáshoz köthetőek. Ezekben a képződményekben az
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uraninit szétszórtan jelenik meg. A gazdaságosan művelhető
telepek közül ezek képviselik a legextrémebb hőmérséklet és
nyomás körülményeket. A legjelentősebb ezek közül a
Rössing telep Namíbiában [6]. Ennek alapján a parciális
olvadáshoz köthető telepeket Rössing típusú telepeknek is
nevezik. Ilyen telepek számos helyen megtalálhatóak,
például: Kola-félsziget, Saskatchewan (Kanada), Québec
(Kanada), Wheeler Basin (USA, Kolorádó), Narvik
(Norvégia), Dél-Finnország stb.
A magmás differenciáció során az ércesedést peralkáli
magmához és granitoid kőzetekhez kapcsolódó, migmatitos
környezetben (pl.: alaszkit és karbonátit testek) lejátszódó
nagy hőmérsékletű magmás folyamatok hozzák létre. Mivel
az uránnak és a tóriumnak nagy az oldhatósága a jelentősen
depolimerizált magmában, a peralkáli magma extrém nagy
frakcionációs kristályosodása hatalmas méretű, kis fokú U- és
Th-telepek kialakulását eredményezheti. Ezekből a
magmákból az urán nem, vagy csak nagyon kis
koncentrációban képes önállóan, uraninitként kiválni. Ennek
következtében, még ha az urán mennyisége ezekben a
kőzetekben nagy is, általában nem bányásszák az uránnak az
ellenálló ásványokból történő kinyerésének nagy költsége
miatt. A legfontosabb magmás differenciáció során létrejött
uránérc telepek a Kvanefjeld telep (Grönland, Ilimaussaq),
Poços de Caldas (Brazília), Bokan Mountain (Alaszka),
Lovozero Massif (Oroszország, Kola-félsziget), Kaffo Valley
(Nigeria), Thor Lake (Kanada) és Palabora (Dél-afrikai
Köztársaság) [7].

Metaszomatózishoz kötődő telepek
A metaszomatikus telepek közé tartoznak a nagy
hőmérsékeltű hidrotermális folyamatok révén kialakult
telepek. E folyamatok során szakaszos, urántartalmú Nametaszomatizált gránit, metaszediment vagy metavulkanit
egységek jönnek létre. Ezen egységek kiterjedése elérheti a
több tíz kilométert is. Az alkáli metaszomatózis egy gyakori
geológiai folyamat, amely eltérő geológiai környezetben jön
létre, és némely közülük uránérc képződéshez vezet. Az
alkáli metaszomatózis leggyakrabban albit dúsulással jár
együtt. Az idősebb, nagyobb telepek az ukrajnai Krivoy-Rog
körzet, Otish Basin Kanadában, Mistamisk a Labradorárokban (Québec, Kanada), Skuppesavon és Bjorkramyran
Észak-Svédországban, Liangshanguan ÉK-Kínában, Lagoa
Real terület Brazíliában és a Valhalla telep Queenslandben
(Ausztrália). A fiatalabbak kisebb kiterjedésűek, ilyenek a
Pán-afrikai – Brazíliai eseményhez kötődő Espinharas és
Itatiaia telepek Brazíliában és a Kitongo telep Kamerunban. A
nagy hőmérsékletű metamorfózishoz kötődő telepek
szkarnos környezetben alakulnak ki. Ezeknél karbonátos
testbe nyomul be a magma. Ilyen telep például a Tranomaro
Madagaszkáron [7].

Magmás kőzetekhez kötődő hidrotermális uránérc
telepek
A hidrotermális uránérc telepek egy extrém változatos
kategória, általában ér-típusú morfológiával rendelkeznek,
mindazonáltal episzienit testekben hintett ércesedésként is
megjelenhetnek. Előfordulhat gránitokban, ahogyan a Saint
Sylvestre körzetben (Massif Central, Franciaország),
vulkanikus kőzetekben (Streltsovskoye Caldera, TranszBajkál, Oroszország), a gránit test közvetlen környezetében,
amint az Érchegységben (DK-Németország és Csehország),
vagy gránithoz kötődő közvetlen kapcsolat nélkül
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(Schwartzwalder, USA). Felzikus magmás kőzetek (mélységi
és kiömlési) jelentik a legjelentősebb U-forrást a telepek
többségében. Habár ahhoz, hogy megfelelő forrás legyen, a
magmás kőzetnek kellőképpen dúsnak kell lennie uránban,
és az uránnak olyan formában kell jelen lennie, hogy a
hidrotermális oldatokban oldható legyen. A kémiájuk alapján
három magmás kőzettípust különíthetünk el, amelyek
dúsulhatnak az uránban.
Az U-dús peralumíniumos gránitokban az urán
leggyakrabban Th-szegény uraninit ásványban van jelen,
amely egy könnyen oldható forrása az uránnak [5]. Ezekhez a
gránitokhoz kapcsolódik messze a legtöbb telér-típusú vagy
episzienit-típusú uránérc telep. Ennek a kifejlődésnek a
legnagyobb provinciája a közép-európai Varisztidák karbon
gránitjai (Linnen és Cuney, 2005). Az igen savanyú, jelentősen
peralumíniumos vulkanikus kőzet, amely a kiömlési formája
a kétcsillámú peralumíniumos leukogránitnak, igen ritka. Az
egyedüli olyan ismert előfordulása, ahol U-ércesedés társul
hozzá, a perui Macusani vulkanikus terület [7].
A
jelentősen
frakcionálódott
peralkáli
olvadék
kristályosodása során nagy mennyiségű komplex Zr, RFF, Th,
Nb és Ta ásványok képződnek, amelyek szerkezetébe az urán
is beépül. Ezeket általában nem bányásszák, mivel az urán
kinyerése az ellenálló ásványokból igen költséges. Peralkáli
felzikus vulkanikus kőzet (liparit) a peralumíniumos
vulkanikus kőzetekhez képest gyakori. Ezek a kőzetek
tökéletes forrásai az uránnak, mert az U az üveges mátrixban
helyezkedik el. Így amikor a mállás során az üveg
devitrifikálódik, az urán könnyen mobilizálódik. Az
oroszországi
Transzbajkálban található
Streltsovkoye
Kaldera, amely részben peralkáli liparitos tufával van
kitöltve, tartalmazza a világ legnagyobb vulkanikus
kőzetekhez kapcsolódó U-ércesedését [8].
A metaalumíniumos mészalkáli gránit család egyes tagjai Kban gazdagodottak, és ez általában U, Th és egyéb
inkompatibilis elemek dúsulásával jár együtt. Ezek az Ugazdag, nagy K-tartalmú mészalkáli gránitok akkor válnak
jelentős U-forrássá, és esetleg kapcsolódik hozzájuk Uércesedés, ha az akcesszórikus ásványok metamiktizálódtak,
és ha tartalmaznak uraninitet is [7].

