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Az atomenergia jövője Fukusima után 

Prof. Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 
1111 Budapest Műegyetem rkp. 9. 

 

Az atomenergia sosem tartozott a könnyen megérthető és könnyen „eladható” technológiák közé. A II. világháborút lezáró, 
Japánra ledobott két amerikai atombomba hívta fel igazán a világ figyelmét az atomenergia létezésére, és ez a belépő nem tette 
egyszerűvé az atomenergia békés célú alkalmazásának elfogadását, még akkor sem, ha a hadiipari és a békés célú nukleáris 
alkalmazások sok évtizede és határozottan szétváltak. Az 1986 áprilisában bekövetkezett csernobili baleset történései tovább 
erősítették a laikus közönségben az atomenergiával szembeni félelmeket. Kétségtelen, hogy Csernobil óriási anyagi, lelki és – 
lokális – környezeti károkat okozott a Szovjetunióban, és az elhibázott kommunikáció, a lakosság nem megfelelő védelme is 
hozzájárult a szovjet politikai rendszer bukásához. Jelen írásunkban a Fukusima atomerőműben bekövetkezett baleset 
következményeit elemezzük.  

 

Bevezetés 
Ma egyértelmű konszenzus van arról a szakmában, hogy a 
csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset az 
elhárításon dolgozók és a lakosság egy kisebb csoportja 
szempontjából nagy sugárdózist okozó esemény volt, 
ugyanakkor az európai lakosság – ezen belül az orosz, a 
fehérorosz és az ukrán lakosság zöme – szempontjából kis 
dózissal járt, sugáregészségi következmények nélkül. Mégis 
az ezzel kapcsolatos félelmek, a sajtóban fellelhető túlzások 
mélyen beépültek a társadalmi-politikai tudatba, és részét 
képezik a fejlett emberi társadalom hétköznapi 
szorongásainak. 
A Csernobil utáni két évtizedben az amerikai és az európai 
kontinensen is több új atomerőművet helyeztek üzembe, 
ugyanakkor kétségkívül lassult a fejlődés üteme a 70-es és 80-
as évekhez viszonyítva. Ebben az időszakban Ázsiában, ezen 
belül is Japánban, Dél-Koreában, Indiában és Kínában 
töretlen fejlődést mutatott az atomenergia. A kétezres évek 
közepén, két évtizeddel a csernobili baleset után, lassú 
fordulat következett be, és a fejlett világban, többek közt az 
európai és az amerikai politikában újra higgadtan lehetett 
beszélni az atomenergiáról. Ebben egészen biztosan szerepet 
játszott az is, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem 
szükségességét ekkorra értette meg a nagypolitika, és az 
atomenergia a kezünkben lévő kevés olyan technológiák 
egyike, amellyel nagy mennyiségben, stabilan tudunk 
alacsony áron szén-dioxid kibocsátása nélkül villamos 
energiát termelni.  
A 2000-es évek közepétől a fejlett országok sorra jelentették 
be, hogy újra tervezik atomerőművi kapacitások építését. 
Finnországban, Franciaországban ténylegesen újblokk 
építések indultak meg, az USA komoly állami ösztönzőkkel 
segíti az építeni szándékozó cégeket, Litvánia, Lengyelország, 
az Egyesült Királyság, Bulgária, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Oroszország érdemi gazdasági és politikai 
lépéseket tett ilyen projektek előkészítésére. Még a 
törvényben deklaráltan antinukleáris Németország és 

Olaszország is az atomenergia jövőbeli alkalmazásának 
revízióját fontolgatta. Ebben a helyzetben történt 2011 
márciusában a japán fukusimai atomerőmű balesete, ami a 
második legsúlyosabb az iparág történetében. Jelen cikk a 
szerzők [1] alatti írása alapján készült. 

A fukusimai baleset 
2011. március 11-én Japán keleti partjaitól kb. 130 km 
távolságban, az óceán alatt egy rendkívüli erejű, sekély 
fészkű földrengés történt. A Richter-skálán 9-es magnitúdójú 
főrengés a felszabadult energia nagysága szempontjából a 
világon mért földrengések közül a 4. legnagyobb volt [2].  
A földrengés hatására az ország északi részén található 
atomerőművek – automatikus biztonságvédelmi működések 
hatására – rendben, biztonságosan leálltak és megkezdődött 
az egységek lehűtése. Japán északi részén ugyanakkor a 
villamosenergia-rendszer összeomlott, mert a 
távvezetékekben a földrengés számos súlyos károsodást 
okozott, továbbá a leálló hő- és atomerőművek kieső 
kapacitását más forrásokból nem lehetett pótolni. 

Az országos villamosenergia-rendszer összeomlása kezdeti 
eseményként szerepel az atomerőművek méretezési 
alapjában, azaz ezt a helyzetet az atomerőművek 
biztonságosan kezelni tudják. A földrengés által okozott 
vízszintes talajszinti gyorsulás ugyan kismértékben 
meghaladta a japán észak-keleti partvidékén lévő 
atomerőművek (Onagawa, Fukusima-1, Fukusima-2, Tokai) 
tervezési alapjában szereplő méretezési biztonsági földrengés 
vízszintes gyorsulásértékét, de nem tudunk arról, hogy ez 
érdemi technológiai károsodáshoz vezetett volna. Ez érthető 
is, mert a földrengés mechanikai hatásaira való méretezés 
megfelelő mérnöki tartalékkal történik.  

Az óceán alatt kis mélységben bekövetkező nagy földrengés 
nem várt, rendkívüli méretű cunamit váltott ki. A nyílt 
óceánon 5-6 méter magas hullámok a partvidéken 15-
30 méter magasra erősödtek, és az épített infrastruktúrában 
óriási pusztítást okoztak. A cunami kb. 500 km2 területen 
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rombolta le a településeket, sodorta el a házakat, utakat, 
hidakat, vasutakat. A cunami áldozatainak száma 
megközelíti a 20 000 főt. Közülük sokan azon a mintegy száz 
cunami óvóhelyen veszítették életüket, amelyeket ilyen esetre 
építettek, de a méretezésük során a mostaninál jóval kisebb 
cunamival számoltak.  
A Fukusima-1 atomerőmű ugyanebből az okból kifolyólag 
került fel a veszteséglistára: az 1970-es években üzembe 
lépett, hat atomerőművi blokkot tartalmazó telephelyen a 
mérnöki építményeket maximum 5,7 m magas cunami 
hullámokra készítették fel, amelyet jelentősen meghaladott a 
telephelyet 15 m magas hullámokkal elérő tényleges külső 
behatás. A cunami elpusztította az erőmű hűtővíz-ellátásáért 
felelős vízkivételi művet, valamint az árhullám behatolt a 
turbinacsarnokokba, egyéb épületekbe, és 
működésképtelenné tette a villamos berendezéseket, ezen 
belül is az üzemzavari dízelgenerátorokat.  

 
1. ábra: A Fukushima-Daiichi 1. blokkjának felépítése [3] 

Az atomreaktorok fontos alaptulajdonsága, hogy azokat a 
láncreakció leállítása után is feltétlenül hűteni kell, mert a 
nukleáris üzemanyagban felhalmozódott hasadási termékek 
radioaktív bomlása (nem az urán hasadása!) annyi hőt termel, 
hogy aktív hűtés nélkül az üzemanyag kazetták néhány óra 
elteltével megolvadnának. Ezért létfontosságú az energetikai 
reaktoroknál a leállítás után a hűtővíz-ellátás és megfelelő 
üzemzavari áramellátás biztosítása. Ha az atomerőmű külső 
villamoshálózati feszültség nélkül marad, és a telephelyen 
lévő összes blokk leáll, az áramellátás csak vészhelyzeti 
aggregátokról (tipikusan dízelgenerátorokról) biztosítható.  
A cunami azonban a Fukusima-1 atomerőműnél mind a 
hűtővíz-ellátást (az ún. végső hőnyelő elérését), mind pedig a 
dízelgenerátorokat tönkretette, így egy rendkívül súlyos, 
tervezési alapon túli állapot alakult ki, amelynek során 
megolvadt az 1., 2. és 3. reaktorban lévő üzemanyag, 
valamint sérülés érte az 1., 2., 3. és 4. blokki pihentető 
medencét. Az 1., 2. és 3. blokki súlyos baleseti folyamatok 
több száz kilogramm hidrogén keletkezéséhez vezettek.  
Az 1., 2., 3. reaktorok hermetikus védőépületének megóvása 
érdekében az operátorok a hidrogén-gőz keverék 
környezetbe történő lefúvatása mellett döntöttek, amely 
során – eddig nem ismert okokból – a hidrogén az 1. és a 3. 
blokki reaktorépületekben felrobbant. A 3. blokki hidrogén 
egy része a közös szellőzőrendszeri vezetékeken keresztül 
átáramlott a 4. blokk épületébe is, ahol később szintén 
felrobbant. Összesen 4 reaktorépület súlyosan károsodott.  
(A 2. blokki hidrogén sorsával kapcsolatban egyelőre nem 
látunk tisztán. 2011 márciusában azt közölték a japánok, hogy 
a 2. blokk hermetikus terében, az ún. nedvesaknában 

hidrogénrobbanás volt, ezt azonban később cáfolták.)  
A robbanások fokozták a környezetbe kikerülő radioaktív 
anyagok mennyiségét, és nagyon komplikálttá tették a 
helyzet hosszú távú kezelését. A hidrogénrobbanások 
felhívják rá a figyelmet, hogy a Fukusimában és más 
forralóvizes reaktorokon is használt hidrogénkezelési 
stratégia – mely szerint nitrogénnel töltik fel a hermetikus 
védőépületet, így abban hidrogénkeletkezés során nem tud 
robbanóképes elegy létrejönni – elhibázott, hiszen láttuk, 
hogy a hidrogén lefúvatása során további hibák fordulhatnak 
elő, amelyek végül akár robbanáshoz is vezethetnek. 
Megfelelőbbnek tűnik a Pakson és sok más energetikai 
reaktorban alkalmazott eljárás, ahol passzív autokatalitikus 
rekombinátorokat helyeznek el a hermetikus tér kiválasztott 
pontjain, melyek a hidrogént oxigén jelenlétében 
visszaalakítják vízgőzzé, még mielőtt robbanásveszélyes 
hidrogén-koncentráció jöhetne létre. 
A robbanások következtében a reaktorokból jelentős 
mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy ha nem lettek volna 
hidrogénrobbanások Fukusimában, a környezeti 
következmények sokkal kisebbek lettek volna. A légnemű 
kibocsátások között a nemesgázok és az illékony hasadási 
termékek (főként jód, cézium) a fő komponensek. A sérült 
szerkezeteken keresztül közvetlenül a tengerbe is történt 
jelentős mennyiségű folyékony kibocsátás. A telephelyen igen 
magas dózisteljesítmények alakultak ki, ami komolyan 
akadályozza az elhárítási munkálatokat. Az elhárításon 
dolgozók megengedett dóziskorlátját ideiglenesen 100-ról 
250 mSv-re emelték, ezt a korlátot 2011 végéig – kis 
mértékben – hat munkás lépte túl, mindannyian az elhárítási 
munkálatok elején kapták a jelentősebb többletdózist.  
A környező lakosság kitelepítése 3 km-es körzetben már a 
cunamit követően, március 11-én megkezdődött, mivel a 
dízelgenerátorok kiesésével az üzemeltető számára 
nyilvánvalóvá vált a helyzet súlyossága. Másnap 20 km-re 
emelték a kitelepítési körzetet, ehhez később a mért 
dózisviszonyok alapján további településeket csatoltak az 
erőműtől északnyugati irányban. A kitelepítésen túl további 
korlátozásokat is be kellett vezetni: egyes helyeken a csapvíz 
illetve a friss zöldség fogyasztását tiltották meg egy időre.  
A közvetlen légköri és tengeri kibocsátások mostanra a 
reaktorok zártkörös hűtésének megvalósításával jelentősen 
lecsökkentek, a korlátozások teljes feloldásához azonban a 
szennyezett lakott területeket meg kell tisztítani.  
A kibocsátott radioaktivitás összmennyisége alapján a japán 
nukleáris hatóság április 12-én a hétfokozatú Nemzetközi 
Nukleáris Eseményskála (INES) legmagasabb, hetes szintjére 
sorolta be a fukusimai balesetet. Ezt a besorolást korábban 
csak a csernobili baleset kapta meg (az INES skálát éppen az 
1986-os baleset után dolgozta ki és vezette be a nemzetközi 
közösség). Az azonos INES-7-es kategória ellenére sok eltérés 
van a csernobili és a fukusimai baleset között. Az 1986-os 
csernobili baleset közvetlen oka a reaktor rossz reaktorfizikai 
tervezése volt, amit csak rontottak az erőmű bizonyos 
műszaki megoldásai, egy kiterjedt hermetikus védőépület 
(konténment) teljes hiánya, illetve a balesetelhárítási terv 
hiánya. Fukusima esetében egy extrém méretű külső 
természeti esemény okozta a balesetet, amelynek lezajlását 
nem megfelelő tervezésű műszaki eszközök (pl. a lefúvatás 
során hibásan működő szellőzőrendszer) súlyosbították. 
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2. ábra: A keletkező hidrogén szivárgásának lehetséges útvonalai és felhalmozódása [4] 
 

Az ukrajnai baleset következményeként kb. 50 haláleset 
írható közvetlenül az elhárítás során elszenvedett rendkívül 
magas (tipikusan 4000 mSv-nél nagyobb) többlet dózis 
számlájára, emellett kb. 6 000-8 000 többlet rákos 
megbetegedés várható statisztikai alapon becsülve az orosz, 
fehérorosz, ukrán területen érintett lakosság körében.  
Fukusima – ahol a jelenlegi becslések szerint a három 
megsérült reaktorzónából és a 4. érintett pihentető 
medencéből összesen kb. a csernobili kibocsátás tizede-ötöde 
került a környezetbe (az adatok csak becsültek, egyelőre még 
nincs pontos, minden fél által elfogadott érték), alapvetően a 
konténmenteknek köszönhetően – egészségügyi hatásai 
várhatóan jóval korlátozottabbak lesznek: jelen ismereteink 
alapján a lakosság egészségügyi károsodása nem várható a 
baleset következtében. Ennek oka a japán hatóságok gyors 
döntése a kitelepítésről, a kitelepítés hatékony végrehajtása, 
az élelmiszerek és a csapvíz fogyasztásának szakszerű 
korlátozása, illetve az a tény, hogy a korábban kidolgozott 
balesetelhárítási terv alapján dolgozhattak a hatóságok. 
Csernobilhoz viszonyítva a fukusimai baleset környezeti 
következményeit az is csökkenti, hogy Japánban nem került 
ki a környezetbe számottevő mennyiségű üzemanyag-
fragmentum, míg Csernobilban a besugárzott üzemanyag 
mintegy 3,5%-a jutott a környezetbe – benne nagy 
mennyiségű alfa-sugárzó nehézizotóppal – a 10 napig tartó 
intenzív grafittűz és az általa létrehozott extrém magas 
hőmérséklet, valamint a mérnöki gátak teljes hiánya miatt. 

A fukusimai baleset okaival, lefolyásával és 
következményeivel kapcsolatban további információk 
érhetőek el a [5] alatti weblapon. 

 

A baleset értékelése a nukleáris 
biztonság szemszögéből 
A fukusimai tapasztalatok fényében jogosan merül fel a 
kérdés, hogy létezik-e biztonságos atomenergia. A kérdés 
másként is megfogalmazható: mi az a biztonsági szint, amit 
elvárunk egy technológiától, ezen belül az atomenergiától?  
Az atomerőműveket villamos energia előállítása céljából 
építik. A használati funkción kívül az atomerőműnek 
azonban biztonsági funkciókat is el kell látnia, hiszen a 
reaktorban a működése során nagy mennyiségű, a 
környezetre veszélyes radioaktív anyag halmozódik fel, 
amelynek a kedvezőtlen biológiai hatásaitól meg kell óvni a 
környezetet, az élőlényeket. Az atomerőmű tervezése, építése 
és üzemeltetése során tehát alapvető cél, hogy a környezet és 
a lakosság elfogadhatatlan többlet sugárterhelését elkerüljük. 
E cél elérése érdekében három alapvető biztonsági funkciót 
kell ellátni:  
a.) a nukleáris láncreakciót mindenkor hatékonyan kell 

tudni szabályozni, szükség esetén a reaktort le kell tudni 
állítani és leállított állapotban kell tudni tartani (röviden: 
reaktor szabályozása és lezárása); 

b.) a reaktorban megtermelődő hőenergiát mind normál 
üzemben, mind pedig üzemzavarok során és leállított 
állapotban el kell tudni szállítani (üzemanyag hűtése); 

c.) meg kell tudni akadályozni, hogy az erőműből a 
radioaktív anyagok kijussanak a környezetbe 
(radioaktivitás benntartása). 

A biztonsági funkciók akkor teljesíthetőek, ha az 
atomerőművet a normál üzemen túl a reálisan elképzelhető 
eseményekre, üzemzavarokra is méretezzük, vagyis 
felkészítjük az elképzelhető rendkívüli események és 
üzemzavarok lekezelésére. Az atomerőmű tervezési 



Nukleon 2012. május V. évf. (2012) 105 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  4 

alapjában ezért a létesítmény és rendszereinek, 
rendszerelemeinek mindazon jellemzői, valamint a 
rendszerek, rendszerelemek által ellátni szükséges funkciók 
szerepelnek, amelyek megléte szükséges a várható üzemi 
események és feltételezett kezdeti eseményekből származó 
tervezési üzemzavarok ellenőrzött kezeléséhez a 
meghatározott sugárvédelmi követelmények betartása 
mellett.  

A magyar szabályozás – összhangban a nemzetközi 
irányelvekkel – előírja, hogy minden olyan kezdeti eseményt, 
amely százévente vagy ennél gyakrabban bekövetkezhet az 
erőmű üzemideje során, várható üzemi eseményként kell 
kezelni, és a szabályozórendszereket, valamint a személyzetet 
úgy kell felkészíteni, hogy az összes ilyen eseményből 
származó problémát el lehessen hárítani anélkül, hogy az 
erőmű radioaktív kibocsátásai meghaladnák a normál üzemi 
korlátokat. Az erőműnek egy ilyen esemény után 
működőképesnek kell maradnia. Várható üzemi események 
kiinduló eseménye lehet például a turbina kiesése, egyes 
szelepek, szivattyúk kiesése, meghibásodása, hibás emberi 
beavatkozás miatti téves működése vagy üzemképtelensége.  
A tervezési üzemzavarok olyan kezdeti eseményekből kiinduló 
eseménysorok, amelyek a várható üzemi eseményeknél jóval 
ritkábban fordulhatnak elő, de esetükben a biztonsági 
rendszerek működésére, az operátorok hatékony 
közreműködésére lehet szükség annak érdekében, hogy a 
lakosság és a dolgozók többlet sugárdózisa a hatósági 
határértékek alatt maradjon. Bizonyos tervezési üzemzavarok 
esetén a reaktort körülvevő hermetikus védőépületre 
(konténmentre) mint mérnöki gátra is szükség lehet a 
radioaktivitás visszatartásához. Az előírások szerint tervezési 
üzemzavarként kell figyelembe venni minden olyan – az 
erőműből induló – belső eredetű kezdeti eseményt, amely 
százezer évente vagy annál gyakrabban előfordulhat. (Pl. egy 
fontos hűtőrendszeri cső eltörése, a reaktorzónát hűtővízzel 
ellátó fő keringető szivattyúk egyidejű kiesése, egy mérő- 
vagy beavatkozó rendszer meghibásodása, tűz az erőműben 
stb.) Míg külső eredetű kezdeti eseményeknél (tornádó, szélvihar, 
földrengés, áradás stb.) a tervezési alap részeként kell 
figyelembe venni a tízezer évente vagy annál gyakrabban 
bekövetkezhető eseményeket. Egy tervezési üzemzavar 
bekövetkezése után az atomerőmű nem feltétlenül marad 
működőképes, de egy ilyen eseménysor nem vezethet a 
lakosság és a dolgozók dóziskorlátnál nagyobb 
sugárterheléséhez. 
A tízezer évnél ritkábban bekövetkező külső eredetű 
eseményeket, valamint a százezer évnél ritkábban 
bekövetkező belső eredetű eseményeket nem vesszük 
figyelembe a tervezési alapban, mert ezek olyan kis 
valószínűségűek, olyan ritkán fordulhatnak elő, hogy az 
atomerőművet nem lehet racionálisan felkészíteni a 
lekezelésükre. Mivel ezek nincsenek a tervezési alapban, de 
előfordulási valószínűségük nem nulla, ezért tervezési alapon 
túli baleseteknek nevezzük őket. A tervezési alapon túli 
balesetek közül azokat, amelyek a reaktorzóna sérüléséhez 
vezetnek, és így az erőmű szempontjából végzetesek 
lehetnek, súlyos balesetnek nevezzük. A reaktorzóna 
sérülése, megolvadása még nem jelent feltétlenül jelentős 

környezeti radioaktív kibocsátást, mint ahogy azt az amerikai 
TMI-2 atomerőművi blokk 1979-es balesete is bizonyította.  
Az atomerőmű fent leírt lehetséges állapotait, a tervezés 
során figyelembe vett kezdeti eseményeket a 3. ábrában 
foglaltuk össze.  
Az atomerőmű működésével járó maradék kockázat 
csökkentése érdekében a mélységi védelem elve alapján (ld. 
4. ábra) a kis valószínűségű tervezési alapon túli események 
lefolyását is elemzik, és kiegészítő intézkedéseket tesznek 
annak érdekében, hogy az ilyen extrém kis valószínűségű, de 
nagy radioaktív kibocsátást eredményezhető események 
környezeti következményeit csökkenteni lehessen, és a 
végcélt, a lakosság egészségének megóvását meg lehessen 
valósítani. Egy nagy környezeti kibocsátással járó esemény 
során az utolsó eszköz a lakosság védelmében az ún. 
balesetelhárítási intézkedési terv (BEIT) alkalmazása, amikor 
a katasztrófavédelem és a rendőrség bevonásával, előre leírt 
forgatókönyv szerint, előkészített eszközök segítéségével (pl. 
gyorstájékoztatás, elzárkóztatás, kitelepítés stb.) 
akadályozzák meg, hogy a lakosságot határértéknél nagyobb 
többletdózis érje. 
A japán fukusimai atomerőmű tervezése során számoltak 
cunamival, a méretezési alapban szereplő cunami árhulláma 
maximum 5,7 m magas volt. Ezt az értéket a március 11-i 
cunami közel háromszorosan haladta meg, így az erőmű 
létfontosságú rendszerei károsodtak, az atomerőmű blokkjai 
tervezési alapon túli súlyos baleseti állapotba kerültek. Mivel 
a biztonsági rendszerek terhelése jelentősen meghaladta a 
tervezési értékeket, ezek a rendszerek nem tudták ellátni 
feladatukat, így az erőmű biztonsági funkciói is sérültek. 
Azonban a mélységi védelem elvének helyes alkalmazásával, 
a balesetelhárítási intézkedési terv eszközeinek segítségével a 
lakosság és a dolgozók védelmét jól valósították meg a japán 
szakemberek még úgy is, hogy a földrengés és az extrém 
nagy cunami következtében az erőmű körüli területeken 
nagyon mostoha körülmények uralkodtak. A legfontosabb 
célt, a lakosság egészségének megóvását sikeresen 
teljesítették. 
Ezen a ponton ki kell emelnünk, hogy Fukusimában a 
méretezési cunami nagyságát annak idején nem 
valószínűségi alapon határozták meg, hanem a történelmi 
földrengések és cunamik értékelése alapján. A 2011 
októberében publikált információk alapján [6] 2008-ban 
készült ugyan egy olyan új cunami elemzés, amely 10 méter 
magas árhullámot meghaladó cunamit is lehetségesnek 
tartott a telephelyre, ennek az új eredménynek a részletesebb 
elemzését, és az ebből származó biztonságnövelő 
intézkedéseket az erőművet üzemeltető TEPCO cég 2011 
márciusáig azonban nem hajtotta végre, az elemzés 
eredményeiről pár nappal a 2011. március 11-i földrengés 
előtt tájékoztatta a japán kormányt [6]. A TEPCO bizonyosan 
hibázott, amikor késlekedett a kormány tájékoztatásában és 
az atomerőmű cunami elleni védelmének fokozásában. 
Érdekes körülmény ugyanakkor az is, hogy ez a 2008-as új 
elemzés sem valószínűsített 15 méter magas cunamit.  
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3. ábra:  Atomerőművi események és állapotok 
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4. ábra:  A mélységi védelem elve 

A Fukusima-1 atomerőmű aktuális 
helyzete, feltételezhető hibák 
2011 decemberére sikerült mind a négy sérült reaktor 
esetében elérni az ún. hideg leállított állapotot, ami azt jelenti, 
hogy az üzemanyag hőmérsékletét a zártkörös 
hűtőrendszerekkel stabilan 100 °C alatt tudják tartani.  
A pihentető medencéknek független hűtőköröket építettek ki. 
Megkezdődött a jelentős mennyiségű radioaktív víz 
megtisztítása, a szennyezett hulladékvizek átmeneti 
tárolására nagy térfogatú tárolót alakítottak ki. Rengeteg 
épületdarabot, törmeléket takarítottak össze az erőmű 
udvarán és az épületeken belül is, elsősorban 
távműködtetésű munkagépek segítségével. Helyreállították a 
létfontosságú rendszerek áramellátását. A blokki épületeket 
robotok illetve a műszaki személyzet segítségével bejárták. 
Ugyanakkor a hermetikus védőépület első védvonalát, az ún. 
primer konténment bejáratait még nem nyitották meg, erre 
még hosszú ideig várni kell. Az 1. blokk sérült épülete fölé 
ideiglenes védőépületet készítettek. Az intézkedések hosszú 
távú célja a reaktorok és a pihentető medencék tartós hűtése, 
a reaktorok további degradációjának megelőzése.  
A különböző elemzések alapján konszolidált információnak 
tekinthető, hogy az 1. reaktor aktív zónája csaknem teljes 
egészében megolvadt és a zónaolvadék jelentős része áthatolt 
a reaktortartály alján. A mintegy 10 m (!) vastag beton 
alaplemezbe kb. 70 cm mélységben hatolt be az olvadék, így a 
beton alaplemez épsége nincs veszélyben; nem várható, hogy 
a zónaolvadék lefelé kijut az épületből. A 2. és 3. reaktor  

 

zónája is részlegesen megolvadt, de kisebb mértékben, mint 
az 1. reaktor esetében. Minden bizonnyal sokévnyi munka 
van a japán szakemberek előtt, mire hozzá tudnak kezdeni a 
sérült és megolvadt üzemanyag reaktorból történő 
eltávolításához.  