Unkonformitáshoz kapcsolódó telepek
Kanadában és Ausztráliában paleo-proterozoós medencék
tartalmazzák a világ legjelentősebb unkonformitáshoz
kapcsolódó U-ércesedését. Ezek a telepek biztosítják a világ U
piacának 33%-át [7]. Ezeknek a telepeknek a képződése a
paleo-proterozoós homokkő és az alatta található metamorf
alaphegység között létrejött unkonformitás közelében
kialakult redukciós fronthoz kötődik. A legújabb
ércképződési modelleknek két alapvető típusa van. Az
egyikben az aljzatban jelenlevő monacit ásvány az urán
forrása, és a medence szolgáltatja a fluidumot. A másik
modell szerint mind a forrás mind a fluidum az alaphegység
felett kialakult medencéből származik. A medence modellben
az urán, amelyet az oxidált felszín alatti besűrűsödött oldatok
szállítanak, kicsapódik, amikor 1) érintkezésbe lép a redukált
aljzattal, 2) találkozik redukáló egységgel, mint például
vulkanikus kőzetekkel, vagy 3) keveredik az aljzatból
származó redukált oldatokkal. Ebben az esetben az urán a
detritális ásványok (turmalin, monacit, cirkon és uraninit)
mállásából származik [7]. Az összes, jelenleg művelés alatt
álló unkonformitáshoz kötődő telep a kanadai Athabasca-
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medencében vagy Ausztráliában a Kombolgie-medencében,
amely a McArthur medence részmedencéje, található. Egyéb
proterozoós
unkonformitáshoz
kapcsolódó
telepek,
amelyeket még nem bányásznak a Kiggavik telep a kanadai
Thelon medencében, a Karku telep az ÉNy-oroszországi
Pasha-Ladoga medencében és a nyugat-ausztráliai Yeneena
medencében kialakult Kintyre telep. A kanadai Beaverlodge
területen és az ausztráliai Alligator River Uranium Field Rum
Jungle területén befejezték, vagy szüneteltetik a termelést [7].

Homokkőben jelenlevő uránérc telepek
A homokkövekben jelenlevő uránérc telepek elsősorban
folyóvízi, tavi és delta környezetben képződött homokkő
formációban megjelenő U ásványok epigenetikus (a
képződmény kialakulását követő folyamatok során létrejövő)
koncentrálódása [9]. Az urán redukált környezetben kiválik a
homokkövekbe infiltrálódott oldatból. Ilyen körülményeket
teremtenek a homokkövekben megjelenő szenes anyagok,
szulfidok, szénhidrogének és közberétegzett bázisos
vulkanitok
nagy
mennyiségű
Fe-,
Mg-tartalmú
ásványtartalommal (pl.: klorit). A homokkő telepeknek négy
fő típusa van: alap-típus, lemezes-típus, „roll-front”-típus és
szerkezeti-típus. Ezek közül a legfontosabbak a lemezes és a
„roll-front” telepek. A homokkő telepek a világ
uránkészletének 30%-át képezik. Ilyen telepek számos
országban megtalálhatóak, a legjelentősebbek az USA-ban,
Kazahsztánban, Nigerben, Üzbegisztánban, Gabonban és
Dél-Afrikában vannak, de a mecseki urán is ilyen kifejlődésű.

Egyéb telepek
Kvarc kavics konglomerátum urántelep
A kvarc kavics konglomerátum típusú urántelepek
sztratiform, réteghez kötött telepek, amelyeket pirit gazdag
kvarc kavics konglomerátumban megjelenő uraninit és
brannerit alkot. Ezek a telepek archaikumi és proterozoikumi
medencék bazális szekvenciáiban jelennek meg. A
legjelentősebb telepei az Elliot Lake Kanadában és a
Witwatersrand Au-U telep Dél-Afrikában. További telepek a
Black Hills és Délkelet-Wyoming az USA-ban, Koli KeletFinnországban, Moeda és Jacobina formációk Brazíliában,
valamint Ghánában és Nyugat-Ausztráliában [10]. Ezek a
telepek a világ uránkészletének megközelítőleg 2%-át
biztosítják.

Kalkrétban jelenlevő urántelepek
A kalkrétban kialakuló uránérc telepek a legjelentősebbek a
felszíni telepek közül, amelyben az uránércesedés a felszíni
homokban és agyagban jelenik meg, kalcium- és magnéziumkarbonáttal cementálva esetleg gipszes és szilikátos cementált
rétegekhez is kapcsolódhat. A felszíni telepek <1%-át képezik
a világ uránkészletének. Általában ott képződik, ahol
jelentősen mállott, U-gazdag gránit vagy felzikus vulkanikus
kőzet szemiarid-arid klímán található. A legjelentősebb
telepei Nyugat-Ausztráliában találhatóak, ezek a Yeelirrie,
Lake Way, Centipede, Thatcher Soak és Lake Maitland
telepek [7]. További fontos telepei a Langer Heinrich,
Trekkopje, Tubas és Aussinanis telepek Namíbiában és a
Kamasoas és Henkries telepek Dél-Afrikában. A kalkrétban
jelenlevő uránérc telepek általában viszonylag nagy
tömegűek, de nagyon kis urántartalmúak.
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Lápos területeken kialakuló telepek
A lápos telepekben az urán az egyetlen fém, amely
érdemleges mennyiségben dúsulhat. A telep általában
redukáló környezetben van, amelyben a szerves anyag
tartalom a néhány százaléktól 100%-ig változhat. Jelenleg
nem azonosítottak U-ásványokat ezekben a telepekben, az U
a szerves anyaghoz kapcsolódik. Az urántelepek laterális
szelvényben geokémiailag és ásványtanilag igen változatosak
és összetettek. A felszíni lápos urántelepek mérete a <100 kg
urán gazdag talajtól egészen az 500 tonna kifejlett
ásványosodással
rendelkező
völgykitöltő
üledékekig
terjedhet. Az egyetlen művelésbe vont lápos U-telep az USAban található, a Washington állambeli Flodelle Creek telep
[11].

Nem konvencionális telepek
Nem konvencionális telepek az olyan telepek, amelyekből az
urán alárendelt melléktermékként nyerhető ki. Ilyen, amikor
az urán foszfát kőzetekhez, karbonatithoz, fekete palákhoz
vagy lignithez kapcsolódik. A legtöbb nem konvencionális Ukészlet a foszfát kőzetekhez kapcsolódik, habár a fekete palák
is jelentősek.
Az urán átlagos gyakorisága a foszfát kőzetekben
megközelítőleg 50-200 ppm, de a szerves foszforit telepekben
elérheti a 600 ppm-et is [12]. Jelenleg nem bányásznak
foszfátokat az urán kitermelés céljából, de nem hivatalosan
több ország is kinyeri az uránt a műtrágya gyártás céljára
termelt foszfátokból. A marokkói foszfát feldolgozása során
690 tonna uránt (tU) nyertek ki 1975 és 1999 között, és
megközelítőleg 17.150 tU-t nyertek ki az USA-ban a floridai
foszfát kőzet feldolgozása során 1954 és 1962 között.
Kazahsztánban 40.000 tU-t vontak ki tengeri szerves
telepekből [13]. A bonyodalmakat az urán és egyéb elemek
kinyerése okozza, de a metallurgiai újításokkal a
közeljövőben felértékelődhet a szerepük.
A fekete palákban található urán készletek szintén jelentősek,
de az urán gazdaságos kinyerése nem egyszerű. Az urán a
palákban a szerves anyaghoz kapcsolódik, mennyisége eltérő,
de elérheti a 400 ppm-et, ahogyan a svédországi Ranstad
telepnél mérték [7]. Nagy urán készletek (4,2 milló tU)
kapcsolódnak a Chattanooga (USA) és Ronneburg
(Németország) fekete palákhoz [14].
A tengervíz lehetséges uránforrás, átlagos urántartalma 3-4
ppb, amely globálisan 4 milliárd tonnát jelent. Egy kg urán
kinyeréséhez azonban megközelítőleg 350.000 tonna
tengervíz feldolgozására van szükség. Németországban,
Olaszországban, Japánban, Angliában és az USA-ban
végeztek kutatásokat az 1970-es és 1980-as években, de
jelenleg csak Japánban folytatnak ilyen kutatásokat. 2006-os
számítások alapján a kinyerési ráta 1200 tU/év volt, melynek
költsége 250 USD/kgU [15].
A világ uránérc telepeinek összefoglalását az 1. táblázat
mutatja. A táblázat bemutatja az érctelepek képződési
környezetét, általános ércesedési fokát, korát, a létrehozó
fluidumok összetételét és típus területeit.
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1. táblázat: Az urántelepek általános jellemzője a gazdasági fontosságuk sorrendjében [7]

Telep típus

Földtani
környezet

Érc.
foka*

Képződési
hőm.

(%U)

(°C)

Fluidum
típus

Kor

Medence
Unkonformitáshoz kapcsolódó

Intrakratoni/
medenceperemi

1,0 –
25,0

200 – 300

és
alaphegység
besűrűsödött

Rabbit Lake,
1500 – 1900

Mc Arthur River (Athabasca medence),

M év

Narbarlek, Ranger (Ausztrália),
Karku (Oroszország)

oldatok

Homokkőben
jelenlevő

Teléres

Metaszomatikus

IOCG/hematit
breccsa

Táguló rift
medence

Poszt-orogén
táguló medence

Rift/ív mögötti
medence

Szigetív/

0,05 –
0,5

0,1 –
2,0

0,05 –
0,2

medenceperemi

0,02 –
0,05

Alkáli
komplexek

0,01 –
0,5

25 – 100

200 – 500

300 – 700

Felszín alatti

Paleozoikum-

vizek

tercier

Metamorf és
hidrotermális

Proterozoikum-

Metamorf és
magmás

Példa

mezozoikum

Mokum, Inkay (Kazahsztán),
Beverley (Ausztrália),
Akouta (Nigéria)
Pribram, Jachymov (Csehország),
Shinkolobwe (Kongói DK),
Massif Central (Franciaország),
Pervomayskoye (Ukrajna),

Proterozoikum

Lagoa Real (Brazília),
Valhalla (Ausztrália)