Ahogy a cikk elején írtuk, a fukusimai események kiváltó oka 
a méretezési alapban feltételezettnél jóval nagyobb cunami 
volt. A méretezési cunami konzervatívabb megválasztásával, 
illetve a 2008-as új cunami elemzések alapján az erőmű 
megerősítésével a következményeket jelentősen lehetett volna 
csökkenteni. Ha a dízelgenerátorokat térben egymástól 
elválasztva, egyes dízelgépeket magas ponton elhelyezve és 
léghűtéssel (nem tengervízhűtéssel) ellátva a biztonsági 
áramellátás a cunami utáni nehéz helyzetben is biztosítható 
lett volna (mint ahogy az a Fukusima-2 telephelyen lévő, 
illetve az Onagawa atomerőműben lévő blokkok esetében 
meg is valósult, ahol a reaktorzónák sérülését sikeresen 
elkerülték). 
A hidrogénkezelés hibás koncepción alapult. Megfelelő 
számú autokatalitikus rekombinátorral a 
hidrogénrobbanások elkerülhetőek lettek volna.  
A robbanások elkerülésével a környezeti kibocsátások sok 
nagyságrenddel kisebbek lettek volna, valamint az 
atomerőmű balesete kisebb médiafigyelmet kapott volna, és 
így kisebb politikai turbulenciákat váltott volna ki.  
A rekord erősségű földrengés, utórengései és a 20 000 ember 
életét követelő, nagy infrastrukturális károkat okozó cunami 
önmagában is nagy kihívás elé állította a japán 
államgépezetet. Erre rakódott rá a nukleáris veszélyhelyzet 
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kezelésének feladata, amelyet az események kezdetén az 
erőművet üzemeltető TEPCO, a kormány és a hatóságok nem 
tudtak jól menedzselni. A japán rendszer sajátosságai miatt a 
kormánynak (kormányfőnek, kormányszóvivőnek) gyakran 
olyan kérdésekben kellett megnyilatkoznia, amit jobb lett 
volna az üzemeltetőre bízni. Furcsa közjátékok rendre 
adódtak, amikor pl. a kormány arra utasította az üzemeltetőt, 
hogy hűtse a reaktorokat, miközben ez nyilvánvaló műszaki 
evidencia. A japán hatósági rendszer felülvizsgálata máris 
megkezdődött, Japánon belülről is számos komoly kritika éri 
a rendszerüket. Nem helyes megoldás, hogy hosszú ideig a 
japán nukleáris biztonsági hatóság a villamosenergia-
ellátásért felelős minisztérium alá tartozott, így a hatóság 
függetlensége nem valósult meg. Ráadásul gyakorlat volt az 
elmúlt évtizedekben, hogy az ipar és a hatóságok között 
felelős vezetők vándoroltak oda és vissza, ami elvben 
lehetőséget teremtett összeférhetetlen helyzetek 
kialakulásához.  

Az utóbbi időben egyébként Magyarországon is lehet hallani 
olyan politikai érveket, hogy a nukleáris biztonságért felelős 
hatósági feladatokat ellátó Országos Atomenergia Hivatalt be 
kellene építeni az energiaellátásért felelős hivatalba vagy 
éppen a katasztrófavédelmi szervezetbe. Ez éppen a 
hatáskörök és a felelősségek szükségszerű szétválasztása 
miatt óriási hiba lenne, és a nukleáris biztonság 
csökkenéséhez vezetne. A fukusimai baleset egyik fő 
tanulsága és következménye világszerte pont a nemzeti 
nukleáris hatóságok függetlenségének és jogköreinek 
megerősítése. Hazánkban az Országos Atomenergia Hivatal 
függetlensége jelenleg biztosított. 
A japán kormány által felállított vizsgálóbizottság előzetes 
jelentése [8] szerint a japán hatóságok közötti kommunikáció 
többször megszakadt a kritikus időszakban. A kabinet 
nukleáris válsághelyzeti irányítószerve a kormány 
épületének 5. emeletén működött, míg a földrengések és 
katasztrófahelyzetek kezeléséért felelős tanács ugyanezen 
épület pincéjében funkcionált. A közeli elhelyezkedés 
ellenére számos információ csak késlekedés után jutott fel a 
kormány szintjére. Több sajtóközlemény elakadt és csak 
késve került kiadásra.  
A bizottság az erőművet üzemeltető TEPCO cég működését 
is több ponton erősen kritizálja. Az operátorok a [8] jelentés 
szerint hibás döntést is hoztak az 1. és a 3. reaktor hűtésével 
kapcsolatban, ami késleltette az alternatív hűtővízellátást, így 
nem hosszabbította meg a zónasérülésig hátralévő időt.  
A TEPCO cégnek volt egy balesetkezelési válságközpontja 
kb. 5 km-re az atomerőműtől, ez azonban nem működött több 
okból sem, nem tudta ellátni feladatát: a természeti csapás 
lerombolta a külső kommunikációs kapcsolatait; 
nehézségekbe ütközött az odautazás, valamint az élelemmel 
és ivóvízzel való ellátás; a balesetkezelési központ 
szellőzőrendszere nem volt felszerelve radioaktív anyagok 
kiszűrésére alkalmas szűrőkkel. Ezt 2009-ben ugyan 
kifogásolta a nukleáris biztonsági hatóság, de konkrét 
intézkedésre, határidővel nem kötelezte az üzemeltetőt.  
A jelentés szerint a TEPCO-n belüli információáramlás 
hiányosságai miatt több hibás döntés is született.  
A japán országos sugárzásmérő rendszer egyes állomásait 
elmosta a cunami, így a sérült atomerőmű közvetlen 
közeléről nem voltak a rendszerben mérési adatok, de a 
rendszer távolabbi állomásai és a rendszer maga üzemben 
maradt. Miután az üzemeltető TEPCO helyi balesetkezelési 

központja működésképtelenné vált, a sugárzási adatokat a 
nukleáris biztonsági hatóságnak vagy a kormány 
balesetelhárítási központjának kellett volna továbbadnia a 
helyi hatóságok részére. Ezt egyetlen kormányszerv sem tette 
meg, így a lakosság védelmével, kitelepítésével kapcsolatos 
döntéseket a helyi elöljáróknak lokális információk alapján 
kellett meghozniuk, központi segítség nélkül.  
A fent felsoroltakon kívül minden bizonnyal még számos 
további hiba is történt a cunami által elindított események 
kezelése során, ugyanakkor a lakosság kimenekítése jó 
időben megtörtént, számottevő lakossági dózisterhelésről 
nem tudunk. A mostoha körülmények ellenére az érintett 
reaktorok és pihentető medencék aktivitáskészletének 
mindössze 0,01%-a került ki a környezetbe, ami azt mutatja, 
hogy a mérnöki gátak bent tartották a radioaktivitás zömét.  

Objektív kockázat, szubjektív félelem 
Öveges József professzor „Sugárözönben élünk” könyvcímét 
transzformálva mondhatnánk, hogy kockázatözönben élünk. 
Az élő szervezetekre folyamatosan különböző kockázatok 
leselkednek, melyek veszélyeztetik egészségüket vagy éppen 
életüket. A kockázat a matematikai definíció szerint egy adott 
esemény bekövetkezésének valószínűsége (gyakorisága) és az 
esemény súlyosságának, lehetséges kedvezőtlen 
következményének szorzata.  
Több különböző felmérés készült már arra vonatkozóan, 
hogy az egyes energiahordozók bázisán megtermelt villamos 
energia előállítása mekkora kockázattal, mennyi halálos 
áldozattal jár, figyelembe véve az adott technológia teljes 
folyamatát (a bányászattól az erőműveken át a 
hulladékkezelésig). Az 5. ábrán látható, hogy az olaj és a 
szénfelhasználás okozza messze a legtöbb halálesetet, TWh-
nként 35 illetve 25 halálesettel (1 TWh = 1 milliárd kWh).  
A nukleáris energiatermeléssel átlagosan kevesebb, mint 1 
haláleset jár TWh-ként. Az adatokban természetesen 
Csernobil következményei is szerepelnek. Tehát a 
tapasztalatok alapján az atomenergia kockázatait objektíven 
értékelve megállapítható, hogy az emberek egészségére 
gyakorolt hatás szempontjából az jelentősen elmarad a 
fosszilis vagy éppen a biomassza alapú villamosenergia-
termelés kockázataitól. 

 
5. ábra:  Az egyes villamosenergia-termelési módok átlagos 

egészség-károsító hatása (TWh megtermelt villamos energiára 
jutó halálesetek száma) az ExternE projekt adatai alapján [7]  

Az adatok birtokában nehezen érthető, hogy miért övezi 
mégis akkora félelem a nukleáris energiatermelést. Ha kicsi a 
kockázata, miért nem tudja mégsem a társadalom (vagy 
annak egy számottevő része) elfogadni ezt a technológiát? 
Szintén furcsa lehet, hogy a fukusimai balesetet okozó extrém 
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cunami húszezer áldozata fölött miért siklott át a világsajtó 
néhány nap alatt, és miért lett hónapokra vezető hír, hogy mi 
történik a fukusimai atomerőműben, miközben a lakosság (és 
az elhárításon dolgozók) körében ennek nem volt halálos 
áldozata és az nem is várható az előző fejezetben leírtak 
értelmében, valamint a lakosság egészségkárosodásával sem 
kell számolni? Meg kell állapítanunk, hogy az objektív, 
számokban mérhető, statisztikai adatokon alapuló kockázat 
teljesen szétválik a társadalom, valamint az egyének 
szubjektív félelemérzetétől, ezek egymástól független 
effektusokat mutatnak. 
A nukleáris ipar nincs egyedül ezzel a problémával: a 
repülést hasonló, eltúlzott szubjektív félelem övezi. Amerikai 
közlekedési baleseti adatokat elemezve megállapítottuk [1], 
hogy a közutakon átlagosan 94 millió utas-kilométerenként 
van közúti baleset miatt 1 halálos áldozat, míg a 
légiközlekedés baleseteinek kockázata 1 haláleset 3,2 milliárd 
utas-kilométerenként. Tehát a valós adatok alapján 33-szor 
kisebb a repülés kockázata, mint a közúti közlekedésé. 
Az objektív kockázattól elváló szubjektív félelemérzet legfőbb 
motívumait az 1. táblázatban foglaltuk össze Lundgren és 
McMakin [9] munkája alapján. A táblázatból kitűnik, hogy a 
társadalom sokkal inkább elutasít valamit, ha az mesterséges 
eredetű (ld. Fukusima), és jobban elfogadja (még a 
katasztrofális következményeket is), ha a jelenség természeti 
(ld. cunami). Ha egy katasztrófa következményei térben és 
időben koncentráltan jelentkeznek (ld. repülőgép baleset), az 
növeli az elutasítást, míg a térben és időben elszórt 
események áldozatait (ld. közúti balesetek) a társadalom 
jobban elfogadja. Az is egyértelmű, hogy ha valamit magas 
médiafigyelem övez, attól a társadalom jobban fél, mint 
azoktól az eseményektől, amelyekről a média ritkábban 
számol be, vagy kevésbé dramatizálva mutatja be az 
eseményeket. Ez a nagy, koncentrált katasztrófákat okozni 
képes emberi tevékenységek társadalmi elfogadását 
csökkenti, még akkor is, ha ezek a katasztrófák ritkák és 
korlátozott hatásúak. 
Tovább növeli a társadalom elutasítását, ha a vizsgált tényező 
(esetünkben egy esetleges nukleáris baleset) azonnali 
hatásokkal járhat, ha a hatások gyermekeket is érinthetnek, 
ha a társadalom eleve bizalmatlan az üzemeltető céggel vagy 
az állami intézményekkel, hatóságokkal szemben, ha az 
okozott károsodás visszafordíthatatlan, vagy jelentős 
változást okozhat az életvitelben. Fontos szempont, hogy a 
túlságosan pozitív hangvételű üzenetek is csökkentik a 
társadalom elfogadását, szemben az objektív hangvételű 
kommunikációval. 
Lundgren és McMakin [9] nem említik, de mi úgy gondoljuk, 
hogy a mai fejlett világ társadalmi berendezkedése miatt a 
politikának kitüntetett szerepe van egyes események és 
technológiák társadalmi elfogadásában: a politikusok gyakori 
újraválasztása, a szereplési és népszerűség-szerzési 
kényszerük miatt a politikai szereplők gyakorta használják a 
média és az emberek figyelmének felkeltésére eszközként a 
szubjektív félelmet. Ha végiggondoljuk az 1. táblázat szerinti 
szempontokat, számos – médiafigyelmet kiváltó politikai 
vagy zöld mozgalmi – akció motivációja jól nyomon 
követhető. Ezek az akciók önmagukban nem befolyásolják a 
valós társadalmi kockázatot, csak a szubjektív félelmet 
erősítik. 
 

1. táblázat A társadalmi elutasítás néhány szempontja [9] 

Szempont Elutasítás Elfogadás 

Katasztrofális 
következmények 

lehetősége 

Térben és időben 
koncentrált 

Térben és időben 
elszórt 

Személyes irányítás 
szintje 

Az egyéntől 
független személy 

vagy szervezet által 
irányított  

Az egyén által 
irányított 

Félelem szintje Nagy félelem övezi  A társadalom 
közönyös 

Önkéntesség a 
részvételben 

Nem önkéntes Önkéntes 

Gyerekekre gyakorolt 
hatások 

Valószínűleg jobban 
érint gyerekeket 

Kevéssé 
valószínű, hogy 
gyerekeket érint 

Médiafigyelem Magas Ritkán említve 

Eredet Mesterséges Természetes 

Intézményi bizalom Bizalmatlanság 
övezi  

A bizalom fennáll 

Balesetek története Jól ismert balesetek 
a múltban 

Nincsenek 
(ismert) balesetek 

Áldozatok 
személyazonossága 

Közeli 
hozzátartozók 

Statisztikai 
áldozatok 

Előnyök térbeli, időbeli 
vagy társadalmi 

eloszlása 

Az előnyök és a 
kockázatok 

eloszlása nem 
azonos 

A kockázatok és 
az előnyök kb. 

azonos 
eloszlásúak 

Van-e jövője az atomenergiának? 
Jelen pillanatban nehezen megbecsülhető a fukusimai baleset 
hatása az atomenergetika jövőjére. Németország vezető 
politikusai (belpolitikai, választási szavazatszerzési okokból, 
az érdemi szakmai egyeztetéseket mellőzve) a baleset után 
szinte azonnal jelezték: 2022-ig végleg feladják a nukleáris 
erőművek alkalmazását, és nemrégiben hasonlóan döntött a 
svájci parlament is, itt 2034-ig tervezik az ország öt nukleáris 
termelőegységeinek bezárását, amelyek jelenleg a villamos 
energia 40%-át adják. Nem túlságosan meglepő, hogy Japán 
is az atomerőművek feladását tervezi, ennek lehetőségét egy 
újonnan felállított parlamenti bizottság vizsgálja. 
Számos más ország (pl. Oroszország, Kína, Dél-Korea, India, 
USA, Csehország, Finnország) azonban kiállt a nukleáris 
erőművek további alkalmazása mellett, azzal érvelve, hogy az 
általuk okozott többlet-kockázat még mindig kisebb, mint az 
a kár, amelyet az atomenergia elhagyása okozhat. Reálisan 
tekintve jelenleg nem elképzelhető az atomerőművek 
kiváltása pusztán megújuló energiaforrásokkal, ezért az 
atomenergiáról lemondó országok újra nagyobb arányú 
fosszilis felhasználást, és ezzel növekvő szén-dioxid és más 
károsanyag-kibocsátást vállalnak. 
Miután belátható időn belül nem lehetséges az atomenergia 
kizárása a villamosenergia-termelésből, egy feladatunk lehet: 
még tovább növeljük az atomerőművek biztonságát, tanulva 
a fukusimai tapasztalatokból. A fukusimai események eddigi 
elemzései azt mutatták, a baleset fő oka a tervezési alap nem 
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megfelelő megválasztása és a súlyosbaleset-kezelési eljárások 
hiányos kidolgozása lehetett, de hiányosságok voltak az 
erőmű vezetésében és a kommunikációban is. 

A tanulságok pontos levonása és hasznosítása évekig is 
eltarthat, az első lépéseket azonban már megtették az 
atomerőműveket üzemeltető országok. Az EU elrendelte 
valamennyi nukleáris blokk célzott biztonsági felülvizsgálatát 
a fukusimai tapasztalatok alapján (ezek az ún. stressz-
tesztek), de a többi ország is hasonló – legfeljebb kevésbé 
központosított – felülvizsgálatot hajt végre. Az erőművek 
biztonságának értékelése mellett a nukleáris biztonságot 
felügyelő hatóságok és a törvények, szabályzatok 
felülvizsgálata is várható. 
Az Országos Atomenergia Hivatal értékelése szerint a paksi 
atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata nem azonosított 
olyan biztonsági hiányosságot, amely azonnali beavatkozást 
igényelne. Ez az elmúlt évtizedekben végrehajtott 
biztonságnövelő intézkedéseknek köszönhető, így mind az 
erőmű földrengésállóságának növelése, mind a súlyos 

balesetek kezelésére való felkészülés megtörtént.  
A felülvizsgálat azonban feltárt néhány olyan területet is, 
ahol lehetséges a biztonság még további fokozása – ilyen 
területek egyes, nem biztonsági funkciójú rendszerek 
földrengésvédelmének erősítése, az alternatív 
villamosenergia-ellátás további javítása, és egyéb kisebb 
módosítások. A fukushimai baleset közvetlen tanulsága, hogy 
a kis valószínűségű események előfordulását egyszerre több 
blokkon is fel kell tételezni, és a szükséges baleset-kezelési 
eljárásokat erre a forgatókönyvre kell méretezni.  
Az átalakítások mellett még további biztonsági elemzéseket is 
el kell végezni (pl. a külső környezeti hatások valószínűségi 
alapú elemzését, vagy a földrengés miatti esetleges épület-
süllyedések vizsgálatát). 
Ezen lépések eredménye – hasonlóan az 1979-es TMI, és az 
1986-os csernobili balesetek utóéletéhez – várhatóan a 
nukleáris biztonság további fokozása, és a még 
biztonságosabb reaktortípusok elterjedése lesz. 
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A fúziós energiatermelés szempontjából legígéretesebb berendezéstípus, a tokamak plazmájában keletkező elfutóelektron-nyaláb 
bizonyos esetekben nagy energiájú és igen nagy áramerősségű lehet, így jelentős kárt okozhat a berendezésben. Az elfutó 
elektronok keletkezését számos folyamat befolyásolja, például kölcsönhatás a rezonáns plazmahullámokkal. Megvizsgáltuk, hogy 
a normál üzemi körülmények esetén releváns, a kritikus értéket kevéssel meghaladó elektromos tér mellett az elfutó elektronok 
destabilizálhatnak-e egy plazmahullámot. Egy tipikus maximális elfutó elektron energia mellett meghatároztuk a leginstabilabb 
hullám paramétereit. A hullám növekedési rátáját összevetve a csillapítási rátákkal megállapítottunk egy stabilitási határt, 
mely a mágneses tér növelésével nő. 

 

Bevezetés 
A könnyű atommagok egyesülésén alapuló magfúzió a jövő 
egyik ígéretes energiaforrása. Ennek létrejöttéhez az 
atommagoknak elég közel kell kerülniük egymáshoz, hogy 
alagúteffektus jöhessen létre, és így a magok 
egyesülhessenek. A magfúzió termikus közegben történő 
megvalósulásához olyan nagy hőmérsékletek szükségesek 
(több 100 millió K), melyen az anyag plazma állapotúvá válik. 
A leggyakrabban alkalmazott berendezés, mely megvalósítja 
a plazma összetartását a tokamak [1] (1. ábra). 
Tokamakokban külső mágneses tekercsek, illetve erős 
toroidális plazmaáram segítségével hoznak létre helikálisan 
csavart mágneses erővonal-szerkezetet. 

 
1. ábra:  Tokamak vázlatos rajza. 

Elfutó elektronok 
Plazmában a részecskék között fellépő súrlódási erő a 
részecskék közötti Coulomb-ütközésekből származik, így 
sebességfüggő. A 2. ábra egy elektronra ható súrlódási erő 
függését mutatja az elektron mozgási energiájától [2]. Ezen jól 
látszik, hogy a függés nem monoton, így egy adott gyorsító 
elektromos térerősség mellett létezhetnek olyan nagy 
energiájú elektronok, melyekre a gyorsító erő meghaladja a 
súrlódási erő értékét. A nagy energiájú elektronokat tovább 
gyorsítva a súrlódás csökken, így azok a termikus eloszlástól 
elszakadva relativisztikus sebességre gyorsulnak. Ezeket 
nevezzük elfutó elektronoknak. 

 
2. ábra: Elektronra ható súrlódási erő a mozgási energia 

függvényében [2]. Egy kritikus teret meghaladó értéket jelöltünk 
az ábrán E-vel, a hozzá tartozó kritikus sebességet vc-vel. 

A 2. ábrán látható, hogy a görbe rendelkezik egy lokális 
minimummal. Elfutó elektronok csak akkor keletkeznek, ha a 
térerősség meghaladja ezt a minimumértéket, az ún. kritikus 
elektromos teret. Ekkor azon elektronok, melyek a kritikus 
energiaérték fölötti mozgási energiával rendelkeznek tartósan 
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gyorsulni kezdenek, és a termikus populációból ütközések 
révén folyamatos utánpótlást kapnak – ezt nevezzük Dreicer-
keletkezésnek, amely általában a domináns elsődleges 
keletkezési mechanizmus. 
Ha már véges számú elfutó elektron van jelen a plazmában, 
akkor azok az ún. másodlagos, lavina-keletkezéssel újabb elfutó 
elektronokat kelthetnek. A mechanizmus lényege, hogy a 
szuperkritikus sebességű elfutó elektron egy termikus 
elektronnal ütközve energiát ad át a másik elektronnak.  
Az energiaátadás következtében a termikus elektron 
energiája átlépi a kritikus értéket, miközben az eredeti elfutó 
elektron energiája nem csökken a kritikus érték alá [3]. 

A keletkező elfutó elektronok nagy energiájú nyalábot 
alkotva károsíthatják a fúziós berendezés falát [3] (3. ábra), 
megolvasztják azt és szennyezőket juttatnak a plazmába. 
Emiatt különösen fontos a lehetséges csillapítási tényezők 
vizsgálata. Egy lehetséges csillapítási mechanizmus az 
elektronok kölcsönhatása egy plazmahullámmal, mely során 
a keltett plazmahullám, visszahatva az elfutóelektron-
populációra, sebességtérben izotropizálhatja azt [4,6]. Jelen 
munkában a szerzők korábbi cikkeivel [4-7] ellentétben a 
kritikus értéket kevéssel meghaladó, ún. kritikus közeli 
elektromos tér mellett vizsgáltuk ilyen részecske-hullám 
kölcsönhatás lehetőségét. Az eredményekből láthatóvá válik, 
hogy amint a két határesetben –  a korábban vizsgált [4-7] 
nagy és a jelen munkában vizsgált kis elektromos terek esetén 
– az eredmények kvalitatíve megegyeznek, így azok 
alkalmazhatósága széleskörű, a két szélső érték közti 
elektromos tér mellett is felhasználhatók [8,9]. 

 
3. ábra: A vákuumkamra falának ütköző elfutóelektron-nyaláb a 

Tore Supra berendezésben (Cadarache, Franciaország) [10]. 