Magmás és
200 – 500

késő
hidrotermális

Proterozoikum

Olympic Dam (Ausztrália)

Rössing (Namíbia),
Magmás intrúzió

300 – 700

Magmás és
hidrotermális

Nem korfüggő

Ilimaussaq (Grönland),
Palabora (Dél-Afrika)

Medencén
Vulkanikus

Rift/ ív mögötti
medence

0,03 –
0,3

200 – 500

belüli
besűrűsödött

Streltsovsk caldera (Oroszország),
Nem korfüggő

és magmás
oldatok

Dornot (Mongólia),
Nopal (Mexikó), McDermitt (USA),
Xiangshan (Kína)

Felszín alatti
Kvarc kavics
konglomerátum

Intrakratoni/
medenceperemi

Felszíni (Kalkrét)

Vízgyűjtő
medence

0,03 –
0,1

25 – 50

Foszforit

Kontinens
perem/tengeri

0,005
– 0,05

20 – 50

50 – 300

vizek

2200 – 2700

Witswatersrand (Dél-Afrika),

és
hidrotermális

M év

Blind River/Elliot Lake (Kanada)

Felszín alatti
vizek

Tercier

Yeerlirrie (Ausztrália),
Langer Heinrich (Namíbia)
Uncle Sam (USA),

Sós és félsós
oldatok

Fanerozoikum

Gantour (Marokkó),
Al-Abiad (Jordánia),
Alum shale (Svédország, Észtország),

Fekete pala

Sekély
epikontinentális
medence

0,005
– 0,04

2 – 20

Sós oldatok

Chatanooga shale (USA),
Chanziping (Kína),
Gera-Ronneburg (Németország)

*: ércesedés foka = az érc urántartalma %-ban
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Az urántartalékok mennyiségi
értékelése
Az ismert U-tartalék a <130 USD/kgU kitermelési költségű
kategóriában közel 5404000 tU, ez 1,2%-os csökkenés a 2007es adathoz képest. Az újonnan bevezetett nagy költségű, <260
USD/kgU kategóriában azonban a készletek 15,5%-kal,
6306300 tU-ra nőttek a 2007-ben jelentett <130 USD/kgU
kategóriájú tartalékokhoz képest [2] (2. és 3. táblázat), tehát
összességében a gazdaságosan kitermelhető készletek nőttek.
2. táblázat és 3. táblázat: Az eltérő árkategóriájú, ismert Utartalékok 2007-ben és 2009-ben [14] [2]
2007
<USD
40/kgU

<USD

<USD

80/kgU

130/kgU

Unkonformitás

572400

637500

649700

Homokkő

722600

1005400

1523900

IOCG

886200

892200

900900

Q-kavics

201800

258400

301900

Metaszomatit

136000

580500

673700

Hidrotermális

0

198100

324500

Magmás

109000

210200

287900

Vulkanikus

51400

200300

211300

Egyéb

240100

354900

438700

Nem
azonosított

50500

118900

156400

Összesen

2970000

4456400

5468900

<USD

<USD

<USD

<USD

40/kgU

80/kgU

130/kgU

260/kgU

Unconformitás

366800

754000

724900

733700

Homokkő

65100

820200

1369000

1647500

0

1240200

1255500

1255500

Q-kavics

135006

171000

203300

215900

Metaszomatit

92000

175600

582600

727600

Hidrotermális

0

8100

115300

288700

1800

10900

189600

281300

0

163700

214800

292000

Egyéb

53600

256900

453400

479500

Nem
azonosított

82200

194900

295600

384600

Összesen

796500

3741900

5404000

6306300

Magmás
Vulkanikus

A nagy költségű kategória bevezetését a világpiaci árak 2003
óta tartó általános növekedése (25 USD/kg U3O8-ról
megközelítőleg 160 USD/kg U3O8-ra [16]) és a növekvő
kitermelési költségek indokolták [2]. A még fel nem fedezett
tartalékok (prognosztizált és spekulatív) meghaladják a
10400000 tU-t [2].
Az 2. és 3. táblázat alapján jól látható, hogy az alacsonyabb
árkategóriájú készleteknél számottevő csökkenés volt
tapasztalható, elsősorban a dráguló kitermelés miatt. Az
alacsony,
<USD 40/kgU
kategóriájú
bizonyított
konvencionális készleteknél az unkonformitáshoz kapcsolódó
telepek a dominánsak, amelyet a Na-metaszomatózis típusú
telepek és a kvarc kavics konglomerátum típusú telepek
követnek. A <130 USD/kgU kategóriában az IOCG (IronOxide Copper Gold) telepek (gyakorlatilag az Olympic Dam
telep) rendelkeznek a legnagyobb készlettel, amelyet a
homokkövekben található és az unkonformitás típusú telepek
követnek. A nagyköltségű kategóriában (<USD 260/kgU) a
legnagyobb készletek a homokkő telepekben vannak, amelyet
az IOCG telep követ (5. ábra).

5. ábra: A világ jelentősebb U-telepei és típusai [4]

2009

IOCG

V. évf. (2012) 103

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

A világ urántermelése (43880 tU) a világ fűtőanyag igényének
(59065 tU) 74%-át biztosította [2]. A fennmaradó 26%-ot
másodlagos forrásból, kormányzati és kereskedelmi
többletből, a nukleáris fegyverek leszereléséből, meddők
dúsításából, illetve a kiégett fűtőelemek reprocesszálásából
biztosították. Figyelembe véve a piaci igények folyamatos
növekedését [17], a projekciók alapján a készletek biztosan
elegendőek az atomerőművek gyorsabb bővülése (782 GWe)
esetén 2028-ig, lassabb bővülés (511 GWe) esetén 2038-ig [2]
Habár az információk a másodlagos forrásokról hiányosak,
általánosan várható a piaci szerepének csökkenése, különösen
2013 után. Az eltérő üzemanyag ciklusok (pl.: 4. generációs
erőművek) bevezetése, amennyiben sikeresen kifejlesztettek
és kivitelezettek, jelentősen befolyásolhatja a mérleget, de
jelenleg még nem lehet előre jelezni, mennyire lesz
költséghatékony, társadalmilag elfogadott és ennek
következtében széles körben elterjedt ez az új módszer.
Jelentős ellátás-biztonsági kockázatot okoz továbbá az igényés tartalék-oldal földrajzi elhelyezkedésének aránytalansága.
Míg a fő felhasználók az USA, Nyugat-Európa és Japán,
addig Nyugat-Európában és Japánban lényegében nincs Utermelés, még az USA is csak sokadik az U-termelő országok
sorában. Kazahsztán 2007-ben és 2008-ban 26% és 28%-kal
növelte a termelését, ami valószínűsíti, hogy hamarosan
átveszi a vezető szerepet Ausztráliától.
Mindazonáltal a kazahsztáni telepek homokkövekben
vannak jelen, amelyekre jellemző a széttagoltság, ami
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jelentősen megdrágítja a bányászatot. A helyszíni kioldás sok
szempontból lehet gazdaságosabb is, viszont ezzel a
módszerrel csak kevesebb százalékát lehet az uránnak
kinyerni. További problémát jelent, hogy nehezen
kiszámítható, hogy Kazahsztán mennyi ideig tud újabb és
újabb telepet termelés alá vonni, mivel elsősorban a szovjet
időszakban történt kiterjedt földtani kutatások eredményeit
hasznosítják, relatíve kevés pénzt és energiát áldozva az új Uprovinciák felkutatására. Jelentős kockázatot jelent a forrás
oldalon, hogy mennyire sikerül megnyerni a közvéleményt
uránbánya nyitásának támogatására, tekintettel arra, hogy
egyre több helyen vonják, vagy kívánják bevonni a
közvéleményt
és/vagy
az
önkormányzatokat
az
engedélyezési
folyamatokba
(például:
Finnország,
Ausztrália). A nem konvencionális telepek komoly
lehetőséget
biztosíthatnak
az
igények
folyamatos
kielégítésére, azonban kitermelésük jelenleg nem gazdaságos.
Több bányavállalat is próbál új kinyerési eljárásokat
kifejleszteni, amivel csökkenthetőek a költségek, ezáltal
gazdaságossá válna a termelésük. Előremutató az új ár
kategória (260 USD/kgU) bevezetése is, hiszen a
folyamatosan emelkedő világpiaci árak egyre több telep
termelését teszik gazdaságossá, és ahogy az a szénhidrogén
iparban is történt, a kisebb, nagyobb tudást és fajlagos
költséget igénylő telepeket is érdemes lesz megkutatni.
Azonban a hosszú bányalétesítési folyamat miatt (általában
több mint 15 év) elengedhetetlen a folyamatos kutatás,
bányafejlesztés és az uránkinyerési módszerek fejlesztése.
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Összefoglalás
A dolgozatban bemutatott uránkészletek adatai alapján
látható, hogy az újonnan építendő erőművek élettartamát
meghaladó időszakra versenyképes árakon biztosított az
üzemanyag. A készletek túlnyomó része politikailag stabil
államokban, a szénhidrogénekhez viszonyítva területileg
elszórtabban áll rendelkezésre, ezért a fosszilis tartalékokhoz
viszonyítva lényegesen kisebb a kitermelés geopolitikai
kockázata. A gazdaságosan kitermelhető készleteket a piaci
ár befolyásolja (120 USD/kg U3O8 [16]). Azonban a piaci ár
alakulásában jelentős szerepet játszik az atomenergiával
kapcsolatos társadalmi elfogadottság aktuális szintje,
valamint a szaporító reaktorok üzembe állításának üteme. A
társadalmi elfogadottság befolyását jól mutatják a fukushimai
eseményeket követő németországi azonnali erőmű bezárások
és üzemidő hosszabbítás megvonások. Ide sorolható az
olaszországi népszavazás eredménye is, miszerint nem
indítják újra a csernobili katasztrófa után bezárt
atomerőműveiket. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem lehet
gazdaságosan és fenntartható módon helyettesíteni az
atomenergiát, nem várható az urán árának tartós csökkenése,
és továbbra is jelentős felhasználói bővülésre lehet számítani
főleg Kína és India részéről, amelyet - ahogyan arra Bárdossy
2011-es munkájában szintén rámutatott [18] - bizonyosan
kielégítenek a jelenleg ismert urántartalékok.
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A polónium története
Mester András1, Radnóti Katalin2
1Diósgyőri

2Eötvös

Gimnázium és VPI
3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

A polónium rendkívül ritka elem, természetes módon csak a radioaktív bomlási sorokban keletkezik a Földön. Felfedezése Marie
Curie és férje, Pierre Curie áldozatos munkájának köszönhető. 1911-ben Marie Curie többek között ezért kapta meg második,
kémiai Nobel díját, amelynek 100 éves évfordulóját az idén ünnepeljük, így ez adja jelen cikk aktualitását [1]. Írásunk célja,
hogy összefoglaljuk e ritka elemmel kapcsolatos ismereteket, kitérve a nem minden esetben pozitív alkalmazás lehetőségeire is.