A részecske-hullám kölcsönhatás 
elmélete 
Az elfutó elektronok és plazmahullámok kölcsönhatását a 
kinetikus elmélettel írjuk le. A vizsgált részecskék – elfutó 
elektronok – leírása egy statisztikus eloszlásfüggvénnyel 
történik, mely kritikus közeli térben P. Sandquist munkája 
alapján ismert [11]. Az eloszlásfüggvény alapján ki tudjuk 

számítani az elfutóelektron-populáció elektromos 
szuszceptibilitását. A szuszceptibilitás ismeretében az elfutó 
elektronok jelenléte a hullámokat leíró diszperziós reláció 
elsőrendű perturbációjával vehető figyelembe. 

Fütyülő hullámok 
A perturbálatlan plazmahullámok leírása jelen munkában a 
homogén, mágnesezett, hengeres plazma közelítésben 
történik. Az egyensúlyi mágneses és elektromos tér a henger 
tengelyének irányába mutat (z irány). A Maxwell-egyenletek 
alapján felírható egy k hullámszám-vektorral terjedő 
plazmahullám diszperziós relációja [12]: 
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ahol εij a plazma dielektromos tenzorának elemei, mely a 
termikus ion és elektron szuszceptibilitásokat tartalmazza, ω 
a hullám körfrekvenciája, k a hullámszámot, k|| a 
hullámszám-vektor mágneses térrel párhuzamos 
komponensét jelöli, k||/k = cosθ és c a fénysebesség.  
Az offdiagonális elemekre fennáll az ε12 = – ε21 összefüggés. 

 
Az elfutó elektronokkal történő kölcsönhatást 
nagyfrekvenciás plazmahullámokra vizsgáltuk. A keltett 
hullám paramétereit az elfutó elektron energiával összekötő 
rezonanciafeltétel alapján beláttuk, hogy kölcsönhatás ezek 
közül csupán az ún. fütyülő hullámokkal lehetséges. 
 
A fütyülő hullámokat az első világháború során figyelték 
meg először: távíró jelekben hallottak csökkenő frekvenciájú 
fütyülő hangokat [13]. Erről az évszázad közepén 
bebizonyosodott, hogy a villámlások következtében a 
magnetoszférában terjedő plazmahullámok okozzák, 
melyeket a megfigyelés alapján angol kifejezéssel „whistler”-
nek, azaz fütyülő hullámnak neveztek el [14]. 
A fütyülő hullámoknak számításaink során alkalmazott egyik 
közelítése a kis hullámszám-tartományban érvényes 
magnetoszonikus-fütyülő hullám közelítés [4] (4. ábra): 
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ahol ωce és ωci az elektron és ion részecskepopuláció 
ciklotron-, illetve ωpe és ωpi a plazmafrekvenciája, i az 
imaginárius egység. Néhány további közelítéssel a 
diszperziós reláció a következő alakú lesz (vA = c ωci / ωpi az 
Alfvén-sebesség): 
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A fütyülő hullámok nagy hullámszám-tartományban 
érvényes közelítése az elektron-fütyülő hullám (4. ábra): 
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Így a diszperziós reláció az 
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alakú kifejezés ω0(k, k||) akusztikus (zérus frekvenciával 
induló) megoldása lesz. 
  

 

A dielektromos tenzor elemeit mindkét hullám esetén a T. H. 
Stix által ismertetett hideg plazma közelítések [12] további 
egyszerűsítésével kaptuk. 

                            
4. ábra:  Elektron-fütyülő hullám közelítés (piros) és magnetoszonikus-fütyülő hullám közelítés (kék) a statikus mágneses térrel θ = 0 és 

θ = 60°-ot bezáró terjedési irányban. 
 

Növekedési ráták számítása 
Az elfutó elektronok jelenléte a plazmában az 
eloszlásfüggvényük alapján számított elfutó elektron  

 

 
szuszceptibilitáson keresztül vehető figyelembe. Ez a 
szuszceptibilitás egy perturbációt jelent az (1) homogén 
plazma diszperziós relációban: 

 

1212112

22
||

22222

22

11
2

122

22

222

22
||

11 2 











 rrr ckckckck










































               (6)

 

ahol χijr az elfutóelektron-populáció elektromos 
szuszceptibilitásának (i,j) eleme, míg εij a (2) ill. (4) egyenlet 
által definiált dielektromos tenzor elemek, melyek csak a 
termikus populációk szuszceptibilitását tartalmazzák. 
A perturbáció hatására a hullám körfrekvenciája δω << ω 
járulékkal megváltozik, amit perturbációszámítás 
segítségével első rendben expliciten ki tudunk fejezni. Ezen 
δω válasz képzetes része a lineáris növekedési ráta (γi), mely 
leírja a kölcsönhatás lineáris szakaszát. Amennyiben a 
növekedési ráta pozitív, az elfutó elektronok jelenléte a 
vizsgált hullám felnövekedését okozhatja, amennyiben pedig 
negatív, a hullám gyengülése következik be. 
A növekedési ráta a két vizsgált közelítésben 
(magnetoszonikus- és elektron-fütyülő hullám) a diszperziós 
relációk ismeretében kifejezhető. Kiszámításához ismernünk 
kell a χijr elfutó elektron szuszceptibilitást, melyet a T. H. Stix 
által ismertetett módon az elfutó elektronok közel kritikus 
térben érvényes eloszlásfüggvényéből tudunk számítani [12]. 

Az elfutó elektron szuszceptibilitás kiszámítása során 
megjelenik egy rezonancia, mely éppen a hullám-részecske 

kölcsönhatást írja le. Ez a feltétel, mely összekapcsolja a 
keltett hullám paramétereit az elfutó elektron energiával: 
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ahol n paraméter egy egész szám, értékei a rezonancia fokát 
jelentik. n = 1 a Doppler-, n = 0 a Cserenkov-, n = -1 az 
anomális Doppler rezonanciának felelnek meg. γ(p,p||) a 
relativisztikus Lorenz-faktor. 
A (7) rezonanciafeltétel akkor érvényes, ha p|| explicit 
kifejezése pozitív. (Ez a koordinátarendszer-választásunkból 
ered, azaz hogy a statikus elektromos tér iránya a pozitív 
irány.) Ebből a feltételből az következik, hogy kölcsönhatás 
csupán az ω(k) < k||c feltételt teljesítő hullámokra lehetséges, 
mely a vizsgált nagyfrekvenciás hullámok közül egyedül a 
fütyülő hullámra teljesül. Továbbá az n paraméter értéke is 
csak zérus, ill. negatív lehet e feltétel mellett. Ezekből a 
legnagyobb növekedési rátákat a kis n értékek adják, így az 
n = 0 valamint az n = –1. 
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Lineáris stabilitásvizsgálat 
A növekedési ráták a vizsgált hullámok diszperziós relációi 
alapján az elfutó elektron eloszlásfüggvények segítségével 
számíthatók az adott rezonancia-feltétel mellett. A 
növekedési rátára kapott kifejezésben megjelenő integrálok 
egyikét numerikusan végeztük el. 
Az elektron-fütyülő hullám közelítés növekedési rátája az 5a. 
ábrán látható. A közelítés érvényességi tartományának 
határához közeledve (halványított rész az ábrán) a 
növekedési ráta egyre nagyobb (pozitív) értékeket vesz fel, 
maximumot azonban nem ér el. A maximum megtalálásához 
ezért kiszámítottuk az alacsony hullámszám-tartományon 
érvényes magnetoszonikus-fütyülő hullám növekedési rátáját 
(5b. ábra). 
Az 5b. ábrán látható, hogy az érvényességi tartományban 
található a növekedési ráta maximuma, k ≈ 200 m-1 
hullámszámmal, és a mágneses térre közel merőleges 
irányban.  
Az 5b. ábrán látható maximális növekedési rátájú hullám 
paramétereit a (7) rezonancia-feltételbe helyettesítve 
megkapjuk azon elfutó elektron impulzust és így energiát, 
melyet el kell érniük az elektronoknak a hullám 
destabilizálásához. Ez az érték 10 MeV, azaz a vizsgált 
hullám csak akkor destabilizálódhat, amennyiben az 
elektronok elérik a 10 MeV-ot. Mivel az elektronok még 
nagyobb elektromos terek esetén sem érik el ezt az energiát 
[8], így nem a növekedési ráta maximuma által definiált 
hullám lesz a leginstabilabb hullám. 

     (a)   
 

(b)  
5. ábra: A fütyülő hullám növekedési rátája (γi / ωce) két 

tartományon: (a) elektron-fütyülő hullám, (b) 
magnetoszonikus-fütyülő hullám. A paraméterek: ne = 5 ∙ 1019 
m-3 termikus elektron sűrűség, nr = 3 ∙ 1017 m-3 elfutó elektron 

sűrűség, B = 2 T mágneses tér. 

A leginstabilabb hullám 
Ahhoz, hogy meghatározzuk a leginstabilabb hullámot, 
ismernünk kell az elfutó elektronok maximális energiáját. 
Mivel a növekedési ráta az elfutó elektron energia 
növelésével egyre nagyobb értékeket vesz fel, a maximális 
energiájú elektronok fogják destabilizálni a leginstabilabb 
hullámot. A maximális energia tipikus értéke lehet 2,6 MeV, 
egy a kritikus elektromos teret kevéssel meghaladó tér esetén 
[8], a (7) rezonancia-feltétel alapján az ennek megfelelő 
értékeket felrajzoltuk a növekedési ráta ábrára (6. ábra). 
A 6. ábrán látható, hogy 2,6 MeV elfutó elektron energia 
mellett a maximális növekedési rátájú hullám k ≈ 650 m-1 
hullámszámmal, a mágneses térrel θ ≈ 50°-os szögben terjedő 
fütyülő hullám. Ennek frekvenciája f ≈ 6,6 GHz, azaz a 
mikrohullámú tartományban van. Ez a leginstabilabb hullám, 
mely közel kritikus térben destabilizálódhat. 

 
6. ábra: A leginstabilabb hullám: a növekedési ráta (γi / ωce) 

maximuma a maximális elfutó elektron energiához (2,6 MeV) 
tartozó fekete vonal mentén; az 5. ábra paramétereivel.  

Csillapítási ráták 
A leginstabilabb hullámra kapott növekedési rátát össze kell 
vetnünk a hullámra ható csillapítási rátákkal, majd ez alapján 
állapíthatjuk meg a stabilitási határt, mely fölött a vizsgált 
fütyülő hullám destabilizálódik. 
A figyelembe vett csillapítási ráták egyike az ütközéses 
csillapítás, mely a hullámban elmozduló plazmarészecskék 
ütközéseiből ered [15]: 

eid  5,1                                     (8) 

ahol υei az elektron-ion ütközési frekvencia, υei = ni Z2 e4 lnΛ / 
(3π3/2 me2 vTe 3 ε02), ni az ionok részecskesűrűsége, Z az effektív 
ion töltés, e az elemi töltés, lnΛ a Coulomb-logaritmus (értéke 
10-20 között lehet [2]), me az elektron nyugalmi tömege, vTe az 
elektronok termikus sebessége, ε0 a vákuum dielektromos 
állandója. A másik csillapítási effektus a konvektív csillapítás, 
mely a destabilizáló effektus, azaz az elfutóelektron-nyaláb 
véges szélességéből ered [6]: 

r
v L

k
4
/ 





                                    

(9) 

ahol ∂ω/∂k   a hullám mágneses térre merőleges 
csoportsebessége, Lr pedig az elfutóelektron-nyaláb sugara. 

Stabilitási határ 
A növekedési ráta és a csillapítási ráták összevetéséből a 
stabilitási határt a következőképpen számítottuk: a 
növekedési rátából levontuk a csillapítási rátákat:    
                              vdi                            (10) 
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Az így kapott effektív lineáris növekedési ráta maximuma 
lesz a leginstabilabb hullám (továbbra is figyelembe kell 
venni a maximális elfutó elektron energiát). A leginstabilabb 
hullám meghatározása után megkerestük azt az 
elfutóelektron-sűrűséget, melyre γ még éppen pozitív, azaz a 
vizsgált hullám marginálisan stabil. Ez definiál egy kritikus 
elfutó elektron sűrűséget, mely a statikus mágneses tér 
függvényében a 7. ábrán látható. 

 
7. ábra: Stabilitási határ kritikus térben. A folytonos vonal 0,2 m, 

a szaggatott 0,1 m sugarú elfutóelektron-nyalábnak felel meg, 
Te = 20 eV termikus elektron hőmérséklet mellett. 

A 7. ábráról leolvasható, hogy az elfutóelektron-nyaláb 
szélességét felére csökkentve megközelítőleg kétszer akkora 
kritikus sűrűséget kapunk, hiszen a nyaláb szélességét 
csökkentve a (9) konvektív csillapítási ráta nőni fog.  
A mágneses tér növelése a leginstabilabb hullám paramétereit 
változtatja: minél nagyobb a mágneses tér, annál nagyobb 
hullámszámú tartományt definiál a maximális elfutó elektron 
energia. A leginstabilabb hullám hullámszáma a mágneses 
térrel tehát nő, a növekedési ráta pedig nagyobb 
hullámszámokra csökken. Ha eközben a konvektív 
csillapítási ráta kevésbé változik, nagyobb stabilitási határt 
kapunk. 
Alacsonyabb mágneses tér esetén az ütközéses csillapítás 
dominál. Mivel ennek értéke független a mágneses tértől, a 

növekedési ráta pedig csökken a kisebb mágneses terekre, 
ezért kis terek mellett szintén magas értéket kapunk a 
kritikus sűrűségre. Az eredmények kis és közepes elektromos 
terekre alkalmazhatóak. A kritikus sűrűséget kísérleti 
eredményekkel összevetve arra a megállapításra jutottunk, 
hogy a tényleges elfutóelektron-sűrűség a vizsgált üzemi 
körülmények között a kritikus értéktől elmarad [9], ám a 
számolás során az elektronok anizotrópiáját az elektromos tér 
alulbecslésével szintén alulbecsültük, így kissé más kísérleti 
paraméterek esetén nem kizárt, hogy létrejöhet ez a 
kölcsönhatás. 

Összefoglalás 
A fúziós berendezésekben, tokamakokban megjelenő nagy 
energiájú elfutó elektronok egy lehetséges csillapítási 
mechanizmusával foglalkoztunk: Az elfutó elektronok 
kelthetnek egy plazmahullámot, mely az elektron 
eloszlásfüggvényre visszahatva izotropizálhatja azt. 
Beláttuk, az elfutó elektronok a nagyfrekvenciás 
plazmahullámok közül csak a fütyülő hullámokkal hatnak 
kölcsön. Kis elektromos tér mellett, közel kritikus esetben a 
leginstabilabb hullám egy nagyfrekvenciás fütyülő hullám. 
Az erre kapott növekedési rátát összevetettük az ütközéses és 
konvektív csillapítási rátákkal. Az így kapott stabilitási határ 
minimummal rendelkezik, a termikus elektron sűrűségtől 
függően 1-2 T körüli mágneses tér mellett; ennél nagyobb 
terekre a kritikus elfutóelektron-sűrűség növekszik. 
A stabilitási határ értékeit összehasonlítva a kísérleti 
eredményekkel ezen előzetes eredmények alapján a hullám 
nem destabilizálódik, biztosat azonban csak valós 
eloszlásfüggvénnyel elvégzett numerikus számítások után 
lehet majd mondani. 
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Zajdiagnosztikai módszerek alkalmazása a baleseti 
állapotban lévő reaktorok állapotának ellenőrzésére 
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A zajdiagnosztikai módszerek fejlesztését a normális üzemállapottól való eltérés korai, még a biztonságot nem veszélyeztető 
stádiumban való detektálásának szándéka motiválta. E módszerek közül – jelentős mértékben a magyar diagnosztikai iskola 
eredményeinek köszönhetően – a reaktorban, a hűtőközeg áramlással terjedő perturbációk és a termohidraulikai paraméterek 
zajának diagnosztikai célú monitorozása kapott jelentős szakmai figyelmet. A fukusimai reaktorok állapotának monitorozása a 
baleset során komoly nehézségeket okozott, különösen a reaktorban lévő hűtőközeg-szint ellenőrzése, amelyet az adott 
körülmények között a standard műszerezéssel nem lehetett mérni. A dolgozatban – egy lehetséges kutatási program 
kérdésfelvetéseinek szintjén – a reaktorokban baleset során kialakuló állapot zajdiagnosztikai módszerekkel történő 
ellenőrzésének lehetőségét vázoljuk fel, felkínálva az ötletet a szakterülettel foglalkozók kritikájának. 

 

Bevezetés 
A fukusimai reaktorok állapotának monitorozása, beleértve a 
hűtőközeg szintjének mérését a reaktorban komoly 
nehézségeket okozott, különösen a baleset relatíve korai 
szakaszában[1]. A tartályon belüli termohidraulikai állapot 
ismerete, illetve ismeretének hiánya - a lehetőségek szűkös 
voltán túl - tovább rontotta a baleset-elhárítás hatékonyságát. 
Nyilvánvaló, hogy a hűtés rendkívüli eszközökkel történő 
biztosítása mellett is, sőt épp ezért, szükség lett volna a 
hűtőközeg szintje, illetve a reaktoron belüli főbb 
termohidraulikai állapot-jellemzők (nyomás, hőmérséklet, 
áramlási sebesség, víz-gőz fázis) térbeni és időbeni 
eloszlásának ismeretére.  
A hűtőközeg szintjének mérése a forralóvizes (BWR) 
reaktorokban üzemzavari körülmények között nem egyszerű 
feladat. A probléma nem új keletű, az US Nuclear Regulatory 
Commission 1984-ben már felszólította a BWR üzemeltetőket, 
hogy a tápvízforgalom mérésén alapuló zóna szintmérés 
elégtelen az üzemzavar-kezeléshez [2], aminek részben 
rendszer-, részben pedig méréstechnikai okai voltak. A mérés 
elve egyszerű: a reaktorban lévő vízoszlop nyomása és az 
impulzuscsőben lévő ismert magasságú vízoszlop nyomása 
közötti különbségből a reaktorban lévő ismeretlen vízoszlop-
magasság meghatározható. Nyomáskivezetések több szinten 
is vannak, ami lehetővé teszi a különböző szintek pontos 
mérését. Az impulzuscsövek hossza és a környezeti 
hőmérséklet miatt a mérés gondos kalibrációt igényel, amely 
kalibráció üzemzavar közben elvész, hisz a környezeti 
hőmérsékletek erősen eltérhetnek a kalibráció során 
fennállóktól, s újrakalibrálásra elhárítás közben aligha van 
mód. A másik probléma az, hogy az eljárással nem effektíve a 
reaktorban, hanem a zónatartó kosár és a tartályfal közötti 
gyűrű-csatornában lévő folyadékoszlop magasságát mérik. 
Az a körülmény, hogy a vízoszlop a referencia 
impulzuscsőben felgázosodhat, a tranziensek esetén teljesen 

meghamisíthatja a mérést. Függetlenül a BWR reaktor 
műszerezésének konkrét problémáitól, amelyről vélhető, 
hogy igen alaposan feldolgozott (lásd például [4]), a 
fukusimai tragédia messze nem csak e konkrétumok 
vizsgálatára, hanem annál inkább arra ösztönöz, hogy a 
rendkívül súlyos helyzetekben alkalmazható minden 
lehetséges eszközt számba vegyünk, s ha lehet, fejlesztésekkel 
készüljünk az igen kis valószínűségű, de elvileg nem 
kizárható helyzetekre.  

Jelen dolgozatban felvázoljuk, milyen lehetőségek vannak, 
illetve lehetnek a zaj mérésén és elemzésén alapuló 
reaktorállapot-diagnosztika súlyos baleseti körülmények 
közötti alkalmazására.  
A reaktor zajdiagnosztikai módszerek fejlesztését a normális 
üzemállapottól való eltérések korai, még a biztonságot nem 
veszélyeztető stádiumban való detektálásának szándéka 
motiválta. Ez a mélységben tagolt védelem koncepciója 
szerint lényegében az első, illetve második szintnek felel meg. 
Itt a normál üzemállapottól való kis eltérés diagnosztizálása a 
cél, s a zajdiagnosztika sok esetben csupán kvalitatív 
megállapításai jól használhatók, hiszen a korai 
figyelmeztetés, s nem valamely mennyiségileg pontosan 
meghatározott jellemző szolgáltatása a feladat. 
A reaktor zajdiagnosztika az 1970-es és 1980-as években 
intenzíven fejlődött és a ragyogó elméleti és kísérleti 
eredmények az alkalmazást illetően is optimizmusra adtak 
okot. Ennek az optimizmusnak és a hazai kutató bázis 
tekintélyének volt köszönhető, hogy a paksi atomerőműben 
komplex reaktor zajdiagnosztikai rendszert installáltunk és 
üzemeltetünk. [5] Az atomerőművek gyakorlatában a reaktor 
zajdiagnosztika az évek során azonban néhány módszer 
alkalmazására szűkült le, mint például az elszabadult tárgyak 
detektálása ([6], [7]), vagy szenzor-állapot diagnosztika [8], 
illetve egyes reaktorfizikai paraméterek zajelemzésen alapuló 
meghatározása ([9], [10]). A reaktor zajdiagnosztika iránti 
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mérsékelt gyakorlati érdeklődés ellenére, melynek fő oka tán 
az, hogy az értelmezéshez az erőművi rutint meghaladó 
magas szintű szaktudás szükséges, ami nem minden 
erőműben, sőt nem minden országban áll rendelkezésre, ma 
is folynak sikeres módszertani és alkalmazás-fejlesztések [11], 
[12].  
Az üzemzavar elhárítás, illetve a baleset-kezelés a 
mélységben tagolt védelem elve szerint már a negyedik szint. 
Itt is, mint a normál üzemállapottól való kis eltérés 
diagnosztizálása esetén a zajdiagnosztikának sok esetben 
csupán a kvalitatív megállapításai helyénvalók és 
alkalmazhatók, hiszen a baleseti körülmények közötti 
kvalitatív jellegű állapot-ellenőrzés sok esetben az egyetlen 
lehetőség. A mérési és monitorozási módszerek diverzitása 
baleseti körülmények között létfontosságú lehet. Így a 
zajdiagnosztikai reaktorállapot-ellenőrzés diverz alternatíva 
az egyéb módszerek mellett.  

A baleseti reaktorállapot-monitorozás terén a reaktor 
zajdiagnosztikai kutatások közül a reaktorban, a hűtőközeg 
áramlással terjedő perturbációk és más termohidraulikai 
paraméterek zajának diagnosztikai célú monitorozása kaphat 
jelentős szerepet. Ezen a területen a magyar diagnosztikai 
iskola igen jelentős eredményeket ért el: a számtalan jeles 
közleményből példaként lásd a [13], vagy az úgyszintén igen 
gyakran hivatkozott [14] dolgozatot. Az iskola 
továbbélésének igazolását láthatjuk a Nukleon folyóirat 
Kosály György emlékének szentelt 2009. decemberi 
számában ([5], [15]). A reaktor zajdiagnosztikának, ha csak a 
magyar szerzőket vesszük is, igen jelentős, a cikkben 
felvázolt témakörhöz kapcsolódó irodalma van. A releváns 
irodalom feldolgozása a cikk kereteit meghaladó munkát 
igényelt volna, ezért a hivatkozások fenn és az alábbiakban 
csak példaszerűek, s messze nem teljes körűek. 

Baleseti reaktor zajdiagnosztika 
lehetősége 
A baleseti zajdiagnosztika megvalósíthatóságának két 
alapvető feltétele van: 

 a baleseti reaktorállapot diagnosztizálható-e az 
állapotjellemzők fluktuációjának elemzése alapján; 

 van-e mód az állapotjellemzők fluktuációjának mérésére.  

Baleset során a vízhűtésű reaktorok aktív zónájában, illetve a 
reaktor tartályában – lényegében függetlenül a reaktor 
típusától és nagyon leegyszerűsítve – instacionárius kétfázisú 
áramlás alakul ki, majd a zónát lényegében stagnáló, 
túlhevített gőz tölti ki, amelyet az újra elárasztás után újból 
valamilyen kétfázisú állapot követ. A termohidraulikai 
paraméterek nem csak időbeli változása heves, hanem térbeli 
eloszlása is igen heterogén. A zóna termohidraulikai állapotát 
jellemző, a zónát kitöltő közeg hőmérséklete, nyomása, illetve 
ezek fluktuációja közvetlenül mérhető és a szűrt instacioner 
„átlag” értékhez kiegészítő információt szolgáltat a 
termohidraulikai állapotról.  
A zóna, illetve a reaktor műszerezése a baleset során részben 
vagy egészben működésképtelenné válhat. Az azonban nem 
valószínű, hogy az igen diverz reaktor műszerezés, amely in-
core neutron detektorokból, külső (ex-core) ionizációs 
kamrákból, termoelemekből, ellenállás-hőmérőkből, 
különböző útvonalon vezetett impulzuscsöveken lévő 
nyomás- és nyomáskülönbség távadókból áll, egyszerre 

váljon működésképtelenné. (Ha ez így lenne, főképp, ha egy 
közös okú meghibásodás miatt, akkor ennek lehetőségét 
mihamarabb, megfelelő átalakításokkal ki kell zárni.) Az 
említett érzékelők alapvetően robosztusak, a detektor 
oldaláról a mérés lehetősége akár hosszú ideig fennállhat a 
baleset során. 

Diagnosztika a közeg-sűrűség fluktuációk mérése 
alapján 
A zónát kitöltő (kétfázisú) közeg átlagos sűrűsége, a 
gőztartalom eloszlása fontos, a baleseti folyamat 
befolyásolása szempontjából hasznosítható információ lehet, 
s úgyszintén az áramlás ténye és sebessége. A sűrűség 
eloszlása a zónában időben gyorsan változik, még akkor is, 
ha hűtőközeg cirkulációról nem beszélhetünk. A közeg 
sűrűségének fluktuációja, illetve áramlási sebessége 
közvetlenül nem mérhető, de meghatározható a sűrűség-
fluktuációk által modulált neutron- vagy γ-tér 
fluktuációjából. Mindaddig, amíg a zónán belüli neutron 
detektorok élnek, s van mérhető jel, a sűrűségfluktuációk 
vizsgálata, s ebből a zóna feltöltöttségének diagnózisa, 
beleértve az áramlási kép meghatározását is, illetve az 
áramlási sebesség mérése könnyen megoldható az ismert 
zajdiagnosztikai módszerekkel. (Lásd példaként az [5], [14], 
[15], [16], [17], [18], [19], [20] és [21] dolgozatokat.) Az in-core 
neutron detektorok működésképtelensége esetén még van 
esély az ex-core detektorok zajából bizonyos 
következtetéseket levonni, főleg a zóna egészében átlagos 
sűrűségre. Baleseti állapotban, leállított reaktor esetén a fenti 
módszerek aligha alkalmazhatók. Alkalmazhatónak tűnik 
azonban egy olyan módszer, amely a belső és/vagy külső γ-
tér fluktuációjából diagnosztizálja a zónát kitöltő közeg 
sűrűségét. A leállított rektorban a felaktiválódás, illetve 
hasadvány-termékek bomlása miatt jelentős a γ-tér, amely a 
reaktor tartályon kívül is jól mérhető (a távolságtól, s az 
abszorpciótól, illetve a másodlagos effektusoktól függően). 
Ilyen módszert és alkalmazást mutat be a [22] dolgozat 
specifikusan a reaktor-szint mérésére. Megjegyezzük, ez a 
dolgozat akár úttörő jelentőségűnek is tekinthető a fukusimai 
reaktorok balesetének fényében, jóllehet a γ-tér 
fluktuációjából valódi baleseti zónadiagnosztika kifejlesztése 
még sok munkát igényel.  

Hőmérséklet zaj-diagnosztika 
A zóna kilépő hőmérsékletét mérő termoelemek jelének 
baleseti körülmények közötti használatára az OECD NEA 
tárgyi tanulmánya hívja fel a figyelmet [23].  
A zónát kitöltő közeg hőmérsékletének, nyomásának 
fluktuációja közvetlenül mérhető, ami az üzemi, illetve a 
baleseti rendszeresített mérőrendszer által szolgáltatott, szűrt 
instacioner „átlag” hőmérséklet- és nyomás értékhez képest 
fontos kiegészítő információt szolgáltat a termohidraulikai 
állapotról. Ez az információ egyes esetekben perdöntő lehet, 
például amikor az átlag telítési hőmérsékletet mutat, s 
például csak a hőmérséklet zajból állapítható meg indirekt 
módon, hogy egy vagy kétfázisú telített közeg érintkezik a 
termoelemmel. A reaktor hőmérsékletmérés alapvetően 
robosztus termoelemekre és ellenállás-hőmérőkre épül, bár ez 
utóbbiak időállandója relatíve nagy a zajmérés 
szempontjából.  

A hőmérséklet zajmérés egyaránt alkalmas a sebesség-
mérésre, az áramlási kép azonosítására és a void-eloszlás 
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minőségi feltérképezésére attól függően, hogy mely 
hőmérséklet-mérések állnak rendelkezésre a baleset során.  
A teljesség igénye nélkül hivatkozhatók itt a [16], [24] és [25] 
dolgozatok.  

Diagnosztika a hidroakusztikus rezonanciák 
mérésével 
A reaktor nyomás (és nyomáskülönbség) méréseknek a 
baleset során fontos szerepe van, s ezek szűrt, instacioner 
„átlag” értékét szolgáltatja a baleseti ellenőrző rendszer.  
A zajdiagnosztika alkalmazása itt kettős, szolgálhatja: 

 a mérés állapotának ellenőrzését: például milyen közeg 
tölti ki, s átjárható-e az impulzuscső; 

 a reaktort is magában foglaló hidroakusztikus rendszer 
vizsgálatát, a rendszert kitöltő közeg hidroakusztikus 
tulajdonságainak (sűrűség, kompresszibilitás) és a rendszer 
kitöltöttségének ellenőrzését. 

Az első feladat vonatkozásában hasznos támpontot szolgáltat 
a [8] monográfia, de hazai eredmények is vannak ezen a 
területen, például [26]. 

A második feladat bonyolultabb, de nem előzmények nélküli, 
lásd például a [27] és [28] irodalmakat. Belátható, hogy 
például az olyan esetekben, amikor primerköri törés és 
közegvesztés nélkül alakul ki a baleseti állapot – például a 
zónahűtés elvesztése az üzemzavari villamosenergia-ellátás 
vagy biztonsági hűtővíz elvesztése miatt – s tudjuk, hogy az 
impulzuscsöveket víz tölti fel, a rendszer hidroakusztikus 
tulajdonságai alapvetően a zónát kitöltő közeg sűrűségétől és 
összenyomhatóságától függnek, s a reaktorállapot a 
hidroakusztikus rezonancia-frekvenciák alapján 
diagnosztizálható. 

A további vizsgálatok fő kérdései 
A szcenáriók elemzése a zaj fenomenológiája 
szempontjából 
Az állapotjellemzők fluktuációinak valószínűségi jellemzői 
akkor értelmezhetők helyesen, ha van pontos elképzelésünk a 
reaktorban zajló lehetséges folyamatokról, a baleset 
fenomenológiájáról. Itt igen fontos szerepe van a baleseti 
folyamatok determinisztikus elemzésének és kísérleti 
vizsgálatának, amelyek tekintetében is jelentős hazai 
eredményekre és tudásbázisra támaszkodhatunk.  

Az alkalmazhatóság műszaki 
megvalósíthatósága 
A műszaki megvalósíthatóság legfontosabb feltétele, hogy 
azok az érzékelők, amelyekre a baleset kezelése során 
számítunk, s ennek megfelelően az érzékelők és a távadók, 
illetve az egész mérőlánc kialakítása alkalmas legyen a jel 
zajtartalmának detektálására is. Ez utóbbi elvárás ellentmond 

annak a szükségképp nem helytálló felfogásnak, mely szerint 
a robosztus mérésnek, mintegy szokás szerint, nagy 
időállandójúnak kell lenni. A zajmérésre is alkalmas 
érzékelők és a jel hozzáférhetősége fontos gyakorlati 
vizsgálati terület. Nem tűnik eretnekségnek új, inherensen 
robosztus és a fluktuációkra érzékeny mérések installálása 
sem, ha ez megalapozható (például lásd a [30] munkában 
használt érzékelőket). 

Zajelméleti problémák 
A baleseti folyamat drámai, az állapot-jellemzők zaja nem 
stacionárius. A termohidraulikai állapot változása, mint 
sztochasztikus folyamat nem Markovi.  
Az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek a fuzzi-
technikák, nem precíz valószínűség-elméletek, neurális 
rendszerek alkalmazása terén a zajelméletben. A módszerek 
általános alkalmazhatósága lényegesen javulhat, ha mindezek 
a baleset-kezelésben résztvevők számára hasznosulhatnak, 
ám mintegy láthatatlanul, az értelmezést automatikusan 
megkönnyítendő.  

Az emberi tényező 
A baleset-kezelést végző személyzet soha sem lehet olyan 
nagyszámú, hogy ne hiányozzon valamilyen speciális tudás. 
Másfelől, a baleset-kezelésben részvevők számát növelve 
csökkenhet a stáb operativitása. A zajdiagnosztikai 
módszerekkel végzett állapot ellenőrzés akkor lesz sikeres, ha 
az előre elkészített értelmezési receptek alapján az állapot 
azonosítható a baleset-kezelésben résztvevő reaktorfizikus, 
termohidraulikai szakember vagy technológus által. 

Zárszó 
A dolgozatban – egy lehetséges kutatási program 
kérdésfelvetéseinek szintjén – a reaktorokban baleset során 
kialakuló termohidraulikai állapot zajdiagnosztikai 
módszerekkel történő ellenőrzésének lehetőségét vázoltuk 
fel, felkínálva az ötletet a szakterülettel foglalkozók 
kritikájának. 
A zajdiagnosztikai mérés és módszer alkalmazása – 
kidolgozatlanságától eltekintve, bonyolultsága és közvetett 
jellege miatt – nem lehet konkurense a mértékadó 
paramétereket közvetlenül mérő baleseti állapotellenőrző 
rendszernek, hanem szükség esetén kiegészíti azt. 
Az alapos vizsgálat után a javasolt területek közül többről is 
kiderülhet, hogy elvi vagy műszaki okból nem 
megvalósítható. Akár egyetlen életben maradt ötlet is igazolja 
viszont az erőfeszítések jogosságát, ha azzal olyan eszközhöz, 
módszerhez jutunk, amivel – bár soha se kelljen alkalmazni – 
extrém esetekben is mód lesz egy nehezen értelmezhető 
reaktorállapotot meghatározni, és hatékony beavatkozást 
tenni a folyamat eszkalálódását megakadályozandó. 
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Hidrogénfúziós reakciók csillagokban 

Gyürky György 

MTA Atommagkutató Intézet 
4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 52/509-246 

 

Napunk és a hozzá hasonló fősorozatbeli csillagok magfúziós reakciók révén termelik energiájukat, melyek során négy hidrogén 
atommagból egy hélium atommag képződik. A folyamat nem egy lépésben, hanem számos magreakció részvételével zajlik. Jelen 
cikkben ezeket a reakciókat, az úgynevezett pp-láncok és CNO ciklusok reakcióit veszem sorra, bemutatva főbb jellemzőiket. A 
cikk végén röviden kitérek a tárgyalt reakciók kísérleti vizsgálatának lehetőségeire. 

 

Bevezetés 
Egészen a 20. század elejéig az emberiségnek nem sikerült 
választ találni arra a látszólag egyszerű kérdésre, hogy mi a 
Nap által folyamatosan a világűrbe sugárzott óriási 
mennyiségű energia forrása. Sem kémiai égés, sem pedig 
gravitációs összehúzódás nem tudja fenntartani csillagunk 
működését kellően hosszú ideig. Mintegy száz évvel ezelőtt 
azonban az atommag felfedezése, illetve annak felismerése, 
hogy az atommagok kötési energiája a kémiai folyamatokkal 
összehasonlítva nagyságrendekkel nagyobb, arra vezetett, 
hogy a Nap energiaforrása magátalakulásokban keresendő 
[1,2]. Ráadásul 1917-ben, amikor létrehozták az első 
mesterséges magátalakítást, az is bebizonyosodott, hogy az 
atommagokban tárolt energia valóban felszabadítható. 

A Nap fényének színképelemzéséből tudjuk, hogy csillagunk 
döntő részben hidrogénből és héliumból áll. A hélium 
leggyakoribb, 4-es tömegszámú izotópjának atommagja nagy 
kötési energiával rendelkezik (mintegy 28 MeV), így 
hidrogén atommagok (protonok) 4He atommaggá (két 
protonból és két neutronból álló alfa-részecskévé) való 
átalakításával jelentős energia felszabadítható. A Napban kis 
mennyiségben ugyan, de találhatók nehezebb kémiai elemek 
is. Egy első generációs csillag azonban, mely az univerzum 
létrejöttét követően az akkor rendelkezésre álló anyagból 
keletkezett, szinte kizárólag hidrogént és héliumot tartalmaz. 
Az 1. ábrán látható az ősrobbanás után néhány perccel 
lezajlott elemszintézis eredménye, azaz azoknak az 
izotópoknak a tömegaránya, amik ebben a korai időszakban 
létrejöttek. Mint látható, mindössze öt különböző izotóp jött 
létre számottevő mennyiségben: a hidrogén két stabil izotópja 
(1H és 2H), a hélium két stabil izotópja (3He és 4He) valamint a 
7Li izotóp. Más elemek csak sok nagyságrenddel kisebb 
gyakorisággal keletkeztek. 

Az öt létrejött izotóp gyakorisága között is óriási 
különbségeket találunk. A 2H és 3He mennyisége mintegy öt, 
míg a 7Li gyakorisága tíz nagyságrenddel kevesebb a 1H-hez 
és 4He-hoz képest. Kijelenthetjük tehát, hogy a korai 
univerzum anyagát szinte kizárólag hidrogén és hélium, 
ezeknek is rendre az 1-es és 4-es tömegszámú izotópjai 
alkották durván 75%-25% tömegarányban. Az elsőként 
létrejövő csillagok így kizárólag ennek a két elemnek az 

atommagjain lejátszódó magreakciók révén nyerhettek 
energiát. Lássuk, hogy ez hogyan történik [3]! 

 
1. ábra:  Az ősrobbanás után keletkezett öt izotóp gyakorisága az 

univerzum tömegének arányában kifejezve. A sok 
nagyságrendet átívelő logaritmikus skála jól mutatja, hogy a 
korai univerzum szinte csak 1H és 4He izotópokból állt. 

 

A hidrogénfúzió első lépése 
A 4He izotóp magjában két proton és két neutron található, 
így a hidrogénfúzióhoz, azaz hidrogén atommagok 
héliummá történő alakulásához az kell, hogy négy proton 
egyesüljön, miközben kettő közülük neutronná alakul. 
Elenyészően kicsiny azonban annak az esélye, hogy egy 
csillag plazmájában négy proton egyidejűleg találkozzon. Így 
a hidrogénfúzió csak több lépésben, kétrészecske-reakciókon 
keresztül mehet végbe. 
1H és 4He izotópokon a legkézenfekvőbb a következő három 
kétrészecske-reakció lezajlása: 

1H + 1H  2He 
1H + 4He  5Li 

4He + 4He  8Be 
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E három reakció végmagja azonban minden esetben 
részecske-instabil, azaz létrejötte után igen rövid időn belül 
elbomlik, mégpedig a keletkezésével azonos módon. Az első 
folyamat azért nem lehetséges, mert két protonnak nem 
létezik kötött állapota (ez lenne a 2He izotóp). Kötött 
rendszert képez azonban egy proton és egy neutron. Ez a 
hidrogén kettes tömegszámú izotópjának (2H), a 
deutériumnak az atommagja, a deuteron (d). Ennek 
létrejöttéhez az kell, hogy két proton találkozásakor az egyik 
neutronná alakuljon. Ekkor a következő folyamat zajlik le: 

 

p + p  d + e + e 
 

mely során a deuteronon kívül a proton béta-bomlásának 
következtében keletkezik egy pozitron és egy elektron-
neutrínó, valamint felszabadul mintegy 1,4 MeV energia.  
Szabad proton nem alakulhat neutronná, ugyanis a neutron 
tömege nagyobb, mint a protoné, így energetikailag ez az 
átalakulás nem lehetséges. Két proton fúziója esetén azonban 
már lehetséges ez a folyamat, ugyanis a deuteron kötési 
energiájának következtében két proton együttes tömege 
nagyobb, mint egy deuteroné. Így energetikailag 
megengedett a fúzió során a proton béta-bomlása.  
Ez az úgynevezett pp reakció a kiinduló pontja a Naphoz 
hasonló, viszonylag kistömegű, fősorozatbeli csillagok 
energiatermelő folyamatának. A pp reakció két okból is csak 
igen lassan zajlik. Az egyik ilyen ok a proton neutronná 
alakulásának szükségessége, ami a természet egyik alapvető 
kölcsönhatása, a gyenge kölcsönhatás révén zajlik. Mint neve 
is mutatja, a kölcsönhatás kis valószínűségű folyamat, így két 
proton ütközése esetén csak igen ritkán következik be, az 
ütközések túlnyomó többségében csak rugalmas szórás 
történik. 
A folyamat lassúságának másik oka a csillag belsejében 
uralkodó hőmérséklet magfizikai szemszögből alacsony 
voltában keresendő. Mivel a protonok pozitív töltésű 
részecskék, ütközésükhöz le kell győzniük a közöttük 
fennálló elektromos taszítást. A protonok töltésének és 
sugarának ismeretében kiszámítható, hogy az ütközési 
energiának minimum 550 keV-nek kell lennie, hogy legyőzve 
az elektromos taszítást ténylegesen lejátszódjon az ütközés.  
A protonok mozgási energiája, így az ütközések kinetikus 
energiája a termikus mozgásból származik. A Nap magjára 
jellemző mintegy 15 millió K hőmérsékleten a protonok 
átlagos mozgási energiája 1,3 keV. Ez kevesebb, mint 400-ad 
része a klasszikus képben minimálisan szükséges energiának, 
azaz a Coulomb-gát magasságának. A folyamat lejátszódását 
a kvantummechanika teszi lehetővé. A kvantummechanikai 
alagút-effektus révén a Coulomb-gát magasságánál kisebb 
energiájú töltött részecskék között is lejátszódhat magreakció. 
Ennek valószínűsége azonban annál kisebb, minél 
alacsonyabb a résztvevő részecskék energiája. A pp reakció 
esetén ez az energia igen alacsony. Ez a másik oka a reakció 
lassú voltának. 
A pp reakció szinte az egyetlen a csillagokban előforduló 
magreakciók között, melyben közvetlenül a reakció során 
béta-bomlás is végbemegy. A Coulomb-gát alatti energián, 
alagúteffektus révén végbemenő reakciók viszont teljesen 
általánosak a csillagokban zajló folyamatok esetén.  
A csillagok hőmérséklete ugyanis olyan alacsony, hogy még a 
legalacsonyabb Coulomb-gáttal jellemezhető pp reakció is 

mélyen a gát alatt zajlik. Nagyobb töltésű összetett 
atommagok esetén (ahol a gát magasabb) ez még inkább igaz. 
A pp reakció valószínűségének (azaz 
hatáskeresztmetszetének) ismeretében ki lehet számítani, 
hogy egy adott hőmérséklet (valamint sűrűség és anyagi 
összetétel) mellett mekkora egy proton átlagos élettartama, 
mielőtt bekövetkezne a reakció. Mivel az alagúteffektus 
valószínűsége, és így a hatáskeresztmetszet az energiától 
erősen függ, az energia pedig a csillag hőmérsékletével 
arányos, így a protonok átlagos élettartama a hőmérsékletnek 
erősen változó függvénye. A kiszámított élettartamot mutatja 
a 2. ábra a hőmérséklet függvényében a Nap magjára 
jellemző sűrűség és anyagi összetétel esetén. Mint látható, a 
hőmérséklet viszonylag szűk tartományán belül az élettartam 
sok nagyságrenddel változik, ami a hatáskeresztmetszet 
exponenciális energiafüggésének köszönhető. A Nap 
magjának mintegy 15 millió fokos hőmérséklete esetén (az 
ábrán függőleges vonallal jelölve) a protonok átlagos 
élettartama majdnem tízmilliárd év. Ez a pp reakció lassúsága 
az oka annak, hogy a Nap nem robban fel, mint egy óriási 
hidrogénbomba, hanem a hidrogénfúzió mintegy tízmilliárd 
évig képes fenntartani a működését. 

 
2. ábra: Egy proton átlagos élettartama a pp reakció 

bekövetkeztéig, a csillag magja hőmérsékletének függvényében. 
 

Az ábra alapján az is érthető, hogy különböző tömegű 
csillagok esetén miért tart a hidrogénfúzió időszaka 
gyökeresen eltérő hosszúságú ideig. Minél nagyobb tömegű 
egy csillag, annál nagyobb a magjában a hőmérséklet, így 
annál gyorsabban zajlik a pp reakció. Ennek következtében, 
míg egy Napnál tízszer könnyebb csillag akár hatbillió 
(6·1012) évig is folytathatja a hidrogénfúziót, addig egy tíz 
naptömegnyi óriás pár millió év alatt kimeríti hidrogén-
üzemanyagát. 

A pp-láncok 
A pp reakció után a hidrogénégés további reakcióit a szóba 
jöhető reakciók hatáskeresztmetszetei, valamint a reakcióba 
lépő magok gyakorisága határozza meg. A keletkező 
deuteron legnagyobb hatáskeresztmetszettel egy másik 
deuteronnal tudna reakcióba lépni. A csillagban azonban 
túlnyomó többségben protonok vannak jelen, így a deuteron 
sokkal nagyobb valószínűséggel lép egy protonnal fúziós 
reakcióba: 
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p + d  3He +  
 

A reakció során 3He (a hélium természetben igen ritkán 
előforduló könnyű izotópja) keletkezik és gamma-sugárzás 
formájában 5,5 MeV energia szabadul fel. A pp és a p+d 
reakciók együttes eredményeképp a csillagban a deuteronok 
egyensúlyi koncentrációja alakul ki, egységnyi idő alatt 
ugyanannyi jön létre a pp reakcióban, mint amennyi a p+d 
fúzióban megsemmisül. A pontos számítások azt mutatják, 
hogy egyensúlyban a deuteron koncentrációjának protonhoz 
viszonyított aránya mindössze 10-18 körüli. Így nem meglepő, 
hogy két deuteron találkozásának és fúziójának a 
valószínűsége elhanyagolható. A Nap magjában a deuteron 
protonbefogás előtti átlagos élettartama mindössze 1,6 s 
körüli. Ez mintegy 17 nagyságrenddel rövidebb, mint a 
proton átlagos élettartama. A következőkben felsorolt 
reakciók is mind jóval gyorsabban zajlanak, mint a pp 
reakció, így a hidrogénégés időskáláját, s ezáltal a csillag 
élettartamát kizárólag a pp reakció sebessége határozza meg. 
A keletkező 3He magon elvben számos különböző reakció is 
lejátszódhat. A legnagyobb mennyiségben jelen levő 
protonok által kiváltott p + 3He  4Li reakció azonban 
energetikailag nem lehetséges a csillagban. Ehhez ugyanis 
legalább 3 MeV ütközési energia kellene, ami a csillagban 
nem áll rendelkezésre. Ráadásul (éppen az 

energiaviszonyokból kifolyólag) a 4Li mag nem is stabil, 
proton kibocsátásával He maggá alakul vissza. Protonok 
tehát nem játszhatnak szerepet a He további sorsában. 
Reakcióba léphetne a He deuteronokkal is, ráadásul ennek a 
reakciónak elég magas a hatáskeresztmetszete. Mint azonban 
láthattuk, a deuteronok protonokkal igen rövid idő alatt 
reakcióba lépnek így a d + p reakció „elfogyasztja” a 
deuteronokat a d + 3He folyamat elől, így ez utóbbi a 
hidrogénégésben nem játszik lényeges szerepet. 
Mivel hidrogén-izotópok nem játszanak szerepet a 3He 
további fúziójában, az csak másik hélium izotóppal léphet 
reakcióba. A lehetséges folyamatok közül messze a 
legnagyobb hatáskeresztmetszetű két 3He mag alábbi 
reakciója: 

3He + 3He  4He + p + p 
 

melyben két proton kibocsátása mellett 4He mag keletkezik és 
jelentős energia (12,9 MeV) szabadul fel a reakciótermékek 
kinetikus energiájának formájában. Ezzel a reakcióval teljessé 
válik a hidrogénégés többlépcsős folyamata, mely során négy 
protonból egy 4He atommag keletkezik jelentős energia 
felszabadulása mellett. A reakciók fenti sorozatát nevezzük 
pp 1 láncnak [4]. A 3. ábra bal oldali részén ennek a láncnak a 
folyamata látható a nuklidtáblázat szokásos ábrázolásában. 
 