A polónium felfedezése
A polónium felfedezésének történetét elég jól ismerjük. Azt
követően, hogy Henri Becquerel 1896-ban megfigyelte, hogy
az uránsó anélkül, hogy fény érné, magától bocsát ki
ismeretlen eredetű sugarakat, kezdett el Marie Skoldovska és
férje Pierre Curie komolyan foglalkozni a radioaktivitásnak
nevezett jelenséggel [2].
Néhány évvel Pierre halála után felesége, megírta a Pierre
Curie című könyvet, amelynek köszönhetően mintegy „első
kéz”-ből ismerhetjük a polónium és a rádium felfedezésének
történetét, a két kiváló tudós különleges munkáját és
módszereit. „Az uránszurokércet választottuk, egy olyan
uránércet, amelynek aktivitása tiszta állapotban körülbelül négyszer
nagyobb volt, mint az urán-dioxidé. ... A radioaktivitás mérésén
alapuló új vegyelemzési módszert használtunk, amelynek az volt a
lényege, hogy miután a kémiai vegyelemzés szokásos módszereivel
szétválasztottuk az anyagokat, azonos körülmények között
megmértük minden termék radioaktivitását. Így képet kaphattunk a
keresett radioaktív elem kémiai tulajdonságairól, amely azokban a
frakciókban dúsult lel, amelyekben az egymást követő elválasztások
során a radioaktivitás egyre nőtt. Hamarosan már azt is meg tudtuk
állapítani, hogy a radioaktivitás leginkább két különböző kémiai
frakcióban dúsul fel, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az
uránszurokércben legalább két új radioaktív elem van jelen… 1898
júliusában bejelentettük a polónium nevű elem felfedezését, és még
ugyanabban az évben, decemberben hírt adtunk a rádiumról.”
Idézik a Radioaktív elemek Po … című könyvükben a
Petrjanov és Szokolov szerzőpáros [3].
Egész pontosan a 84-es rendszámú elemnek a „Po” jele 1898.
július 13-án került először (Pierre kézírásával) a Curieházaspár laboratóriumi jegyzőkönyvébe és a polóniumról
szóló első közleményt július 18-án keltezték [4].
Ez volt az első olyan elem, amely csak a radioaktivitás
felfedezése után került a Mengyelejev-féle táblázatba. Nevét
Marie Sklodowska hazájáról, Lengyelországról kapta.
A polónium tulajdonságai: viszonylag alacsony olvadáspontú
és forráspontú, (olvadáspontja 254 °C, forráspontja 962 °C,
sűrűsége 9,32 g/cm3), fémes, ritka és nagyon erősen radioaktív. Kémiai tulajdonságaiban hasonlít a tellúrra és a bizmutra.
Uránércekben fordul elő (kb. 100 µg az érc 1000 kg-jában).

Kontakt: xkibandi@uni-miskolc.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

A későbbi kutatások megmutatták, hogy a 238U bomlási
sorában (1. ábra), a feldúsulásra alkalmas felezési idejű (138,4
nap) polónium izotóp, a 210Po található. Az ebben a bomlási
sorban lévő másik két polónium izotóp a 218Po és 214Po
felezési ideje igen rövid: 3,05 perc, illetve 1,62×10-4 s.
A 235U bomlási sorában (2. ábra) viszont a 215Po és 211Po található és ezek felezési ideje 1,8×10-3 s és 0,52 s. Tehát ezeket
sem lehet elkülöníteni, kinyerni az uránércből. A 210Po anyaeleme a 210Bi (felezési ideje: 5 nap), így a bizmutos együttkristályosítás során Marie Curie a 210Po anyaelemét, a kisebb
mértékben feldúsult 210Bi-et is elkülönítette az uránérctől.
A tórium bomlási sorában is keletkeznek rövid felezési idejű
polónium izotópok (3. ábra), a 212-es tömegszámú 3×10-7 s
felezési idővel és a 216-os tömegszámú 0,15 s felezési idővel.

Miért különleges a polónium 210-es
tömegszámú izotópja?
A

Po izotóp az urán 238-as bomlási sorozatának az utolsó
előtti eleme, amely alfa bomlással a stabil 206
-re bomlik.
82 Pb
210
84

Felezési ideje 138,376 nap. Fajlagos aktivitása igen nagy,
egyetlen milligramm 210Po ugyanannyi alfa részecskét bocsát
ki, mint közel 13 t urán 238-as izotóp.
A néhány Curie aktivitású 210Po izotóp (1 Ci = 37 GBq) kék
ragyogást bocsát ki, amelyet a környező levegőmolekulák
gerjesztése okoz. Egyetlen gramm 210Po izotóp 140 watt
teljesítményt ad le. Egy alfa részecske energiája 5,33 MeV.
A dolog érdekessége, hogy a 210Po szinte csak alfa-részecskét
kibocsátva bomlik. Körülbelül minden százezredik esetben
bocsát ki gamma sugarat, és ez szinte lehetetlenné teszi az
izotóp azonosítását, mert ez a gyakoriság túl alacsony
gamma-spektrométeres vizsgálathoz.
A polónium 210-es tömegszámú izotópjával kapcsolatos fenti
adatok meghatározása – a később említésre kerülő
Litvinyenko üggyel összekapcsolva – érdekes iskolai feladat.
(Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 2010. évi döntőjének 9.
feladata a II. kategóriában)
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A polónium szerepe a mesterséges
radioaktivitás felfedezésében
Az 1897-ben született Irène Curie édesanyja asszisztense lett.
A polónium alfa sugárzásáról készített doktori értekezését
1925-ben mutatta be, mintegy folytatva édesanyja munkáját.
1935-ben Frédéric és Irène Joliot-Curie az új radioaktív
elemek előállításáért elnyerték a kémiai Nobel-díjat, melyhez
a polónium 210Po izotóp alfa sugárzását használták fel.
Férjével tökéletesítették az igen nagy aktivitású polóniumforrások elektrolízis, illetve párologtatás útján történő
előállításának módszereit. Így 1931 végére gyakorlatilag az ő
birtokukban volt a világ legjelentősebb polónium készlete,
melyet további kutatásaikban felhasználhattak.