 
3. ábra: A hidrogénégés három pp láncának reakciói 

 

Igaz, hogy a 3He + 3He reakciónak viszonylag nagy a 
hatáskeresztmetszete, de a 3He izotóp protonokhoz 
viszonyított gyakorisága a csillagokban kicsi, a nap esetében 
10-5 körüli. 4He izotóp viszont részben az ősrobbanásból, 
részben a hidrogénégés eredményeképp, nagy gyakorisággal 
van jelen. (A Nap esetén jelenleg a mag fele részben 
protonokból, fele részben 4He izotópokból áll.) Egy 3He 
magnak tehát sokkal nagyobb esélye van arra, hogy egy 4He 
maggal találkozzon, mint hogy egy másik 3He-mal. Így még 
ha a 3He + 4He reakció hatáskeresztmetszete jóval kisebb is, 
eséllyel veszi fel a versenyt a 3He + 3He folyamattal. 
A reakció, mely megnyitja a hidrogénégés 2. és 3. pp láncát 
tehát így zajlik le: 

3He + 4He  7Be +  

 
 

 

azaz a gamma-foton által elvitt 1,6 MeV energia 
felszabadulása mellett 7Be mag keletkezik. A 7Be mag nem 
stabil, elektronbefogással 7Li izotóppá alakul pozitron és 
neutrínó kibocsátása mellett: 
 

7Be  7Li + e+ + e 
 

A keletkező 7Li mag egy protonnal reakcióba lépve két 4He 
mag keletkezik és 13,8 MeV energia szabadul fel: 
 

7Li + p  4He + 4He 
 

Így válik teljessé a pp2 lánc, ami a 3. ábra közepén látható. 
Összességében itt is négy proton alakul át egy 4He maggá, ám 
vegyük észre, hogy itt egy összetett mag belsejében, béta-
bomlással történik a második proton neutronná alakulása, 
nem pedig egy magreakció során, mint a pp reakció esetén.  
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Földi körülmények között a 7Be mag felezési ideje körülbelül 
53 nap. A bomlás során a mag a saját atomi elektronjai közül 
fog be egyet. A csillagban uralkodó több millió fokos 
hőmérsékleten azonban az atomok ionizált állapotban, 
elektronjaiktól megfosztva vannak jelen. Így a 7Be mag csak a 
plazma szabad elektronjait (vagy a rövid időre atomi 
pályákra kerülő elektronokat) tudja befogni. A felezési ideje 
ezért meghosszabbodik, számítások szerint a Nap esetén 
majdnem kétszeresére. Ennyi idő alatt nem elhanyagolható 
annak az esélye, hogy a 7Be mag még elbomlása előtt egy 
protonnal fúziós reakcióra lépjen 0,14 MeV energia 
felszabadulásával: 

7Be + p  8B +  
 

A keletkező 8B mag kevesebb, mint egy másodperces felezési 
idővel béta bomlás révén 8Be maggá alakul, mely spontán 
módon széthasad két 4He magra: 
 

8B  8Be + e+ + e                          8Be  4He + 4He 

 

Ezzel válik teljessé a hidrogénégés pp3 lánca, melyet a 3. ábra 
jobb oldala mutat. 
A pp láncok mindegyikében számos töltöttrészecske-reakció 
zajlik, melyek hatáskeresztmetszetét nagyrészt az 
alagúteffektus valószínűsége határozza meg. A hőmérséklet 
növekedésével így mindhárom lánc sebessége nő. Nem 
egyforma azonban a láncok sebességének 
hőmérsékletfüggése, így különböző hőmérsékleteken a 
három lánc hozzájárulása a hidrogénégés teljes folyamatához 
eltérő. A 4. ábra mutatja a három ág relatív valószínűségét a 
hőmérséklet függvényében a Nap sűrűsége és anyagi 
összetétele esetén. Alacsony hőmérsékleten a pp1 lánc, míg 
magas hőmérsékleten a pp3 lánc a domináns. A pp2 lánc 
közepes hőmérsékleteken jut szerephez. 

 
4. ábra:  A három pp-lánc relatív hozzájárulása a hidrogénégésből 

származó energiatermeléshez a hőmérséklet függvényében 
 

Az ábrán függőleges vonal mutatja a Nap magjának 
hőmérsékletét. Mint látható, a Nap esetén a pp1 lánc a 
domináns, a teljes energiatermelés mintegy 85%-a származik 
ebből az ágból. A maradék 15% a pp2 lánc hozzájárulása, míg 
a pp3 lánc mindössze körülbelül 0,1%-ért felelős. 

CNO ciklusok: katalitikus 
hidrogénégés 
Mint láttuk, a pp láncok időskáláját a leglassúbb pp-reakció 
szabja meg, mert a béta bomlás szükségessége miatt ennek a 
reakciónak van magasan a legkisebb hatáskeresztmetszete.  
A pp2 és pp3 láncok tanulsága alapján azonban a szükséges 
béta-bomlás összetett magokban is végbemehet. Egy, az 
ősrobbanás után keletkezett első generációs csillagnak a pp-
láncokon kívül nincs más lehetősége a hidrogénfúzióra, így a 
kezdeti pp reakció elkerülhetetlen. 
Második, vagy későbbi generációs csillagok anyagában 
azonban már jelen vannak az előző csillaggenerációk által 
megtermelt nehezebb kémiai elemek. Jelen cikk keretein 
túlmutat a héliumnál nehezebb elemek szintézisének 
tárgyalása, így most a részletek bemutatása nélkül csak a 
tényt rögzítsük: univerzumunk hidrogén és hélium utáni 
leggyakoribb elemei az oxigén, szén és nitrogén. Ha ezek az 
elemek jelen vannak a csillag magjában, akkor a rajtuk lezajló 
magreakciók hozzájárulhatnak a hidrogénégés folyamatához, 
s így az energiatermeléshez. 

A csillag hőmérsékletétől és anyagi összetételétől függően 
számos különböző, nehezebb elemek részvételével zajló 
hidrogénégési folyamat lehetséges. Itt csak a Nap 
szempontjából is érdekes CNO ciklusokat tekintem át 
röviden. 
Induljunk ki a viszonylag gyakori 12C izotópból! A csillagban 
gyakori protonokkal reakcióba lépve lezajlik rajta a 
következő reakció: 

12C + p  13N +  
 

melyben radioaktív 13N keletkezik, ami béta-bomlással 13C-
má alakul. Ezen a magon újra protonbefogás megy végbe és 
14N keletkezik, ami újabb protont befogva 15O izotóppá 
alakul. Mivel ez az izotóp is radioaktív, 15N izotópot 
eredményező béta-bomlás következik be. A 15N protonnal 
való reakciója legvalószínűbben a következőképpen zajlik: 
 

15N + p  12C + 4He 
 

vagyis egy 4He atommag kibocsátásával jár. Ebben a 
reakcióban visszakaptuk a 12C magot, amiből az egész 
reakciólánc kiindult, vagyis egy körfolyamattal van dolgunk. 
A körfolyamat során négy proton egy 4He maggá alakul, 
ugyanúgy, mint a pp-láncok esetén. A nehezebb elemek csak 
a katalizátor szerepét játsszák, összmennyiségük a ciklus 
során nem változik. Két proton neutronná alakulása összetett 
magokban, a 13N és 15O magok béta-bomlása során történik, 
így nincs szükség a lassú pp reakcióra. 
Az itt leírt körfolyamat a CNO1 ciklus [5], amit az 5. ábra bal 
felső része mutat. További CNO ciklusok is léteznek amiatt, 
hogy a fent leírt legutolsó reakciónak nem ez az egyetlen 
lehetséges kimenetele. Előfordulhat, hogy a 15N magon 
gamma-kibocsátással zajlik a protonbefogás, így nem 
keletkezik 12C mag, tehát a folyamat továbbmegy. Így alakul 
ki a CNO2 ciklus. Hasonló elágazó reakciók játszódnak le a 
17O és 18O magokon, ami a CNO3 és CNO4 ciklusokhoz vezet. 
Ezek is láthatók az 5. ábrán. 
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5. ábra: A hidrogénégés CNO ciklusainak reakciói 

 

Bár a CNO ciklusok elkerülhetővé teszik a lassú pp reakciót, 
a Nap esetén mégsem ezek jelentik a hidrogénégés fő 
mechanizmusát. Ennek az az oka, hogy a nehezebb 
izotópokon történő protonbefogás a nagyobb töltésű magokat 
jellemző magas Coulomb-gát miatt lassú folyamat. A CNO1 
ciklusban például a 14N mag protonbefogási reakciója a 
leglassúbb. Számítások szerint a Nap energiatermelésében a 
CNO1 ciklus mintegy 1,5%-os szerepet játszik, az energia 
maradék 98,5%-a a pp-láncokból származik. A többi CNO 
ciklus pedig teljesen elhanyagolható járulékot ad. 
A CNO ciklusok sebessége azonban igen erősen függ a 
hőmérséklettől, jóval erősebben, mint a pp láncok sebessége. 
Így nagytömegű (azaz magas hőmérsékleten üzemelő) 
csillagok esetében a CNO ciklusok jelentik a hidrogénfúzió, s 
így az energiatermelés meghatározó folyamatát. Olyan 
nagytömegű csillagokban, melyek magjában a hőmérséklet a 
100 millió fokot is meghaladja, nehezebb elemek részvételével 
zajló, a CNO ciklushoz hasonló folyamatok is hozzájárulnak a 
hidrogénégéshez. 

A hidrogénégés reakcióinak kísérleti 
vizsgálata 
Ahhoz, hogy pontosan megértsük a csillagokban zajló 
eseményeket, így a hidrogénégés folyamatát is, a résztvevő 
magreakciók tulajdonságainak ismerete szükséges.  
A plazmában zajló magreakciók földi körülmények között 
részecskegyorsítókkal vizsgálhatók: alkalmasan kiválasztott 
céltárgyakat bombázva például protonnyalábbal és mérve a 
kibocsátott részecskéket vagy a keletkező sugárzást, a 
reakciók hatáskeresztmetszete meghatározható. 

Hogy a folyamatokról pontos képet kapjunk, a kísérleteket 
célszerű ugyanabban az energiatartományban elvégezni, ahol 
a csillagban is lezajlanak. A mélyen Coulomb-gát alatt zajló 
reakciók azonban olyan alacsony hatáskeresztmetszetűek, 
hogy kísérleti vizsgálatuk igen nehéz, sok esetben 
gyakorlatilag lehetetlen. Ha például a pp reakciót akarnánk 
vizsgálni, akkor egy, a jelenlegi gyorsítóknál ezerszer  

 
nagyobb intenzitású protonnyaláb előállítására képes 
gyorsítóval is éveket kellene várni, hogy egyetlen p+p fúziós 
reakció végbemenjen. 
A reakciók hatáskeresztmetszeteit ezért általában nagyobb 
energián mérik, és elméleti megfontolások alapján számítják 
az asztrofizikailag lényeges, alacsony energiatartományban a 
hatáskeresztmetszeteket. A számítás eredményei annál 
megbízhatóbbak, minél alacsonyabb energián sikerül a 
méréseket kivitelezni. Ezért a kísérleti nukleáris asztrofizikai 
kutatások alapvető jellemzője az alacsony energián végzett 
mérés. 
Az alacsony energia azt is jelenti, hogy általában nincs 
szükség nagy gyorsítókra a kutatásokhoz. A kis 
hatáskeresztmetszetek mérése azonban különleges kísérleti 
technikát igényel. Fontos követelmény például, hogy a kis 
valószínűséggel lejátszódó reakciókból származó gyenge 
sugárzás detektálásához a zavaró háttérsugárzást leszorítsuk. 
A zavaró sugárzás egyik fő eleme a világűrből érkező 
kozmikus sugárzás. Ez ellen például úgy lehet hatékonyan 
védekezni, hogy a mérést mélyen a föld alá telepítjük, 
ugyanis a vastag sziklaréteg jelentős részben elnyeli a 
sugárzást. 

Olaszországban, az Appenninek hegylánca alatt kialakított 
kutatóintézetben [6] működik a világ jelenleg egyetlen 
mélyen föld alá telepített részecskegyorsítója. A gyorsítót 
üzemeltető LUNA nemzetközi együttműködés [7] célja 
asztrofizikai jelentőségű reakciók, főként a hidrogénégés 
reakcióinak kísérleti vizsgálata. Az együttműködésben a 
debreceni Atommagkutató Intézet nukleáris asztrofizikai 
kutatócsoportja [8], így jelen cikk szerzője is részt vesz. Az 
utóbbi években a LUNA együttműködés számos reakció 
hatáskeresztmetszetét mérte meg minden korábbinál 
alacsonyabb energián. Részben ezeknek a méréseknek is 
köszönhető, hogy ma már viszonylag jól értjük a csillagok, s 
így a Nap energiatermelő folyamatait. 
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Zárszó 
Hiába tudunk már sok mindent a csillagok hidrogénégési 
folyamatairól, az emberiségnek még nem sikerül kiaknáznia a 
természet e bőségesen rendelkezésre álló energiaforrását. 
Mesterségesen ugyan már képesek vagyunk termonukleáris 
folyamatot létrehozni, de ezt sajnos még csak kontrollálatlan 
körülmények között, a hidrogénbombában sikerült 
megvalósítani. Pedig amennyiben sikerülne elérni, hogy 
ellenőrzött viszonyok mellett, egy fúziós erőműben a Naphoz 
hasonlóan hidrogénfúzióval energiát állítsunk elő, az 
emberiség szinte kifogyhatatlan energiaforráshoz jutna. 

Jelenleg nem a fúziós folyamatokban résztvevő magreakciók 
tulajdonságainak ismerete a legnagyobb akadálya a fúziós 
erőművek létrehozásának. Ezeket a reakciókat viszonylag jól 
ismerjük, az erőművi alkalmazásuk azonban még 
megoldatlan probléma. Mégis, személyesen úgy érzem, hogy 
a csillagokban zajló reakciók további kísérleti vizsgálata nem 
csak azért lényeges, hogy még jobban megértsük Napunk 
működését, hanem azért is, hogy egyszer majd utánozni 
tudjuk azt itt a Földön is. 
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1992-óta működik hazánkban egy talajvédelmi megfigyelő hálózat, a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM). 
Ennek keretében az ország talajaira reprezentatív pontokon állnak rendelkezésre talajminták, amelyek kiváló lehetőséget 
biztosítanak a 137Cs talajban történő előfordulásának az eddigieknél részletesebb vizsgálatára. Ebben a munkában 45 Pest 
megyében található TIM pont talajmintáiban határoztuk meg a 137Cs koncentrációját gamma-spektroszkópia segítségével. Egy 
az eddigieknél részletesebb térképen jelenítettük meg a 137Cs térbeli eloszlását. Egy kiválasztott talajszelvényben 
megállapítottuk, hogy a 137Cs eloszlása a mélységgel gyorsan csökken, vertikális migrációja lassú. Ezt a lassú mozgást az 
anyagvizsgálati eredményeink alapján a talaj agyagásvány tartalma, elsősorban a kaolinit és az illit jelenléte okozza [1]. 

 

Bevezetés  
Környezetünkben a 137Cs radioaktív izotóp jelenlétét 
antropogén tevékenységek idézték elő. Az első globális 
forrásnak az 1945 – 1963 között végzett légköri nukleáris 
fegyvertesztek tekinthetőek [2]. A kísérleti robbantások 
eredményeképpen a radioaktív nuklidok a sztratoszférába 
kerültek, majd a földfelszínre kiülepedve viszonylag 
egységes regionális képet rajzoltak ki [3]. Ezt az eloszlást 
Európában a csernobili atomerőmű baleset átalakította. Az 
atomerőmű 4. reaktorblokkjának aktív zónájában történt 
gőzrobbanás és tűz hatására az atmoszférába nagy 
koncentrációban kerültek ki különböző radioaktív izotópok 
különféle fiziko-kémiai formákban [4, 5]. A légmozgás 
hatására a radioaktív felhő szétterjedt, az elpárolgott illékony 
elemek (mint a cézium is,) Európa jelentős részét érintették az 
akkori időjárási körülmények függvényében. A csapadék 
jelenléte és intenzitása jelentősen befolyásolta a 137Cs 
kihullását, mivel nagy része nedves ülepedéssel jutott a 
troposzférából a földfelszínre. Magyarországon 86 ponton 
végzett 137Cs aktivitás-mérés alapján az ország északi és 
északnyugati területein kissé nagyobb mértékű volt a 
kiülepedés [3]. Ezt a különbséget mások is megerősítették, 
további 19 mérési ponttal kiegészítve a 137Cs koncentráció 
adatokat [6]. 
A 137Cs felezési ideje 30,07 év, ezért évtizedekig megtalálható 
a talajban. A vegetáció részvételével zajló 
transzportfolyamatok révén ökológiai hatást is kifejt [7]. 
Ebből a szempontból a gyökérzónában lévő 137Cs mennyisége 

és a felső rétegekben történő mozgásának meghatározó 
elemei a fontosak. A 137Cs mennyiségét elsősorban a kihullás 
intenzitása határozza meg, de emellett a vertikális mozgás is 
fontos szerepet játszik a gyökérzónában maradó mennyiség 
szempontjából. Az egyik legfontosabb tényező, ami a cézium 
mobilitását meghatározza a talajban, az agyagtartalom, ami 
az eddigi tapasztalatok alapján a cézium megkötésére 
alkalmas. A laboratóriumi kísérletek alapján a cézium 
megkötésében elsősorban a rétegszilikátok, úgymint 
vermikulitok, illitek és csillám ásványok játszanak szerepet. 
Még akkor is, ha ezek az ásványok a talajban előforduló 
agyag csak egy kis tömegét alkotják, nagy szorpciós 
képességük miatt mégis óriási jelentőségük van a cézium 
talajbeli visszatartásában [8]. A 137Cs izotópot a káliumban 
gazdag agyagásványok különböző módon köthetik meg, 
mivel különböző kötési helyekkel rendelkeznek (felület, 
rétegközi tér, szélek), amelyek egymástól eltérő szorpciós 
képességgel bírnak egy-egy elemre vonatkoztatva.  
A legnagyobb kation szelekció az ún. síkfelületi széleken 
(frayed edge sites, FES) történik. Ezek a szorpciós helyek csak 
a kis hidratációs képességű és egy vegyértékű kationok (K, 
Cs, Rb stb.) számára érhetőek el. Az itt lejátszódó verseny 
során a cézium a káliumot helyettesítheti, mivel geokémiailag 
nagyon hasonlóak. Ez a folyamat különösen a mállott 2:1 
rétegszilikátok (ezekben 2 tetraéderekből álló réteg között egy 
oktaéderekből álló réteg található, pl. illit,) FES helyein 
jelentős [9]. A cézium mozgása ezen kívül más fizikokémiai 
faktorok kombinációjától is függ, mint például a talaj típusa, 
a pH, a talaj szerves szén tartalma, a biológiai aktivitás, és a 
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szerves anyag tartalom bizonyítottan csökkenti a cézium 
megkötődését. [10] 
A 137Cs mozgásának sebességét számos különféle modellel 
próbálták már leírni, amelyek azt sejtetik, hogy a migráció 
nagyon változó lehet. A leginkább alkalmazott megoldás a 
szorpcióval bővített konvekciós-diffúziós modell, amelyben a 
137Cs mélységprofiljának időbeli változása három 
paraméterrel jellemezhető: a felszíni kihullás nagyságával, az 
effektív diffúziós együtthatóval és az effektív konvekciós 
sebességgel. Ezek az effektív paraméterek magukban 
foglalják a retardációs állandót, ami két körülmény 
függvénye: a 137Cs folyadék és szilárd fázisban mérhető 
koncentrációi közötti szorpciós egyensúlyi állandó (kd) és a 
víz átlagos térfogatszázaléka a talajban. Ezen modell elméleti 
megalapozása P. Bossew és munkatársai [11] munkájában 
olvasható. A modell használhatóságát mutatja az 
irodalomban 2009-ig bemutatott mérési eredmények átfogó 
bemutatása, ami G. Kirchner és munkatársai tanulmányában 
található meg [12].  
Szerbin Pável munkatársaival és Bokori Edit munkatársaival 
ezzel a modellel írták le különböző magyarországi 
talajszelvényekben a 137Cs mozgását, olyan kezdőfeltétellel, 
hogy a kihulláskor a talaj felszínére adott mennyiségű 137Cs 
kerül, és ez zérus fluxussal indul neki a függőleges 
migrációnak [6, 11]. Egy alternatív megoldást jelent egy azóta 
megjelent eredmény, mely szerint a kihullás impulzus-
jellegét is figyelembe lehet venni a konvekciós-diffúziós 
modell egy más peremfeltétellel kiszámolt megoldása esetén. 
Ennek hátránya azonban, hogy a migráció első éveiben nem 
ad pontos képet a mélységfüggésről [11]. Mindkét modell 
segítségével jelezni lehet a 137Cs koncentráció eloszlását 
évtizedekre előre. 
Munkánk során a 137Cs térbeli eloszlásának 
tanulmányozásához öt mélységtartományból vizsgáltunk 
talajmintákat és készítettük el Pest megye egy, az eddigieknél 
részletesebb 137Cs térképét, amely nyolcszor nagyobb 
mintasűrűséget reprezentál, mint a korábbi, ugyanerre a 
területre készült 137Cs térkép [3]. A területi eloszlást egy, az 
átlaghoz viszonyítottan nagy 137Cs koncentrációjú mintavételi 
hely részletesebb tanulmányozásával is kiegészítettük. Itt a 
137Cs mélységprofilját megállapítottuk, a vertikális migrációs 
sebességet meghatároztuk. Az átfogó tanulmányokban [6, 12] 
bemutatott sebességekhez viszonyítva kis migrációs 
sebességet tapasztaltunk. Ennek okát is vizsgáltuk 
anyagvizsgálati eszközökkel, így a talaj felső részének 
aggregátum-frakcióiban mért 137Cs koncentrációja és 
agyagtartalma közti kapcsolatot is megvizsgáltuk. A cézium 
vertikális eloszlását korábbi Pest megyei eredményekkel 
összevetettük [6, 13], hogy jellemezzük a mélységprofil 
időbeli alakulását és teszteljük a migrációs modellek 
használhatóságát. 

Talajminták és vizsgálati módszerek  
Talajminták 
A Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszer (TIM) 
keretében 1992-ben 68 bolygatatlan szelvényt mélyítettek 
Közép-Magyarország területén, amelyek közül 45 mintavételi 
pontot választottunk ki 2008-ban a gamma-spektrometriai 
mérések elvégzése céljából. Ezen pontok térbeli eloszlását az 
1. ábrán mutatjuk be. A mintavételezések során minden TIM 
pontban egységes mintázási módszerrel 0-30, 30-60, 60-90, 90-
120 és 120-150 cm mélységekből átlagmintákat vettek és 

számos talajtani paramétert pontosan meghatároztak, ezért a 
közép-magyarországi régiót jól reprezentáló mintaegyüttesen 
tudtuk nyomon követni a 137Cs térbeli eloszlását.  

 
1. ábra: A méréseink alapján szerkesztett Cs-térkép és a 
tanulmányozott terület térképe a topográfiai viszonyok 
feltüntetésével. A körök origói a Talajvédelmi és Információs 
Monitoring Rendszer (TIM) mintavételi helyeit mutatják. A mért 
137Cs koncentrációk nagyságát a körök sugara és a kitöltés színe 
jelzi, a koncentrációk a mintavételezés évére, azaz 1992-re 
korrigáltak.  
Ezt a mintaegyüttest kiegészítettük az egyik TIM pont (jele az 
1. ábrán: E0713A, talajtípusa barna erdőtalaj) közvetlen 
közelében (10 méteres távolságon belül) mélyített két 
talajszelvény vizsgálatával. Az első minta vételezése azt a célt 
szolgálta, hogy megvizsgáljuk, hogy az egyes szemcseméret 
frakciókban a cézium és az agyag vajon hasonlóan található-e 
meg a megkötődés eredményeképpen. A továbbiakban erre a 
pontra E0713A jelöléssel hivatkozunk. A begyűjtött mintát 
szobahőmérsékleten szárítottuk, majd Fritsch-típusú 
rázógépen száraz szitálással hét aggregátum-
mérettartományra (<0,063 mm; 0,063-0,125; 0,125-0,25; 0,25-
0,5; 0,5-1; 1-2; >2 mm) különítettük el. Nedves szitálást azért 
nem alkalmaztunk, mert bár ennek során az aggregátumok 
egyedi szemcsékké esnek szét, de a cézium egy része 
kimosódhat a mintából. A száraz szitálás hátránya pedig az, 
hogy a kisebb szemcsék a nagyobb szemcsékben vagy azok 
felületén maradnak. Így a mindig nagyon kis szemcseméretű 
agyagfrakció egy része a nagyobb szemcseméretű szűrővel 
leválasztott frakcióban is jelen lesz. A másik szelvény 
mélyítésének célja az E0713 jelzésű helyen a 137Cs vertikális 
migrációjának és időbeli változásának nyomon követése volt. 
Itt egy 60 cm mély talajszelvényt mélyítettünk és ebből 
mintáztunk 15 szintben, sűrű mintavételi közökkel (0-3, 3-8, 
8-12, 12-16, 16-20 cm stb.) 2009 szeptemberében.  
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Analitikai módszerek 

Gamma spektroszkópia 
A minták 137Cs koncentrációit GC1520-7500SL típusú HPGe 
detektorral (energia felbontás 1,8 keV 1 MeV-nél, kimutatási 
határ (DL) kb. 0,5 Bq kg-1) határoztuk meg. A talajmintákat 
(tömegük: a TIM pontoknál 10-42 g, E0713A és B mintáknál 
kb. 200 g) henger alakú alumínium kamrákban helyeztük a 
detektor fölé. Minden minta esetében a mérés ideje legalább 
16 óra volt. A 137Cs koncentrációját a spektrum 661 keV 
energiájához tartozó csúcsa alapján számoltuk [14].  
A detektálás hatásfokát Monte-Carlo szimulációval 
határoztuk meg. A TIM pontok esetében a 137Cs koncentráció 
értékeket a mintázás dátumára (1992) visszaszámolva adtuk 
meg.  

Röntgen-pordiffrakció 
Az E0713A szelvényből származó minta ásványos 
összetételének meghatározása Philips PW 3710 típusú 
röntgen-diffraktométerrel történt (CuKα, λ=1,5417 Å) a 0-70° 
2θ tartományban. A fő ásványfázisok azonosításához a 
Bruker DiffracPlusTM szoftvercsomag EVA programját és 
röntgen-diffrakciós ásvány adatbázist használtunk fel [15].  

Termogravimetria 
Az E0713A szelvény mintájának aggregátum 
mérettartományaiban (frakcióiban) az agyagtartalmat 
termikus analízissel határoztuk meg. A termoanalitikai 
görbék felvételére egy MOM Q-1500D Derivatograph típusú 
szimultán (T, TG, DTG, DTA) műszert alkalmaztunk. 
Dinamikus körülmények között 10°C/perc felfűtési 
sebességgel (1000°-ig) és levegő atmoszférában 500 mg 
mintából regisztráltuk a tömegveszteséget. Sztenderdként 
kiégetett Al2O3 mintát használtunk. Az agyagásvány-
tartalmat az 545-575 °C maximumoknál lejátszódott 
tömegveszteség alapján származtattuk, mert ebben a 
tartományban távozik el a szerkezetileg kötött víz az 
agyagásványokból [16].  

Eredmények 
A 45 TIM pontból származó talajok 137Cs 
koncentrációja 
A gamma-spektroszkópiai mérések alapján a talajszelvények 
felső 30 cm-ben mutatható ki a 137Cs. Mélyebbről származó 
talajmintákban (30-150 cm) nem tapasztaltunk a detektálási 
határ feletti koncentrációt. A felső réteg 137Cs koncentrációi a 
detektálási határtól (0,5 Bq kg-1) 61,1±2,2 Bq kg-1-ig terjedtek. 
A két legnagyobb érték (46,9 Bq kg-1 és 61,1 Bq kg-1) közül az 
egyik a Gödöllői-dombság területén (E0313), a másik a Budai-
hegység nyugati lábánál (E0713) található. A többi mért érték 
21 Bq kg-1-nál kisebb.  

Az E0713A szelvény ásványos összetétele  
A 2. ábrán látható röntgendiffraktogramm analízise azt 
mutatja, hogy a mintában előforduló fő agyagásványok az 
illit [(Si7-6,5Al1-1,5O20)(OH)4Al4K11,5 × nH2O] és a kaolinit [Al2O3 
× 2SiO2 × 2H2O]. Emellett kvarc, K- és Na-földpát is 
megtalálható a mintában. A termikus elemzés alapján az 
egyes aggregátum tartományokban az agyagásvány 
mennyisége 12,5 és 35 m/m% között változik. 

 

 
2. ábra: Az XRD spektrum az E0713A szelvény mintájában lévő 
ásványok karakterisztikus reflexióit mutatja. 

A 137Cs koncentráció mélységprofilja az E0713B 
mintavételi helyen  
A 15 mélységtartományból származó minta (0-3, 3-8, 8-12, 12-
16, 16-20 cm stb.) közül a legnagyobb 137Cs koncentrációval 
(85,9±1,1 Bq kg-1) a legfelső talajréteg (0-3 cm) rendelkezik.  
A mélységgel gyorsan csökken a 137Cs koncentrációja, a 3-8, 
8 - 12, 12-16 és 16-20 cm mélységközökben rendre 10±0,4 
Bq×kg-1, 1, 4,3±0,3 Bq×kg-1, 1, 0,7±0,3 Bq×kg-1 és 0,8±0,3 
Bq×kg-1 adódott. A 3. ábra mutatja a koncentráció 
mélységprofilját.  
A 20 cm-nél mélyebb tartományokból származó minták 137Cs 
koncentrációi a detektálási határ alatt maradtak (0,5 Bq×kg-1).  

 
3. ábra: Az E0713B mintavételi pontban a 137Cs mélységprofilja, és 

a hozzá illesztett eloszlás a konvekciós-diffúziós modell alapján.   
 
Az E0713A szelvény felső 0-10 cm-ének 
aggregátum mérettartományaiban mért 137Cs 
koncentrációk 
A legnagyobb koncentrációkat (43,4±2,5 Bq×kg-1 és 39,8±2,5 
Bq×kg-1) a 0,25-0,125 mm és a <0,063 mm tartományban 
mértük (4. ábra). Az aggregátum mérettartományokban a 
detektálható 137Cs koncentrációkat a 4. ábra mutatja.  
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4. ábra: Az E0713A szelvény mintájának egyes aggregátum 

mérettartományaiban mért 137Cs koncentrációk és agyagtartalmak. 

Diszkusszió  
A 137Cs koncentráció-adatok statisztikai 
analízise 
A felső 30 cm-ből származó TIM átlagminták 137Cs 
koncentrációiból képzett adathalmazon a Statgraphics 
Centurion XV. szoftvercsomag felhasználásával statisztikai 
analízist végeztük, hogy a megye területén található TIM 
pontok együttesét, és ebből általánosítva a megye talajait 
jellemezzük.  
Az adathalmaz 9,5 Bq×kg-1 átlaggal,11,3 Bq×kg-1 szórással, 6,4 
Bq×kg-1 mértani középpel és 2,3 mértani szórással (geometric 
standard deviation) írható le.  

A 137Cs koncentrációk eloszlásvizsgálatára 2-próbát 
alkalmaztunk. Négy lehetséges eloszlást vizsgáltunk meg: 
lognormál-, Weibull-, exponenciális és gamma-eloszlásokat. 
Ezekre a 2-próbával kapott, az illeszkedés pontosságát 
kifejező P-értékre rendre 0,05, 0,02, 0,0005 és 0,0007 kaptunk. 
Ebből azt a következtetést vontuk le, hogy a vizsgált 
eloszlások közül az adatpontok legjobban lognormál 
eloszlással írhatóak le 5%-os szignifikancia szint mellett (5. 
ábra). 

 
5. ábra: A 45 talajszelvény felső (0-30 cm) rétegében mért cézium-
137 koncentráció értékek gyakoriság-eloszlása. A 137Cs 
koncentrációk a mintavételezés évére, azaz 1992-re korrigáltak. 

Az eredmények során kettő, a többihez képest relatívan nagy 
koncentrációjú értéket tapasztaltunk (47 és 61 Bq×kg-1). 
Megvizsgáltuk, hogy ezek tekinthetők-e a lognormál-
eloszláshoz tartozónak, vagy kiugró értékek. Ezért először az 
adatok logaritmusát vettük, és erre a transzformált halmazra 
végrehajtottuk a Grubbs-tesztet, ami a normál-eloszlású 
valószínűségi változók esetén alkalmas a kiugró értékek 
elkülönítésére. A teszt p=0,2 eredményt hozott, ami 5%-os 
megbízhatósági szint mellett azt jelenti, hogy elfogadhatjuk 
azt a hipotézist, hogy a két említett érték nem kiugró érték. 
Ezen két statisztikus eredmény birtokában azt mondhatjuk, 
hogy méréseink alapján a fenti átlagértékekkel jellemzett 
lognormál-eloszlás írja le Pest megyében a talajok felső 30 cm-
ének 137Cs koncentrációját.  

A 137Cs területi eloszlása Pest megyében  
A 45 TIM ponthoz tartozó 137Cs koncentráció értékeit ArcGIS 
szoftvercsomag felhasználásával jelenítettük meg (1. ábra).  
Ez a 137Cs-térkép nyolcszor nagyobb mintasűrűséggel készült, 
mint ami az Európai 137Cs Atlaszban [3], ugyanerre a területre 
bemutatott térképhez tartozik, ezért lehetővé vált a kisebb 
területi változások megfigyelése.  
A Pilis, a Budai-hegység és a Gödöllői-dombság északi részén 
az átlaghoz (9,5 Bq×kg-1) képest nagyobb (10,0-61,1 Bq×kg-1), 
míg a Gödöllői-dombság, a Pesti-síkság és a Börzsöny 
területén kisebb (0,0-10,0 Bq×kg-1) a 137Cs koncentrációja. 
Ezek a területi változások kapcsolatban lehetnek a csapadék 
eloszlásával, mivel a 137Cs nagy része nedves ülepedéssel 
került a földfelszínre. A 137Cs két forrása közül a csernobili 
kibocsátás esetét vizsgáltuk meg jobban. A mért 137Cs értékek 
területi eloszlását Pest megyében összevetettük az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) folyamatosan működő 
mérőrendszerének eredményeivel, amiről a Csernobili 
események utáni időszakra külön értékelést és 
csapadéktérképeket tettek közzé [17]. Pest megyében az 
OMSZ két nagyobb csapadékeseményt regisztrált: április 29-
én és május 8-án. Ezen a két napon a csapadéktérképek 
alapján átlagosan 31 mm csapadék hullott Budapest 
környékén és a Gödöllői-dombság északi részén. A Gödöllői-
dombság déli részén, a Börzsöny és a Pesti síkság területén 
ugyanakkor kevesebb, mint 14 mm volt. Ez a különbség 
döntően a terület geomorfológiai jellegzetességeinek 
tulajdonítható, azaz a megye északi és nyugati oldalának 
magasabb térszínén jellemzően nagyobb csapadékhányadok 
vannak, mint a déli és keleti alacsonyabb térszínű részen. 
Mivel a 137Cs értékek térbeli eloszlása a csapadékadatokkal 
kapcsolatban van, ezért a 137Cs koncentrációk területi 
heterogenitása a csapadékeloszlással magyarázható. 

Az agyagtartalom és 137Cs koncentráció közötti 
kapcsolat a szemcseméret frakciókban 
Az E0713A szelvény mintájának aggregátum 
mérettartományaiban mért 137Cs koncentráció és agyag 
tartalom értékeket az 4. ábra mutatja be. A 2 mm-nél nagyobb 
aggregátum mérettartományt nem jelenítettük meg, mert ez 
esetben a mérettartomány felső határa nem meghatározott. 
Megfigyelhető, hogy a nagyobb agyagtartalomnál a 137Cs-
koncentrációk is nagyobbak, a legnagyobb mért érték 
mindkét paraméter esetében a 0,5-0,25 mm és a 0,063 mm 
alatti aggregátum mérettartományban van. Az eredményeink 
kvalitatívan összhangban vannak azzal a feltételezéssel, hogy 
a cézium atomok az agyagásványokhoz kötődnek.  
A mennyiségi elemzéshez az egyszerű lineáris korrelációs 
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együtthatót számoltuk ki. A vizsgált mérettartományokhoz 
tartozó 137Cs koncentráció és agyagtartalom értékek között a 
korrelációs együttható 0,89-nek adódott. (Az ehhez tartozó P-
érték 0,0012.) Az XRD elemzés alapján a minta illit és kaolinit 
agyagásványokat tartalmaz, amelyeket a cézium elsődleges 
megkötőinek tekintenek. Ez a korrelációs együttható 
megerősíti a cézium agyagásványokhoz való erős affinitását, 
amelyeket korábbi tanulmányok is igazoltak [8, 9, 10]. 

A cézium migrációjának modellezése és a mérési 
eredmények értelmezése a vertikális profilban 
A 3. ábrán látható mélységprofil leírására a 137Cs 
migrációjának a szorpciót is magában foglaló konvekciós-
diffúziós modelljét alkalmaztuk P. Bossew nyomán [11]. 
Ennek alapja, hogy a 137Cs két fázisban van jelen a talajban:  

LS cwcc                                       (1) 

Itt c a teljes térfogati 137Cs koncentráció (Bq cm-3), cL a 
folyadék fázis, ill. cS a száraz talaj 137Cs koncentrációja, 
w = Vvíz/Vtalaj a talaj víztartalma. A diffúziós egyenlet eredeti 
alakja a (molekuláris diffúziót és a hidrodinamikai 
diszperziót is magában foglaló) diffúziós állandó D’ és 
talajvíz konvekciós sebesség v’ paramétereivel, valamint a 
radioaktív bomlási tagot is figyelembe véve: 
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A pórusvízben oldott 137Cs megkötődését (szorpcióját) a talaj 
szemcséihez (főként illit agyagásványokhoz) egyensúlyi 
állapotokon keresztül végbemenő folyamatnak tekintjük: 
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Ahol kd a szorpció egyensúlyi állandója. Ebből 

LdLdLLd cRcwkcwckc  )(  összefüggés 
adódik, ahol Rd a retardációs állandó, Rd=kd+w. Ezekből, 
homogén közeget feltételezve (a talaj felszínével párhuzamos 
eltolásra szimmetrikus a rendszer, ettől kezdve csak a 
mélység a változó), és a v’ vízszivárgási sebességet 
stacionáriusan a hosszú időkre vett átlagával helyettesítve, és 
bevezetve az effektív diffúziós együtthatót D=D’/Rd, és az 
effektív konvekciós sebességet v=v’/Rd, adódik a 
hagyományos alakú diffúziós-konvekciós egyenlet:     

cvgradccDc                            (5) 

A peremfeltétel a J(x=0,t) = J0(t) impulzus-szerű kezdeti 
137Cs-fluxus. Ennek megoldását P. Bossew és G. Kirchner 
dolgozta ki [11], és eredményül az alábbi hely- és időfüggő 
megoldást kapták: 
 

          
 
 
 

Itt c a 137Cs koncentrációja Bq×g-1 egységekben, egy adott 
forrásból, t évvel a kezdeti feltétel időpontja után, J0 a kezdeti 
impulzusszerű kihullás-sűrűség (Bq×cm-2), D az effektív 
diffúziós együttható (cm2×y-1) és v az effektív migrációs 
sebesség abszolút értéke (cm×y-1). Az effektív migrációs 
paramétereket a talaj-oldatban érvényes fizikai diffúziós 
állandóból (D’) és a víz szivárgási sebességéből (v’) lehet 
származtatni a következők szerint: D=D’/Rd, v=v’/Rd (ahol Rd 
a retardációs állandó. ld. [11]). Az 1/ faktor a Bq cm-3 
értékeket Bq g-1 mértékegységűvé alakítja át a talaj  -val 
jelölt átlagsűrűsége (térfogattömeg) alapján. Itt az x=0 szint a 
talaj felszínét jelenti, és a mélységgel nő az x értéke.    

Az atmoszférából kihulló 137Cs-nek két forrását tételezzük fel. 
Az első a csernobili atomerőmű balesetből származó tag (J01) 
és a másik a nukleáris fegyverkísérletekből származó tag (J02). 
Ennek időszaka 1945-1963 között volt, de az időpontját 1963-
nak vesszük, mert ekkor érte el ez a kihullás a maximumát 
(23 évvel a csernobili atomerőmű baleset előtt, ezért van a 
t+23 tag a (7) egyenletben). A teljes cézium eloszlás (cm) a két 
forrás összege, és mindig az 1 index jelöli a csernobili forrást, 
2 a nukleáris tesztek forrástagját.  
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                           (7) 

A két forrásnak különböző amplitúdói vannak (J01, J02). A J02-t 
(fegyverkísérletek) a már létező adatokból becsültük meg, 
Almgren és Isaksson gondolatmenetét alkalmazva [18]. Az 
Európai 137Cs Atlasz [3] 20. oldalán a légköri 
fegyverkísérletekből származó 137Cs kihullásból a bomlási 
törvény alkalmazásával megmaradó szintek térképe található 
meg. (Residual Levels of 137Cs Deposition from Atmospheric 
Weapon Test, Effective on 1 May, 1986). A térkép szerint Pest 
megye területén lényegében homogén módon 2.9 kBq×m-2 
kihullási szint alkalmazható a csernobili atomerőmű baleset 
időpontjában. Ezt visszaszámoltuk a pillanatszerűnek 
tekintett 1963-as időpontra, ami 4.8 kBq×m-2-es értéket adott 
eredményül. A J01 amplitúdót a teljes kihullás (1986-ra 
vonatkoztatott) mért értékéből határoztuk meg, ami a 
mélységprofil téglányösszege:  
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Itt n = 5 (a talajszintek száma, ahol a detektálási küszöbnél 
magasabb koncentrációt mértünk),  = 1.6 g×cm-3 a talaj 
átlagsűrűsége, cm(xi) = a mért koncentrációk xi mélységben, 
xi a mintázott talajszint vastagsága. Az adatok alapján Jtotal = 
9.2 kBqm-2 adódott az 1986-ban érvényes teljes kihullásra, 
ennek a csernobili atomerőmű balesetből származó járuléka 
J01 = 6.3 kBqm-2. Ezek az adatok összhangban vannak az 
Európai 137Cs Atlasz Magyarországra vonatkozó térképén 
feltüntetett értékkel [3].    
 

 
(6) 

 
A 3. ábrán bemutatott mélységprofil és az (6) egyenlet alapján 
legkisebb négyzetek módszerével történő illesztéssel 
megkerestük az adatokra legjobban illeszkedő migrációs 
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paramétereket: D1, v1, D2, v2. Az illesztési paraméterek számát 
csökkentettük azzal a feltevéssel, hogy a D’ és v’ paraméterek 
azonosak a két forrásra, de a retardációs állandók 
különböznek, és ezek aránya k. Ezzel D2 = D1k, és v2 = v1k 
alapján csak három illesztési paramétert használtunk. A J01, 
J02 amplitúdók max. 10%-os változásának bevezetésével 
lehetett a legjobb illesztést elérni. Az illesztést elvégezve 
J01 = 0,64 Bq×cm-2, J02 = 0,43 Bq×cm-2, D1 = 0,053 cm2×y-1, 
v1 = 0,014 cm×y-1, k = 4,6 értékek adódtak. Kirchner és 

munkatársai áttekintették a konvekciós-diffúziós modell 
alkalmazásával nyert migrációs paramétereket, amit az 
irodalomban a 137Cs mozgására publikáltak [12]. Ebben az 
agyagos talajokra a következő effektív migrációs 
paramétereket határozták meg: D = 0,02-2,9 cm2 y-1 és v = 0,0 -
 0,6 cm y-1. A kapott D1 és v1 értékek ezen intervallumok alsó 
határaihoz közel esnek. Ez is alátámasztja, hogy az E0714 
ponton a 137Cs diffúziója általánosabb értelemben is nagyon 
lassú.  

 

Következtetések  
Pest megye talajainak felső 30 cm-ből származó minták 137Cs 
koncentrációja alapján elkészítettük a régió jelenleg 
legrészletesebb 137Cs térképét, amely nyolcszor nagyobb 
mintasűrűségű, mint a terület korábbi térképe, így lehetővé 
vált a cézium-137 területi heterogenitásának feltárása, amely 
a korábbi térképeken a kisebb mintasűrűség miatt egységes 
eloszlásként mutatkozott. Következetesen nagyobb 137Cs 
koncentráció (10,0-61,1 Bq×kg-1) a Pilisben, a Budai-
hegységben és a Gödöllői-dombság északi részén jelenik meg, 
míg a Gödöllői-dombság déli részén, a Pesti-síkság és a 
Börzsöny területén a talajok felső rétege kicsi 137Cs 
koncentrációval jellemezhető (0,0-10,0 Bq×kg-1). Az 1992-es 
talajminták mért 137Cs koncentráció adataiból végzett 
statisztikai elemzés alapján az adathalmaz lognormális 

eloszlásának számtani átlaga 9,5Bq×kg-1, szórása 11,3Bq×kg-1, 
mértani átlaga 6,4 Bq×kg-1 és szórása 2,3, amelyekkel leírható 
Pest megye talajainak felső 30 cm-ben az átlagos 137Cs 
koncentráció. A megye legnagyobb 137Cs koncentrációjú 
részén mélyített talajszelvény mélységprofilja rámutatott, 
hogy a 137Cs vertikális mozgását leíró paraméterek (effektív 
diffúziós együttható, migrációs sebesség) értéke kisebb, mint 
amit korábban, ugyanezen területnek egy közeli, szintén 
barna erdőtalajon fekvő pontján megállapítottak. Az E0713B 
szelvény részletes elemzése megerősíti, hogy a 137Cs igen 
lassan mozog a talajban. Ezt a lassú mozgást a cézium-137 
illit és kaolinit agyagásványokon történő szorpciója okozhatja 
a talajban. 
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A Becquerel - sugaraktól a chicago-i reaktorig  

I. rész 

A kezdetek 

Horváth András, Radnóti Katalin 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet 

 

Az atommag átalakulásával kapcsolatos jelenségek felfedezése alapvetően megváltoztatta az emberiség életét. Három részesre 
tervezett cikksorozatunkban Becquerel felfedezésétől a Chicagóban 1942-ben megépített első nukleáris reaktor elkészültéig 
követjük nyomon az eseményeket, melynek 70 éves évfordulója van ebben az évben. Kiemelten foglalkozunk a felfedezések 
történeti hátterével, továbbá a magyar tudósok hozzájárulásával.  
Jelen írásunkban a radioaktív sugárzás felfedezését és legfontosabb tulajdonságainak megismerését mutatjuk be. Kik vettek 
részt a korszakalkotó felismerésekben, miként alakultak a vizsgálati módszerek, hogyan fejlődött ki a jelenségek leírásához 
használatos alapvető fogalmi rendszer?  

 

Bevezetés 
1895 novemberében Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923) 
(1. ábra) német tudós otthoni laboratóriumában Crookes-féle 
vákuumcsöves kísérleteket végzett. (Sir William Crookes az 
elektromos kisülést ritkított gázokban tanulmányozta és 
ehhez tökéletesítette a katódsugárcsöveket, amelynek az 
általa fejlesztett változatát Crookes-féle csőnek nevezzük.)  
Röntgen november 8-án azt vette észre, hogy egy fotólemez, 
ami egy asztal alsó fiókjában egy bőrtokban volt, fekete 
csomagolópapírba csavarva fényt kaphatott, mert egy kulcs 
alakú kép jelent meg rajta. Észrevette, hogy az asztal és a 
fiókok (egyikében volt a kulcs) úgy helyezkednek el, hogy a 
falra szerelt (látható fényt nem kibocsátó) Crookes-csővel egy 
vonalban vannak.  

 
1. ábra: Röntgen fényképe 

Korábban már más tudósok is feltételezték, hogy a Crookes-
cső valamilyen sugárzást bocsát ki, amit Eugen Goldstein 
1878-ban katódsugárzásnak nevezett el. (Maga Crookes úgy 
gondolta, hogy ez a sugárzás talán egy másik világból ered.)  
Röntgen úgy vélte, hogy ez a katódsugárzás lehet a felelős a 
fotólemezen megjelenő képért. Kísérletei során bizonyította 
ezen sugárzás létezését, amelyet X-sugárzásnak nevezett el.  

 Megállapította, hogy a sugárzás áthatol fán, papíron, ruhán, 
sőt a legtöbb fémen is, kivéve az ólmot. Bárium-platina- 
cianid sóval átitatott papírt függesztett a laboratórium falára, 
majd mikor bekapcsolta a Crookes-csövet és a papírra 
irányította, az halványzölden világítani kezdett. Amikor 
vaslemezt tartott a papír elé, a papír fekete maradt a lemez 
helyén, csak a többi részen világított, valamint a lemezt tartó 
keze csontjainak képe is megjelent. 

1895. december 28-án írt egy cikket „Egy újfajta sugárzásról: 
előzetes közlemény” (Über eine neue Art von Strahlen) 
címmel, amit beküldött a würzburgi Fizikai- Orvosi 
Folyóirathoz.  

1896. január 20-án Henri Poincaré a párizsi akadémián egy 
előadásban ismertette Röntgen felfedezését, bemutatta az első 
felvételeket, amelyeket a német tudós elküldött neki: egy 
béka és egy emberi kéz képét. Röntgen csak később, január 
23-án számolt be Würzburgban az Orvosfizikai Társulat 
ünnepi ülésén az újfajta sugárzásról. (Az előadás végén 
Kölliker javasolta, hogy az X-sugarakat nevezzék Röntgen-
sugaraknak.) Később vagyonokat ajánlottak fel Röntgennek, 
hogy szabadalmaztassa felfedezését, de ő ezt mindvégig 
megtagadta. Az elzárkózás eredményeként nem egy, a 
szabadalmát megvásároló cég, hanem szerte a világon sok 
ezer ember kezdett foglalkozni a sugárzási folyamat 
megismerésével és felhasználásával. 1901-ben Röntgen kapta 
az első fizikai Nobel-díjat ezért a felfedezésért. 
Röntgent haláláig nagyon bántotta, hogy a róla elnevezett 
sugárzás mibenlétét végül nem ő fejtette meg. Ennek ellenére 
a felfedezése kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy később 
kialakuljon egy olyan időszak a fizika és a világ történetében, 
amit azóta is úgy neveznek: „atomkorszak”.    
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Becquerel felfedezése 
A fizikus családból származó Henri Antoine Becquerel (1852-
1908) (2. ábra) a már említett Poincaré-féle párizsi előadáson 
hallott először a Röntgen által felfedezett újfajta sugárzásról. 
Apja Alexandre, a diamágneses és lumineszcenciás 
jelenségeket vizsgálta, így Becquerel arra gondolt, hogy a 
röntgensugárzás és a lumineszcencia között valamilyen 
összefüggés van.  
A párizsi École Polytechnique fizikaprofesszorának az apjától 
örökölt tanszékén kéznél voltak a fluoreszkáló ásványok, így 
azonnal neki is látott hipotézise igazolásának. 