1. ábra: Az 238-as uránizotóp bomlási sora.

2. ábra: Az 235-ös uránizotóp bomlási sora.

1933-ban a házaspár szisztematikusan annak vizsgálatába
kezdett, hogy milyen részecskék lökődnek ki a különböző
elemek atommagjaiból, ha azokat alfa részecskékkel
bombázzák. A könnyebb elemek esetében, mint fluor,
alumínium, bór neutron, elektron, és pozitron kibocsátását
észlelték. Értelmezésük érdekes volt, amelyet 1933-ban
Brüsszelben a hetedik alkalommal megrendezett Solvay
konferencián előadtak. A házaspár szerint akkori elképzelése
szerint a proton egy neutronból és egy pozitronból összetett
részecske lehet. A berillium pozitron kibocsátását úgy
értelmezték, hogy ott például egy gamma foton elektronpozitron párrá alakul. Elképzeléseik nem arattak sikert.
Voltak olyanok, akik még a kísérleti eredményeik
pontosságát is kétségbe vonták, például Lise Meitner.
Ugyanakkor többen, például Niels Bohr és Wolfgang Pauli
érdekesnek és fontosnak tartották munkájukat (Goldsmith
1979).
A konferenciáról hazatérve úgy döntöttek, hogy ismét
megvizsgálják a kérdést. Hipotézisük szerint a neutron és a
pozitron kibocsátása egyidejűleg megy végbe, a bombázó alfa
részecskék energiájától függetlenül. Tehát elkezdték az
alumínium besugárzását alfa részecskékkel, miközben azok
energiáját fokozatosan csökkentették. Ezt úgy érték el, hogy a
sugárforrást fokozatosan egyre távolabb helyezték el a
céltárgytól, így az alfa részecskék a levegőben lelassultak.
Amint az alfa részecskék energiája egy küszöbérték alá
csökkent a neutronok kibocsátása megszűnt. És ekkor
következett a meglepetés, mely Nobel díjas felfedezésük
alapja lett! Ugyanis hipotézisük nem teljesült! A pozitronok
további kibocsátása nem szűnt meg azonnal, még az alfa
forrás eltávolítása után is folytatódott bizonyos ideig, és csak
fokozatosan csökkent, amint azt a GM cső jelezte. Akárcsak
egy
természetes
radioaktivitással
rendelkező
elem
atommagjának béta sugárzása. Alumínium esetében 3 perc 15
másodperc, bór esetében 14 perc alatt csökkent a felére a
pozitron kibocsátás.
A végbement magreakciók a következőképp írhatók fel:
27Al
10B

+ 4He → 30P + neutron

+ 4He → 13N + neutron

A keletkezett radioaktív magok pedig pozitron kibocsátással
alakultak át stabil 30Si, illetve 13C magokká.
3. ábra: A tórium bomlási sora.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

Eredményeiket a Nature című rangos folyóiratban
publikálták, megemlítve azt is, hogy a pozitronok spektruma
a β-spektrumokhoz hasonlóan folytonos, értelmezéséhez
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valószínűleg ebben az esetben is szükséges egy hipotetikus
részecske, a neutrínó szimultán kibocsátását feltételezni, hogy
teljesüljön az energia-megmaradás törvénye, amely
napjainkban már közismert [5].

A polónium előállítása napjainkban
Már Marie Curie-ék is jelezték, hogy a polónium nagyon ritka
és érceiből nehezen előállítható elem.
A kutatók 1934-ben felismerték, hogy a 210Po izotópjának
előállítása lehetséges mesterséges úton is, ugyanis a bizmut
egyetlen természetes izotópjának neutronnal történő
bombázásával polóniumhoz juthatunk:
209
83

γ
β
210
210
Bi 01 n 


83 Bi 
84 Po

Ezzel az eljárással, amely az atomreaktorokban képződő
neutronnyalábokat használja fel, milligrammnyi polónium
mennyiségeket állítanak elő. Évente csak mintegy 100
grammnyi 210Po készül ezzel a módszerrel.
A polóniumnak napjainkban 33 ismert izotópja van, 194-218
atomi tömegegység között és valamennyi radioaktív. A
leggyakoribb a 210Po. A 209Po (felezési ideje 103 év) és a 208Po
(felezési ideje 2,9 év) bizmut vagy ólom-ciklotronos alfa,
proton, vagy deutérium besugárzással állítható elő.

A polónium felhasználása neutronok
előállításában
A polónium berilliummal keverve neutronforrásként
használatos. A reakció azonos a neutron felfedezéséhez
vezető folyamattal. A polónium bomlásakor keletkező alfa
részecske ütközik a berillium atommaggal, majd szén 12-es
izotóp és neutron keletkezik.
9Be
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speciális
védőberendezést;
az
alfa
áthatolóképessége és hatótávolsága minimális.

részecskék

A kilépő részecskék mozgási energiája termikus energiává
alakul, amelyet termoelemek segítségével elektromos
energiává alakítanak.

Példátlan gyilkossági ügy:
Litvinyenko halála
A radioaktív izotóppal elkövetett gyilkosság, a Litvinyenko
ügy évek óta foglalkoztatja az embereket. Egészen annyira,
hogy nemrég egy ismert krimisorozatban az orosz férfi
halálához hasonló esetet dolgoztak fel.
Alekszandr Litvinyenko az orosz állambiztonsági szolgálat
(FSZB) alezredese volt, aki – miután szembekerült a
munkaadóival – halála előtt hét évvel Nagy-Britanniába
szökött. 2006. november 23-án, háromheti haláltusa után
hunyt el a londoni University College egyetem klinikáján.
Halálát a szervezetébe került polónium okozta, amelyet
vélhetően az italába kevertek. "A Litvinyenko holttestén
végrehajtott boncolás eredményei szerint az egykori
hírszerző tisztet a 210Po izotóp halálos adagjának több mint
tízszeresével ölték meg" – közölte a The Times újság
nyomozókra hivatkozva.
A nehezen előállítható polónium értékesítésével foglalkozó
ritka vállalatok közé tartozó United Nuclear Scientific
Supplies amerikai társaság képviselője az újság kérdésére
elmondta, hogy a Litvinyenko szervezetében kimutatott
tízszeres adag tízmillió dollár körüli értéket képvisel és ez
nagyjából 10 mikrogrammnyi mennyiség.