 
2. ábra:  Henry Becquerel fényképe 

1896. február 24-én beadott egy közleményt az Akadémiának, 
amelyben leírta, hogy az uranil-szulfát kristály 
foszforeszkálása a röntgensugárzáshoz hasonló sugárzást hoz 
létre, amely a fekete papírba csomagolt fotólemezt 
megfeketíti. Ettől kezdve rövid időközönként követték 
egymást az újabb jelentések. Március 2-án a Francia 
Tudományos Akadémia ülésén azokról a kísérletekről 
számolt be, amelyeket kálium-uranil-szulfáttal 
(K2UO2(SO4)2.2H2O) végzett. Ez abban különbözött az előző 
kísérletektől, hogy felhők takarták el a Napot, emiatt betette a 
fekete papírban tárolt kristályt és a fotólemezt a szekrénybe. 
A sötétben tárolt, majd előhívott fotólemezen ennek ellenére 
is kirajzolódott a kristály formája. Itt meg kell említeni a 
véletlen szerepét is, ugyanis Becquerel előhívott olyan 
fotólemezt is, amely mellett az urán vegyületet nem érte 
napsugárzás, így egyáltalán nem volt várható expozíció. 
   Megállapította, hogy tehát a jelenségnek nincs köze a 
fluoreszcenciához, a sugárzás az anyag belső tulajdonsága. 
Szisztematikus kísérletek eredményei alapján azt jelentette 
be, hogy az uránsó kétséget kizárólag minden külső hatás 
nélkül sugároz. Felismerte azt is, hogy az uránsugarak, vagy 
Becquerel-sugarak visszaverődnek a tükörfelületről, a levegőt 
a röntgensugarakhoz hasonlóan vezetővé teszik, valamint 
hogy a tiszta urán nagyobb fajlagos intenzitású sugárzást 
bocsát ki, mint az uranil-szulfát. Az új jelenség azonnal óriási 
érdeklődést váltott ki. Becquerel ismerte fel 1901-ben a 
sugárzás élettani hatását. Leírta, hogy a zsebébe tett sugárzó 
minta égési sebeket keltett a testén. Számos laboratóriumban 
kezdték meg az új sugárzás kutatását, de még így is jóval 
kevesebb kutató foglalkozott az urán sugárzásával, mint a 
röntgensugárzással. 

A radioaktivitás  
Egy lengyel diáklány, Maria Skłodowska (1867-1934) nővére 
hívására ment Párizsba 1891-ben, hogy az ottani egyetemen 
tanulhasson, mivel az akkori, Orosz Birodalomhoz tartozó 
Lengyelországban nők nem járhattak egyetemre. Az egyetem 
elvégzése után (1893-ban fizikából, 1894-ben pedig 
matematikából szerzett diplomát (licenciátust)) még 

mágnességgel foglalkozott a Pierre Curie (1859-1906) által 
vezetett laboratóriumban (akivel aztán 1895 júliusában 
házasságot is kötött.) 1897-ben még a mágnességről írt 
dolgozatot, de időközben megismerkedett Becquerel 
eredményeivel és még az év vége előtt úgy döntött, hogy 
doktori disszertációja témájául az uránsugarak 
tanulmányozását választja.  
Kísérleteihez a Fizikai Intézettől egy földszinti 
raktárhelyiségben kapott egy kis szabad területet. Először azt 
vizsgálta, hogy az urán-sugarak milyen mértékben ionizálják 
a levegőt. Idővel férje - felhagyva saját kutatásaival - 
bekapcsolódott a munkába. (3. ábra) 

 
3. ábra: A Curie házaspár munka közben 

A témáról írt dolgozatban 1898-ban megállapította, hogy az 
uránsugarak nem kötődnek az uránhoz, a tórium és 
vegyületei is emittálnak ionizáló sugárzást (erről az 
Erlagenben dolgozó Gerhardt Schmidt német fizikus is 
beszámolt a Német Fizikai Társaság ülésén Berlinben két 
hónappal Curie előtt), valamint hogy a szurokércben és a 
kalkolitban jelenlevő urán mennyisége nem elég ahhoz, hogy 
a mérhető sugárzás forrásául szolgáljon. (Mintegy négyszer 
olyan erősen sugároztak, mint ahogyan urántartalmuk szerint 
sugározniuk kellett volna.) Ezzel felfedezte az urán 
bomlástermékeit.  
Marie kipreparálta, elválasztotta az első, urán bomlásából 
származó radioaktív nuklidot. (A radioaktivitás szót Marie 
Curie vezette be 1898-ban [1]). Megállapította, hogy az új 
elem kémiai tulajdonságai a bizmutéhoz hasonlóak, tehát 
bizmutsókkal együttkristályosítva el lehet választani az 
uránérctől. Az elképzelést siker koronázta, 1898 júliusában 
bejelentették az új elem felfedezését, amelyet Marie Curie 
szülőhazájáról polóniumnak neveztek el. 
Még ugyanebben az évben, decemberben sikerült egy újabb, 
a bárium kémiai tulajdonságaihoz hasonló radioaktív elemet 
felfedezni, és bárium-kloridos együttkristályosítással 
előállítani. Ezt az új elemet rádiumnak nevezték el.  
A polónium és a rádium azonban még mindig csak két olyan 
elem, amelyet senki sem látott, csak a sugárzásuk árulta el 
jelenlétüket a szurokérc elkülönített részében. Megfelelő 
eszközök és körülmények hiánya miatt négy év kemény 
munkája után soktonnányi joachimstahli 
szurokércmaradékból (amit az osztrák kormány jóvoltából 
ingyen megkaptak) sikerült 0,1 g rádium-kloridot, majd a 
fémet előállítaniuk. 1898-tól velük dolgozott André Louis 
Debierne (1874-1949), aki a következő évben az aktíniumot 
fedezte fel.  
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Marie Curie a „Radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
kutatások” című doktori értekezését 1903-ban védte meg a 
Sorbonne-on. „E dolgozat czélja ama vizsgálatok ismertetése, a 
melyeket több mint négy esztendő óta a radioaktiv anyagokon 
végzek.”  

Ebben írta le többek közt az általa felfedezett két új elem, a 
polónium és rádium előállításának munkálatait, a radioaktív 
sugárzások tulajdonságait, mérési módszerét, hatásait, 
biológiai vonatkozásait és a lehetséges orvosi felhasználás 
módjait, a bomlás során keletkező gáznemű termékek 
tulajdonságait, melyet emanációnak nevezett el. Az aktuális 
helyzetet Marie Curie disszertációjának következő mondata 
jellemzi legjobban: „A kérdés állása, mondhatnám, egy napról a 
másikra változik.” [7] 

A disszertáció nagyon rövid időn belül magyarul is megjelent 
Zemplén Győző fordításában a Mathematikai és Physikai 
Lapok-ban, a Mathematikai és Physikai Társulat kiadásában 
Budapesten az 1904. és 1905. évi számokban, öt részletben, 
majd könyvben is kiadták (Sklodowska Curie, 1906) [3].  

A radioaktivitás felfedezéséért Becquerel, Marie és Pierre 
Curie fizikai Nobel-díjat kaptak 1903 decemberében (amit 
egészségi állapotuk miatt Curieék csak 1905 nyarán vettek 
át), majd 1911-ben a polónium és a rádium felfedezéséért 
Marie Curie a kémiai Nobel-díjat is megkapta. 
Marie Curie kísérleteiről részletesen írtunk a Nukleon 2011/májusi 
számában [3]. 

Rutherford munkássága 
Röntgen, Becquerel és Curieék felfedezései után sok helyen 
kezdődött intenzív kutatás. Igazi nagy nemzetközi iskola a 
párizsin kívül Ernest Rutherford (1871-1937) (4. ábra) körül 
alakult, aki 1896-tól kezdett el röntgen- és uránsugarakkal 
foglalkozni J. J. Thomson cambridge-i laboratóriumában.  

 
4. ábra: Ernest Rutherford fényképe 

Dolgozott uránnal és tóriummal, felismerte, hogy a sugárzás 
nem egységes, hanem két lényegesen különböző fajtából áll. 
Megállapította, hogy van egy erősen ionizáló összetevője, 
amelyet már egy vékony papírréteg is elnyel, és levegőben a 
hatótávolsága mindössze néhány centiméternyi. Valamint 
van egy másik összetevője is, amelyik az ionizációnak csak 
igen kis hányadát okozza, ellenben sokkal nagyobb 
áthatolóképességgel rendelkezik. Rutherford ezeket a 
sugarakat a görög abc első betűi után - és -sugaraknak 
nevezte el. (1900-ban Villard felfedezte a -sugaraknál is 
nagyobb áthatolóképességű harmadik típusú sugárzást, a -
sugárzást.) 
Rutherford 1898 szeptemberétől a montreáli McGill egyetem 
professzora lett. Az első évben egészen más irányokban 
kezdett kutatásokat. Egyik tanítványa, R. B. Owens, akire a 
tórium-sugarak kutatását bízta, azt tapasztalta, hogy a tórium 
által kibocsátott sugárzás intenzitása akkor is megváltozik, ha 

a laboratórium ajtaját kinyitják. Hamar rájöttek, hogy nyilván 
a levegő áramlásának lehet ebben szerepe. Így jutott 
Rutherford arra a gondolatra, hogy meg kell vizsgálni a 
tórium preparátum fölött átáramló levegő radioaktivitását.  
Azt találták, hogy ez az aktivitás igen gyorsan eltűnik. 
Rutherford felállította az intenzitás erősségének időtől való 
függését, melyet exponenciálisnak talált. Meghatározta a 
bomlási törvényt és megalkotta a felezési idő fogalmát. Azt 
a gázt, amely a tóriumból a levegőbe került, emanációnak – 
majd később megkülönböztetésül a rádiumemanációtól – 
tórium emanációnak nevezte el (emano, emanare (lat.) = 
kiáradás, kisugárzás). 1900-ban azonosította a tórium bomlási 
sorában lévő radont. 

Mivel Rutherford munkája során elég gyakran ütközött 
kémiai problémákba, szüksége volt egy vegyész segítségére, 
így került Oxfordból a McGill egyetemre Frederick Soddy. (5. 
ábra) 

 
5. ábra: Soddy fényképe 

1902-ben kémiai úton végignyomozták ezen emanáció 
eredetét, így jutottak el ahhoz a felismeréshez, hogy a 
radioaktív sugárzást az elem kémiai átalakulása kíséri, ami 
„szükségképpen szubatomi jellegű”, majd megfogalmazták a 
radioaktív bomlás elméletét. 
Rutherford 1907-ben visszatért Angliába, Manchesterbe. 
1908-ban sikerült közvetlenül igazolnia, hogy az alfa-
részecskék héliumionok.  
1909-ben megbízta tanítványait, Geigert és Mardsent, hogy 
tanulmányozzák az alfa-részecskék fémfóliákon való 
áthaladását, mindenekelőtt azt, hogy a részecskék hogyan 
szóródnak. Erre azért volt szüksége, hogy kísérletileg 
ellenőrizhesse Thomson 1904-ben felállított „mazsolás kalács” 
(plum pudding) atommodelljét. (Az elképzelés szerint az 
atomban pozitív elektromos közegben elektronok 
mozognak.)  
A szórást a klasszikus mechanika segítségével tárgyalta. 
Feltételezte, hogy a Coulomb-kölcsönhatás pozitív és negatív 
töltések különböző eloszlásából tevődik össze.  
Rutherford a következő eredményt kapta a szóródás 
szögeloszlására pusztán elméleti megfontolásokból, a 
kísérleti eredmények ismerete nélkül: 
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A mérés során szórt  - részek szögeloszlását úgy mérték 
meg, hogy egy szcintilláló ernyő különböző szögállásainál 
megszámolták a becsapódó -részek számát. (6. ábra) 
(Crookes 1903-ban észrevette, hogy a cink – szulfid ernyőre 
becsapódó -részecskék, méghozzá minden egyes  - 
részecske külön-külön, kis fényfelvillanást okoz, mely 
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mikroszkóp segítségével, sötétre adaptált szemmel 
észlelhető.) A felvillanások számlálása nagyon megerőltető 
volt, ezért Geiger azon gondolkodott, hogy ezt a számolást 
miként lehetne gépiessé tenni. Ebből született meg 1913-ban a 
Geiger-féle számlálócső, amelynek 1928-ban tökéletesített 
változata a Geiger – Müller-féle számlálócső, mely azóta 
alapműszer lett [2].  

 

 
6. ábra:  Rutherford mérési elrendezésének rajza és fényképe  

(a képen Rutherford [jobbra] és Geiger) 

1911-ben a kísérleti eredmények igazolták Rutherford 
számításait, a szögeloszlás valóban úgy alakult, ahogy azt a 
fenti összefüggésben levezette. A legtöbb alfa-részecske csak 
jelentéktelen szöggel tért el, egy egészen kis részük azonban 
pályájáról tökéletesen letért, és eredeti irányára merőlegesen, 
vagy éppen visszafelé lépett ki a fémből. (7. ábra) 

 
7. ábra: Szórási hatáskeresztmetszet a szórási szög függvényében 

Kimondta tehát, hogy minden atomnak az atomi méretekhez 
képest nagyon kicsi, és nagyon tömör magja kell, hogy 
legyen, és a mag körül mozognak az elektronok a vonzó 
Coulomb-térben. Ezzel felállította nevezetes atommodelljét. 
(1912-ben fejlesztette ezt tovább Niels Bohr, így lett belőle 
Bohr – Rutherford, majd Bohr – Sommerfeld modell.) 
Rutherford az I. világháború alatt nem foglalkozott 
magfizikával, de a háború után visszatért a kutatásaihoz, ahol 
alfa-részecskék és könnyű elemek atomjainak kölcsönhatását 
kezdte vizsgálni. 1919-ben végrehajtotta az első mesterséges 
magátalakítást. Egyszerű kísérleti berendezésekkel dolgozott. 
A természetes radioaktív anyagok által kibocsátott -
részecskéket használta bombázó lövedékként. Azt találta, 
hogy az -sugarat alkotó héliummagok néha eltalálnak egy – 
egy nitrogénmagot, miközben a levegőben haladnak és abból 
egy hidrogénmagot, vagyis protont ütnek ki. (A proton 
elnevezés is Rutherfordtól ered: πρώτος (gör.) = első) Tehát a 
következő reakció játszódott le: 
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Csak Blackettnek sikerült 1923-ban Wilson-kamrával is 
észlelni és fényképen megörökíteni ezt az eseményt (8. ábra), 
és egyértelműen igazolni, hogy a héliummag nemcsak kilöki 
a protont a nitrogénmagból, hanem abba beépül.  

 
8. ábra: A proton nyomvonalának képe 

 

Rutherford kimondta azt a fontos tényt is, hogy az így 
keletkező proton energiája nagyobb, mint a reakciót létrehozó 
héliummag energiája, tehát a magátalakulás közben energia 
szabadul fel [2].  
1919 – ben Manchesterből visszament Cambridge-be, ahol J. J. 
Thomson után a Cavendish laboratórium igazgatója lett.  
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Tudományos iskolák 
Rutherfordnál tanult Cambridgeben többek között Bohr, 
Geiger, Chadwick, Hahn, Cockroft, Kapica, és nála kezdte 
kutatói pályafutását Hevesy György is még 1911-ben 
Manchesterben. 
A magyar kutatók egyik kedvelt „úti célja” az 1910-ben 
létrehozott bécsi Rádium Intézet volt. Németországban 
különböző egyetemeken folyt a kutatás, az 1912-ben alapított 
berlin-dahlemi Kaiser Wilhelm Institut, ahol Otto Hahn és 
Lise Meitner is dolgozott (ma Max Planck Intézet).  
Fontos kutatóhely alakult ki Kasimir Fajans (1887-1975) 
karlsruhe-i, majd müncheni laboratóriumában is. Ő volt az, 
aki Soddytól függetlenül rájött az izotópok mibenlétére, igaz, 
hogy Fajans plejád-oknak hívta az elemek különböző 
tömegszámú változatait. Niels Bohr híres koppenhágai 
intézete 1921-ben alakult, melynek Hevesy György az egyik 
alapító tagja volt [8]. 

Mérési lehetőségek 
A radioaktivitás felfedezését követően az első fontos 
probléma a különböző mennyiségi összehasonlításokra 
lehetőséget adó mérési módszerek kidolgozása volt, mivel a 
fényképezőlemezen okozott feketedés mértéke nem igazán 
kvantifikálható módszer. 

A sugárzás erősségére például az általa a levegőben okozott 
elektromos vezetőképesség (ionizáció) mérése alapján lehetett 
következtetni. 
Erre alkalmas műszer lényegében egy lemezes kondenzátor, 
melynek különféle változatait használták a kutatók. Az aktív 
anyagot egyik lemezre vitték föl egyenletesen eloszlatva por 
alakban. A kibocsátott radioaktív sugárzás vezetővé tette a 
lemezek közti levegőréteget. A mérési feladat ez után ennek a 
vezetőképességnek a lemérése volt, mely már egymással 
összehasonlítható számértékeket szolgáltat. A Pierre Curie 
tervezte, Marie Curie által használt mérőeszköz részletes leírása a 
Nukleon 2011/májusi számban olvasható [3]. 
A brit Charles Thomson Wilson 1912-ben találta fel az 
atomfizika egyik alapvető kísérleti eszközét, miután 
Skóciában hosszasan tanulmányozta a felhőképződést. A 
Wilson-kamra a kellő sebességű ionizáló részecskék pályáját 
teszi láthatóvá. Működése azon alapszik, hogy adiabatikus 
tágulás révén lehűlt és túltelítetté vált gőz a részecske pályája 
mentén keletkező gázionokra csapódik ki apró cseppek 
formájában. Az apró cseppek által alkotott ködfonal néhány 
tized másodpercig megfigyelhető illetve lefényképezhető, 
mely új eszközt adott a kutatók kezébe. 
Használatos eszköz volt még a spintariszkóp, mely egy 
kisméretű doboz, amelynek az alját belülről cink-szulfiddal 
vonták be, míg a másik oldalára egy lencsét helyeztek.  
A lencse és a cinkszulfid felület közé egy tűt tettek, amelyre 
kis mennyiségű radioaktív anyagot vittek fel. A tűről a cink-
szulfid felületre került például α-részecskék a nagyítón 
keresztül megfigyelhető szcintillációt, fényfelvillanást hoznak 
létre. 

A radioaktivitás felfedezését követően komoly feladat volt a 
keletkező részecskék energiájának meghatározása. Az első 
adatok az  részecskékre vonatkoztak. Az könnyen 
észrevehető volt, hogy a rádiumvegyületek mindig kissé 
melegebbek, mint a környezetük. Ha egy ilyen vegyületet 
kaloriméterbe helyeztek, megállapítható volt, hogy minden 

gramm rádium kb. 588 J hőt fejleszt óránként. Ezt az értéket 
elosztva a keletkező  részecskék számával meg lehet 
határozni egy részecske energiáját. A következő feladat tehát 
a bomlások számának a meghatározása, mely spintariszkóp 
segítségével történhet. 
A rádium bomlási sora olyan, hogy három olyan bomlási 
termék, leányelem is felhalmozódik, amelyek szintén  
részecskéket bocsátanak ki. Egy konkrét mérés a 
következőképp történhetett: lemértek 5 mg rádiumot 
tartalmazó sót, melyet 5 liter vízben feloldottak. A jól 
összekevert oldatból ez után 1 mm3 oldatot juttattak a 
spintariszkóp tűjére, ahonnan a víz elpárolgott, ellenben 
ottmaradt a rádiumtartalmú anyag. A berendezés 
elrendezése olyan, hogy az  részecskéknek csak 
századrészét lehet észlelni. A mérés 100 másodperce során 37 
felvillanás volt látható. Mekkora lehet tehát az  részecske 
energiája? A spintariszkóp tűjére 10-9g rádium került. 100 s 
alatt 37 felvillanást lehetett látni.  Mivel csak minden 100-
adikat lehet észlelni, így 100s alatt 3700 bomlás történik, 
vagyis 1s alatt 37.  
1g rádium esetében pedig 109 –szer több, vagyis 3,7×1010 
bomlás másodpercenként, ami óránként 1,33×1014 bomlást 
jelent.  

Az egy óra alatt fejlődő hő 588 J, ami a valamennyi bomlás 
során keletkező energia.  

J1042,4 12
10.33,1

588
14

 , aminek még a negyed részét kell 

venni, tehát a rádium bomlási sorában keletkező  részecskék 
energiája körülbelül 1,1×10-12 J. 

Izotópok 
Soddy és Kasimir Fajans kimutatták, hogy az alfa sugárzás 
közben elbomló atomok rendszáma kettővel, atomsúlya 
pedig néggyel csökken. A béta sugárzás esetében pedig az 
atomsúly változatlan marad, ellenben az elem a periódusos 
rendszerben egyel jobbra tolódik. Ez az úgynevezett Soddy – 
Fajans féle eltolódási szabály. Az izotóp fogalmát végül 
Soddy vezette be 1913-ban. 
Joseph John Thomson (1856-1940) (9. ábra) arra a 
következtetésre jutott, hogy elektromos és mágneses mezőt 
egyidejűleg alkalmazva, egymással párhuzamos elektromos 
és mágneses mezőben a különböző sebességű, de azonos 
fajlagos töltésű részecskék becsapódási nyomai egy parabola 
íven helyezkednek el. Így határozta meg az elektron fajlagos 
töltését már 1897-ben. (10. ábra) 

 
9. ábra:  J. J. Thomson fényképe 
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10. ábra:  J. J. Thomson mérőeszköze 

1913-ban ezt az úgynevezett parabolamódszert a neon gázra 
is alkalmazta. Eredményül nagy meglepetésre azt kapta, 
hogy a már ismert 20-as tömegszám mellett a 22-es 
tömegszámú neonnak megfelelő parabola ívet is megfigyelt, 
vagyis két parabolát kapott eredményül. Mivel ő maga nem 
nagyon hitt az izotópok létezésében (abban az időben még 
nem is használták ezt a fogalmat), ezért a kiindulási anyagot 
helytelenül inkább valamilyen neonvegyületnek vélte. (Ez 
elég furcsa következtetés volt, mivel a neon köztudottan 
nemesgáz, és nem alkot vegyületeket!) 

Magyar vonatkozások  
Az izotópfogalom kialakulásában magyar kutatók is részt 
vettek, köztük Hevesy György (1885-1966) (11. ábra) is. 
Abban az időben, mikor megérkezett Angliába, érkezett egy 
uránérc szállítmány is Joachimstahlból. Rutherford, 
gondolván, hogy mivel Hevesy és az uránérc is egyaránt az 
Osztrák – Magyar Monarchiából érkezett, a következő 
kutatási feladatot adta Hevesynek: az urán bomlási sorában 
található RaD és a sor záró tagja, az ólom „különböző 
elemek”, tehát ezeket kémiailag szét lehetne választani.  
"- Nos, fiam, ha megérdemled a sót a levesedbe, a sugárzó RaD 
atomokat különítsd el ettől a sok piszkos ólomtól!" - idézi Hevesy 
György mesterét, Rutherfordot visszaemlékezéseiben, amint 
kiadta számára a feladatot.  

 
11. ábra: Hevesy György fényképe 

A feladat megoldhatatlan volt, a rádiumD-t kémiai úton nem 
lehetett elválasztani az ólomtól (mivel ez az ólom egyik 
izotópja, mint azt napjainkban már tudjuk).  

Hevesy 1913. január 8-án ezt írta munkatársának, Friedrich 
Adolf Paneth-nek (1887-1958): "Mivel a RaD nem különül el az 
ólomtól, azt az ólom nyomon követésére használhatjuk, például arra, 
hogy megvizsgáljuk az ólom sók vízben történő oldhatóságát 
különböző hőmérsékleteken." 

A RaD - amelyet Hevesy nem tudott elkülöníteni - az ólom 
210 tömegszámú, úgynevezett neutrondús izotópja, amely 22 
év felezési idővel alakul át. Az urán-rádium sorozat tagja, a 
sorozat kezdőizotópja a 238-as tömegszámú urán és 
végterméke a 206-os tömegszámú ólomizotóp. A leírásban a 
radioaktív nyomjelzés módszerének első leírásai olvashatók, 
amelyért Hevesy sok évvel később (1943 - ban) Nobel díjat 
kapott [4] [8].  

Róna Erzsébet (1890-1981) (12. ábra) első publikációja 1914-
ben, 24 éves korában jelent meg, és ebben az urán bomlási 
sorozatának vizsgálati eredményeit közli. Cikkében leírja, 
hogy az urán kibocsát egy -részecskét, majd ezt két -
sugárzás követi, és ismét urán keletkezik. Az egyik köztes 
termék a még akkor ismeretlen protaktínium, melyet Lise 
Meitner (1878–1968) és Otto Hahn (1879 - 1968) csak 1917-ben 
fedeztek fel, de tudták, hogy léteznie kell, és Róna Erzsébet 
utalt is rá. Rámutatott arra, hogy a tórium bomlási sorában 
szintén megfigyelhető egy ehhez hasonló folyamat.  
A keletkezett anyag mégsem teljesen azonos az eredeti 
kiindulási anyaggal (mivel négy egységgel könnyebb izotóp 
keletkezik az átalakulás során).  