+ 4He → 12C + neutron

Róna Erzsébet is folytatott ezzel kapcsolatos kutatásokat.
Róna az egyik női úttörője a hazai radiokémiának, de sajnos
nem Magyarországon, hanem Bécsben, majd később az
Amerikai Egyesült Államokban kifejtett munkásságával ért el
sikereket. A bécsi Rádium Intézetben végzett munkájához
szükség volt polónium forrásra, amelynek elkészítéséhez
Párizsba utazott Iréne Curie-hez. Később ezt a tudását
használta fel az USA-ban az atombomba előkészítési
munkálataihoz szükséges neutronforrás elkészítéséhez.
Érdekes tény, melyet saját visszaemlékezésében leírt, hogy a
munka idején sokuknak, így neki sem volt fogalmuk arról,
hogy valójában milyen cél érdekében is dolgoztak [6].

A 210Po, mint energiaforrás
A 210Po-ot felhasználták a Lunohod – program mindkét
holdjárójának belső hőforrásaként, hogy melegen tartsa a
belső alkatrészeket a Hold éjszakája során.
Néhány műhold energiaforrásaként is használták az izotópot,
így pl. a Kozmosz-84 és a Kozmosz-90 szovjet szputnyikokon.

4. ábra: Az egészséges és a halálos beteg Litvinyenko
Az eset sokkolta az embereket. Hasonló volt a zűrzavar, mint
annak idején a csernobili baleset után. A Health Protection
Agency folyamatosan adott ki közleményeket. 2006
novemberében a gyilkossággal kapcsolatosan ismertették az
üggyel kapcsoltba hozható helyszíneket majd megnyugtatták
az érintetteket, hogy mindenütt elenyésző volt a sugárzás
miatti veszély.
Az említett egészségügyi szervezethez a Litvinyenko
közelében lévők rendszeresen juttattak el kérdéseket,
amelyekre a HPA honlapján nyilvánosan válaszoltak.

A tiszta alfa sugárzóknak, és elsősorban a 210Po izotópnak a
többi sugárforrással szemben számos nyilvánvaló előnyük
van. Először is, mivel az alfa részecske relatíve nagy tömegű,
sok energiát hordoz. Másodszor, az ilyen típusú
sugárforrások gyakorlatilag nem igényelnek semmilyen
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Néhány ezek közül:

külső bőrrétegen sem jutnak át. A testbe jutott
felezési ideje az anyagcsere miatt 30-50 nap.

 Milyen jelei vannak a sugárszennyezésnek?
 Milyen hatást mutattak ki a Barnet Kórház betegei és
személyzete körében?
 Kimutatható-e az érintett
valamilyen sugárzás?

bárokban,

 Szoptathatom-e a továbbiakban a
Litvinyenkoval egy kórházban voltam?
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éttermekben

gyerekemet,

ha

 Miért kell zuhanyozni vagy fürödni, ha polónium mintával
érintkeztünk?
A kérdésekből kitűnik, hogy az emberek keveset tudnak az
alfa sugarakról, sőt általában a radioaktivitásról. Nem tudták,
hogy például a vizeletből kimutatható a sugárszennyezés,
nem tudták, hogy a determinisztikus (meglehetősen nagy)
sugársérüléseknek
hányinger,
hányás,
fehérvérsejtek
számának csökkenése, bőrpír, a szőrzet kihullása a jellemzői.
Igaz, hogy az egyenértékdózis meghatározásakor a
sugárzásra jellemző biológiai minőségi tényező, mint szorzó a
röntgensugarak hússzorosa a polónium által kibocsátott alfa
sugarak esetében, de azt is tudni kellene, hogy az alfa
részecskék csak a gyomorba vagy a tüdőbe jutva igazán
veszélyesek, hiszen áthatolóképességük kicsi, ruhán, sőt a

210Po

biológiai

A tünetekből és az eltelt időből az orvosok azt állapították
meg, hogy Litvinyenko 185 MBq aktivitású polóniumot nyelt
le, melynek tömege 1 g. Ennek térfogata egy közel 0,6 mm
átmérőjű gömbnek felel meg [7].
Érdekességként meg kell jegyezni, hogy vélhetően nem
Litvinyenko volt a sugárzó polónium első áldozata. A
feltételezések szerint Iréne Joliot-Curie 1956-ban leukémiában
bekövetkezett halála egy 10 évvel korábban felrobban
polónium tartalmú kapszula hatására vezethető vissza.
Michael Karpin A bomba az alagsorban (The Bomb in the
Basement) című könyvében [8] leírtak szerint Izraelben a
Weitzmann Institute laboratóriumában dolgozók közül 1957
és 1969 között többen rákban haltak meg. A laboratóriumban
210Po nyomára bukkantak.

Összefoglalás
Írásunkban igyekeztünk olyan szakanyagot összeállítani,
elsősorban fizika- és kémiatanár kollégáinkra gondolva,
melyet tanítási óráikon, tehetséggondozó foglalkozásaikon fel
tudnak használni, hogy érdekesebbé, színesebbé tegyék
tanári munkájukat.
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