 
12. ábra: Róna Erzsébet fényképe 

Cikkében a következőképp írja le a folyamatot: UI  UXI  
UXII  UII. (Az egyes tagok a bomlási sor ismeretében 
azonosíthatók.) Mai jelöléseinkkel a következőképp írjuk le a 
folyamatot:  
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Hipotézise az volt, hogy az urán bomlási sora valahol 
elágazik.  

Az urán esetében sokféle bomlási termék keletkezik, 
melyekre a felezési idők alapján következtettek. Ezeket a 
termékeket kémiailag is megpróbáltak azonosítani, 
előállítani, majd figyelve további bomlásukat 
következtetéseket levonni a különböző bomlási sorokban 
elfoglalt helyükre vonatkozóan, és választ kapni arra a 
kérdésre, hogy hol lehet az elágazás.  

Hevesy György javaslatára Róna Erzsébet az UY-t (amely a 
tórium 231-es tömegszámú izotópja) akarta előállítani 
elkülönítve az UX-től, (amely a tórium 234-es tömegszámú 
izotópja).  

Az elkülönítés sikerült, amelyet a különböző felezési idők 
ismeretében tudott megtenni.  

Az, hogy az uránnak kétféle sorozata van, és a keresett UY a 
másik sorozatnak a tagja, az urán 235-ös tömegszámú 
izotópjából keletkezik α-bomlással, nem volt még világos 
abban az időben, mivel ezt az uránizotópot még akkor nem 
ismerték (csak 1935-ben fedezték fel tömegspektroszkóppal). 
Tehát a kiindulási hipotézis nem bizonyult helyesnek, de azt 
abban az időben még nem lehetett tudni. Azt hitték, hogy a 
sorozat már az uránnál (UI) elágazik, és két irányban 
folytatódik, mivel több példát is ismertek az elágazásra 
(analógiás gondolkozás). Ezek a következők: RaC, a ThC és 
az ActC, amelyek mind különböző tömegszámú bizmut 
izotópok, és három különböző sorozathoz tartoznak, amint az 
az eredeti jelölésekből is látható. (A bizmut 214, 212 és 211 
tömegszámú izotópjai.)  
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Róna Erzsébet furcsának tartotta azt, hogy mindkét esetben 
α-bomlás történne. Említett cikkében a következőt írta: „ Ezen 
sorozat szokatlannak tünik fel, hogy az urán mindkét elágazása α 
átalakulás eredménye, eddig ilyen esetet nem ismertünk és azt 
hittük, hogy elágazások csak úgy jöhetnek létre, hogy az atomok egy 
része α részt, a másika β részt lövel ki.”  

Azt is jól sejtette meg Róna Erzsébet, hogy az UY 
„valószínűleg a thorium-plejádhoz tartozik”, vagyis mai 
fogalmainkat használva a tórium egyik izotópja. Cikkében 
javasolta, hogy meg kellene határozni az atomsúlyát (hiszen 
ezt az adatot használták abban az időben a kémiai elemek 
azonosításához), melyet 230-nak gondolt a 231 helyett [5].  
Az urán 238-as bomlási sorában még egyszer megjelenik a 
tórium egy másik, hosszú felezési idejű (80 000 év) izotópja, 
amit külön elemnek hittek sokáig és ioniumnak neveztek, 
tömegszáma 230. Erre az „elemre” is utalt cikkének 
bevezetőjében, valamint a protaktíniumra, ami az aktínium 
bomlási sorában van, amelyből az aktínium keletkezik. Ennek 
kiinduló izotópja az urán 235-ös tömegszámú izotópja, 
melyet ma már tudunk.  

A korszak nukleáris tudásanyaga 
Magyarországon  
Már a radioaktivitás felfedezésének évében Tangl Károly 
fizikus (Eötvös Loránd tanársegédje) írt egy dolgozatot a 
témáról. 1898-ban Lengyel Béla már a saját kísérleteiről is 
beszámolt. A kor tudását leginkább Weszelszky Gyula 200 
oldalas könyve (1917) foglalta össze (13. ábra). A szerző a 
Budapesti Egyetemen a Radiológiai Intézet vezetője volt. 

             
13. ábra:  Weszelszky Gyula fényképe és 1917-ben megjelent 

könyvének belső oldala 

 A könyv nagy erénye a gazdag empirikus leírás, melyből 
kiderül, hogy korának minden jelentős felfedezését ismerte. 
Az elméleti értelmezés viszont kifejezetten szerényebb.  

A szerző foglalkozik a különböző típusú, addig megismert 
sugárzásokkal, mint katód-, anód- és Röntgen-sugarak, majd 
rátér a radioaktív sugárzások (-, - és a -sugárzás) 
tulajdonságainak és a korszakban alkalmazott mérési 
módszereknek az ismertetésére.  
Nagyon érdekesek a radioaktív sugarak elhajlásáról a Curie 
házaspár által hosszú expozíciós idővel készített fényképek, 
amelyeket Weszelszky is közöl.  

A 14. ábra rádiumkészítményt tartalmazó anyag sugárzásáról 
készült, melyet mágneses mezőbe helyeztek. Az egyenes 
irányú sötétebb sáv az el nem térített -sugárzást jelzi. Az -
sugárzás csak kis mértékben térül el, amit kezdetben nem is 
vettek még észre. A ferde irányú és kicsit világosabb 
szétterülő sáv a -sugarak útját mutatja. Látható, hogy a -
sugarak határozottan eltérülnek a mágneses mezőben, és 
egyben az is, hogy különböző mértékben! 

 
14. ábra: Mágneses mezőben eltérített α-, β- és γ-sugárzás fényképe 

 

Az eredeti kép úgy készült, hogy teljesen elsötétített 
helyiségben elektromágnes két sarka közé alul elzárt, vastag 
falú, felül szűk nyílású ólomcsövet, és e mellé a cső nyílása 
felé hajlítva, (hogy a csőből kilépő sugarak érjék) 
fényérzékeny lemezt helyeztek. Az ólomcső fenekén régebbi 
rádiumkészítményt helyeztek el. (Erre azért volt szükség, 
hogy mindhárom típusú sugárzás jelen legyen.) A mérési 
elrendezés sematikus képe a következőképp képzelhető el 
(15. ábra):  

 
15. ábra: A mérési berendezés a mágneses mezőben eltérülő sugarak 

pályájának illusztrációjával 

 
16. ábra: Mágneses mezőben eltérített β- és γ-sugárzás fényképe 

 

A 16. ábrán látható kép az előzőhöz (14. ábra) hasonlóan 
készült, de itt csak - és -sugárzást kibocsátó preparátumot 
alkalmaztak. Jól látható, hogy a -sugarak útját jelző egyenes 
sokkal keskenyebb, mint az előző képen. A -sugárzás nyoma 
viszont hasonló az előzőhöz.  

A harmadik esetben (17. ábra) kizárólag -sugárzást 
kibocsátó készítményt használtak a felvétel elkészítéséhez, és 
az előbbieknél jóval erősebb mágneses teret alkalmaztak. 
Továbbá az elektromágnes áramkörébe átkapcsolót iktattak, 
mely néhány perces időközökben megváltoztatta az áram 
irányát, és ezzel felcserélte a mágnessarkokat. (Ezért 
láthatóak V alakban elhajló csíkok.)  
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17. ábra: Mágneses mezőben eltérített α-sugárzás fényképe 

Mérőeszközként a kor tudósai lemezes kondenzátort 
alkalmaztak a sugárzás tanulmányozásához. Az -sugárzás 
esetében azt tapasztalták, hogy a kondenzátorlemezek 
távolításakor a levegő ionizációja során létrejövő 
vezetőképesség ugrásszerűen csökken zérusra. Tehát ezen a 
módon a különböző készítményekből származó -részecskék 
hatótávolsága meghatározható. A következő (18.) ábrán az -
sugárzás energiájának jellemzésére alkalmazott hatótávolság 
mérés eredményei láthatók: 

 
18. ábra:  Az α – részecskék hatótávolsága – a távolság – 

vezetőképesség függvény 
Az I. görbén 3,5 cm, 4,23 cm, 4,83 cm és 7,06 cm 
távolságokban, tehát négy helyen látunk kiugrást.  
A kísérletben vizsgált régebbi rádiumos készítmény négyféle 
hatótávolságú -sugárzást lövellt ki, tehát abban négy féle 
radioaktív anyag található.  
Weszelszky ismerteti könyvében a természetben, napjainkban 
is létező 3 különböző radioaktív bomlási sorozatot, az egyes 
termékek előfordulását, előállítási lehetőségeit, radioaktív 
tulajdonságait a felezési időkkel együtt, melyek az esetek 
nagy részében egészen jó egyezésben vannak a napjainkban 
használt adatokkal. Szinte fantasztikus, hogy alig húsz évvel 
a radioaktivitás jelenségének felfedezése után ilyen 
mennyiségű adatot halmoztak fel.  

A felezési idők meghatározásához egy érdekes empirikus 
összefüggést találtak, melyet eredményesen alkalmaztak. Az 
 - bomlás energiája nem változik nagy intervallumban, 
szinte az összes esetben 5-10 MeV tartományba esik, valamint 
a kibocsátott részecskék energiája diszkrét. A felezési idők 
azonban annál nagyobb változatosságot mutattak, sok 
nagyságrendet átfogva a másodperc tört részétől egészen a 
milliárd évekig. A felezési idők és a bomlási energiák közt 
1911-ben Geiger és Nuttal egy érdekes összefüggést állapított 
meg, miszerint minél nagyobb az -részecskék energiája, 
annál nagyobb a bomlási állandó és annál kisebb a felezési 
idő. Az akkori kísérletek az energia helyett a részecskék 
hatótávolságát mérték, és adták meg táblázatokban. Az -

részecskék esetében 15 °C hőmérsékletű és 760 Hgmm 
nyomású levegőben, cm-ben mért adatokat hasonlították 
össze (2-8 cm közötti értékek). (A hatótávolság az az úthossz, 
amit a részecske megtesz megállásáig, amely az energiájától 
(E) függ.) A törvény alakja mai formában: 

ln() = A + B .ln(E), 

ahol a  a bomlási állandó, E pedig az -részecske energiája. 
Az A az egyes radioaktív családokon belül állandó érték, míg 
a B minden -bomló magra ugyanaz az állandó. 

Weszelszky is ismerte az akkor még csak néhány éve 
bevezetett izotóp fogalmat (plejad-elmélet), de 1917-es 
könyvében mégsem merte alkalmazni. Számos esetben leírta, 
hogy egy-egy bomlási sor köztes terméke gyakorlatilag 
kémiailag azonos egy másikkal, sőt színképe is azonos, 
mégsem merte kimondani, hogy azok egymás izotópjai. 
Például az UX1 esetében megjegyzi, hogy nem tudják a 
tóriumtól elválasztani, ami természetes is, hiszen az a tórium 
234-es tömegszámú izotópja. (A jelölések kicsit változtak, míg 
Róna Erzsébet cikkében nem indexben voltak a számok, 
Weszelszky indexes jelöléseket alkalmaz.) Az új elemnek hitt 
ioniumot nem tudják elválasztani a tóriumtól, ami szintén 
természetes, hiszen az a tórium 230-as tömegszámú izotópja. 
Az urániumY-t szintén nem tudják elválasztani az X1 –től, 
hiszen az a tórium 231-es tömegszámú izotópja. A 
radiotóriumot szintén nem tudják elválasztani a tóriumtól, 
mivel az a tórium 228-as tömegszámú izotópja és a 232-es 
tórium izotópból keletkezik egy  és két  bomlást követően. 
A könyvben olvasható, hogy a mezotórium I a tóriumtól 
könnyen elválasztható, ellenben a rádiumtól nem, hiszen az a 
rádium 228-as tömegszámú izotópja.  

Itt nem említi Hevesy Györgyöt, csak más helyen, Róna 
Erzsébettel együtt az egyes radioaktív elemek vegyértékének 
meghatározásával kapcsolatban. Nyilván 1917-ben még nem 
látszott a nyomjelzés felfedezésének a jelentősége.  

Egy rövid fejezetet szentel a kálium és a rubídium kis 
mértékű  bomlásának, bár felteszi a kérdést, hogy ez 
valóban hasonló folyamat lenne, mint a bomlási sorok 
esetében.  
A könyv végén, az összefoglaló fejezetben bemutatja azt, 
hogy a három bomlási sorozat egyes tagjai miként is követik 
egymást, majd a Soddy-féle eltolódási szabályt is ismerteti. 
Konklúzióként azonban csak ennyit írt: 
 

„ E föltevés szerint egyenlő atómsúlyú elemek, a periódusos 
rendszer külömböző helyére eshetnek, és a külömböző atómsúlyú 
elemek, a rendszer egy és ugyanazon helyére kerülhetnek.”  

(A könyvet nem könnyű olvasni, mert a korabeli jelöléseket 
használta. Az idézetet a korabeli helyesírási szabályoknak 
megfelelően írtuk le.) 
Könyve végén nagyon óvatosan úgy fogalmaz, hogy az 
ellentmondásokat a jövő kutatásainak kell majd kideríteni. 
Utolsó mondatát idézzük:  
 

 „ Annyi tény, hogy az elmélet (plejad-elmélet), az 
ellentmondások ellenére is, a radioaktív jelenségek közül nagyon 
sokat igen szépen megmagyaráz és hogy a radioaktív jelenségek 
áttekintését megkönnyíti, de amikor ezzel foglalkozunk, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a természettudós nem dogmákat hirdet, csak a 
természet titkait kutatja, és hogy az elmélet nem azt mondja, hogy 
amit állít, úgy is van, csak azt, hogy eddigi ismereteink alapján, úgy 
magyarázhatjuk.” [9] 
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Weszelszky Gyula 1925-ben újabb összefoglaló könyvvel 
jelentkezett, melynek címe:“A rádium és az atomelmélet” (19. 
ábra). 

 
19. ábra:  Weszelszky Gyula 1925-ben megjelent könyvének 

címlapja 
A könyv alapvetően ismeretterjesztő jellegű, de teljes 
mértékben tudományos igényességgel íródott. Külön 
érdekessége az 1917-ben kiadott könyvhöz képest a 
nyelvezete, ami már hasonló ahhoz, ahogy ma is használjuk a 
nyelvet. (Például a cz helyett már mindenütt c található.)  

Weszelszky könyvében sok adatot felsorol, továbbá több 
egyszerű modellszámítást is bemutat a különböző 
nagyságrendek érzékeltetéséhez.  

Leírja, hogy 1 g bomlástermékeitől mentes rádium 
másodpercenként 3,72×1010 darab -részecskét bocsát ki.  
A sugárzó, bomlástermékeivel egyensúlyban lévő négyszer 
ennyit, melyből 167 mm3 héliumgáz keletkezik évente.  
A radioaktív bomlás során keletkező héliumatomok száma 
3,72×1010 ×4 ×365 × 86400 = 4,58×1018 darab.  

Más módszerrel számolva (az ideális gázmodell alapján) is 
ugyanez az érték adódik. Majd megjegyzi:  
 

„Ebben a jó egyezésben a természettudomány nyomós bizonyítékát 
látja az anyagról alkotott atomisztikus fölfogása helyességének.”  

Ebben a könyvében már több esetben is kimondta azt, hogy 
bizonyos anyagok, melyeket korábban különbözőnek véltek, 
valójában kémiailag azonosak. Például megjegyezte, hogy a 
polónium és a rádiotellur valójában a RaF-fel azonosak. 
Rávilágított továbbá arra a majd a későbbi kutatások során is 
fontos dologra, hogy a polónium (210-es izotópjáról van szó) 
azért fontos tagja a rádium bomlástermékeinek, mert 
viszonylagosan hosszú életkora mellett (felezési ideje 139 
nap) erősen  sugárzó, ezért ilyen vizsgálatokra alkalmas és 
csak  részecskéket bocsát ki. Továbbá ez a bomlási sor utolsó 
előtti tagja, a sor végterméke a 206-os ólomizotóp. Ezt ki is 
mondja Weszelszky, de még koránt sem olyan határozottan, 
mint azt ma tesszük. Ennek az az oka, hogy akkoriban az 
ólom atomsúlyát (ma a relatív atomtömeg fogalmát 
használjuk) még 207-nek tartották, és akkor a kémiai 
elemeket még mindig igazából az atomsúlyukkal 
azonosították.  

Érdekesség az az elgondolása, hogy az urán és az aktínium 
bomlási sorozata össze lenne kapcsolva, mégpedig az UY 
(tórium 231-es izotóp) segítségével. Ez a kérdés csak 1935-
ben, az urán 235-ös tömegszámú izotópjának a felfedezésével 
oldódott meg.  
A Nap energiatermelésének magyarázatát próbálja 
megtalálni a radioaktív bomlásban, bár megjegyzi, hogy ha 
tisztán uránból is állna a Nap, akkor is csak az energia 

kisugárzás fele lenne így megmagyarázható. De akkor is 
lehetségesnek tartja azt, hogy valamilyen atombomlásos 
folyamat mehet végbe, melynek alátámasztását a sarki fény 
jelenségében látja. Ezt a Napból kiinduló elektromos 
részecskékből álló sugárzásra gondolta, amelyekre a földi 
mágneses mező gyakorol hatást.  
A biológiai hatást elemzi, miszerint kis mennyiségű emanáció 
kifejezetten serkenti a növények fejlődését, de nagy 
mennyiségben már gátlólag hat. Valójában ez a kis 
mennyiségben való jótékony hatás képezi a gyógyító 
tevékenységek alapját. (Erre napjainkban, már jóval több 
adat, illetve kísérleti vizsgálat eredményeinek birtokában azt 
mondhatjuk, hogy jól gondolták már abban a korban is. A kis 
mértékű radioaktív sugárzás mintegy serkenti az 
immunrendszert.)  
Később említi a radioaktív anyagok technikai felhasználásai 
közt az éjjel világító számlapú és mutatójú órák előállítását. 
(Ennek, mint azóta tudjuk, nagyon sok rákos megbetegedés 
lett a következménye.)  

Megjegyzi, hogy például az uránban lévő energia komoly 
vetélytársa lehetne a szén kémiai energiájának, ha fel tudnánk 
azt szabadítani jóval rövidebb idő alatt, mint az a felezési idő 
alapján adódik.  

Egy konkrét példán, az uránon keresztül ismerteti Rutherford 
azon elképzelését, hogy az atomok héliumatomokból és 
hidrogénekből épülhetnek föl. E szerint az uránatom esetében 
59 héliumatom, két hidrogénatom és 28 magbéli elektron adja 
ki az atommag 92 pozitív töltését, amely körül 92 elektron 
kering.  
Az izotóp fogalmat már bátrabban használja a szerző, mellyel 
már eljut olyan következtetésekig, melyhez előző, 1917-es 
kiadású könyvében még nem. Nevezetesen a következőket 
írja: „A tapasztalás valóban azt mutatja, hogy a táblázat szerint 
ionium és thorium, valamint a mezothorium és rádium vagy ólom 
és rádium D egymástól kémiai eszközökkel nem választható el.”  

Ismerteti Aston tömegspektroszkópiai vizsgálatainak 
eredményeit, és hivatkozik az egyik első ilyen jellegű 
kísérletre, mely annak felfedezése volt, hogy a neon 20 és 22 
atomsúlyú (relatív atomtömegű) atomok keverékének 
tekinthető, melyek egymással izotópok, azaz kémiailag nem 
választhatók el. Sőt, bemutat egy olyan táblázatot, melyben 
sok elem esetében közli az egyes izotópokat, melyek egészen 
friss eredmények voltak abban az időben.  
Hivatkozik Einstein relativitáselméletére is, és ezzel 
magyarázza azt, hogy a hélium atomsúlya miért kevesebb, 
mint a hidrogén összege.  

Ismét feleleveníti Prout hipotézisét, mely meglehetősen 
ismert volt a kémikusok körében, miszerint a különböző 
elemek atomsúlyai a hidrogénével kifejezve egész számok, 
így a hidrogén „őselemnek” tekinthető, melyből a többi elem 
felépül. Ezt azonban elvetették, mondván, az atomsúlyok 
nem egész számok. Az izotópok megismerésének fényében 
azonban az elképzelés új életre kapott, hiszen az elemek 
különböző atomsúlyú izotópok keverékeiből állnak. Aston 
mérései szerint tehát az atomok súlya, eltekintve a kicsiny 
tömegváltozástól, a hidrogénatom súlyának egész számú 
többszöröse. Az urán 238-as izotóp példáján a következőképp 
képzelhetjük ezt el: 238 darab proton és 146 magbéli elektron 
található az atommagban, mely kiadja a mag 92 pozitív 
töltését. A semleges atomban ezt veszi körül a 92 darab 
elektron az elektronhéjakon. A továbbiakban több hasonló 
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példát mutat be, majd az elektronhéjak korabeli elképzeléseit 
mutatja be.  
Gyakorlatilag leírja Rutherford elem-átalakítási kísérletét, de 
nem nevezi annak, illetve sehogy sem interpretálja a 
jelenséget. „… azt tapasztalták, hogy nitrogénen, alumíniumon 
stb. áthaladó  sugarak szintén váltanak ki nagy hatótávolságú 
sugarakat, amelyeket ők szintén hidrogénsugaraknak tartanak.”  

Leírja az izotóp-eltolódásként ismert jelenségét, melynek 
segítségével az atomok színképéből is meg lehet állapítani, 
hogy az melyik izotóptól is származik. Majd megemlíti, hogy 
a radioaktív ásványokból nyert ólom esetében találtak is ilyen 
eltolódást.  
A leírtakból látható, hogy a szerző korának legújabb 
elméleteit ismerte, teljes mértékben nyomon követte a 
tudomány állását a témával kapcsolatban. Nem hallgatta el 
azonban azt sem, hogy sok még a megválaszolatlan kérdés. 
Ezek egyike például az volt, hogy milyen kölcsönhatás képes 
egyben tartani az atommagot alkotó pozitív töltésű 
részecskéket, melyeknek egymást csak taszítani lehetne az 
akkori ismeretek szerint [10].  

Összefoglalás 
 Jelen írásunkban a radioaktivitás jelenségének felfedezését, a 
20. század eleji tanulmányozási lehetőségeit és az izotóp 
fogalom kialakulását mutattuk be sok érdekes empirikus 
vizsgálat ismertetésével, elsősorban korabeli magyar nyelvű 
irodalom felhasználásával.  

Függelék 
A Rutherford – féle szórási képlet levezetése 
A kölcsönhatást leíró Coulomb – potenciál:  

r
eZZkrVC

2
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                (1) 
 

Ahol Z1 az alfa – részecske (Z1 = 2), Z2 pedig a szóró mag 
rendszáma, k a Coulomb – állandó, e pedig az elemi töltés.  
Az alfa – részecske E mozgási energiája síkbeli 
polárkoordinátákban a következőképpen írható fel: 

x = r.cosφ és y = r.sinφ. 
 

Ezekből a sebességkomponensek: 
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Ezeket beírva az energiát megadó  22

2
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összefüggésbe, a következő képlet adódik a mozgási 
energiára (m az alfa – részecske tömege):  
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Mivel az erőtér konzervatív, (1) és (3) alapján felírható az 
energia-megmaradást kifejező egyenlet: 
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Tekintettel arra, hogy a Coulomb – tér centrális erőtér, az 
impulzusmomentum is mozgásállandó, ami a következőképp 
írható fel: 

vbm
dt
drm 
2               (5) 

 

Itt b az ún. ütközési paraméter, ami azt a távolságot jelenti, 
amelyre az alfa – részecske elhaladna a mag mellett, ha a 
Coulomb – tér nem térítené el. (Lásd F1. ábra.) 

 
F1. ábra: A mag Coulomb – terében mozgó részecske pályája 

 

Az (5) egyenlet segítségével kiküszöbölhetők a (4) 
egyenletben az idő szerinti deriváltak, ekkor a következő, 
pályaegyenletet meghatározó differenciálegyenletet kapjuk: 
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Ezt megoldva kapjuk az alfa – részecske pályáját megadó r(φ) 
függvényt: 

1cos 



pr , ahol: 2
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Ez nem kötött rendszer esetén egy hiperbola egyenlete.  
A mozgásegyenleteket megoldva, ismerve a pályagörbe 
alakját a következő formula adódik az eltérülés szögére: 

b
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               (7) 

 

A (7) formulában szereplő b értéke nem mérhető, mert ez 
minden ütközésnél más–más értékeket felvevő valószínűségi 
változó. A szórási szög és az ütközési paraméter egymással a 
(7) képlet alapján meghatározott kapcsolatban vannak, ezért 
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azok a részecskék szóródnak a   d, szögben, 

melyeknek az ütközési paramétere a (b – db, b) 
intervallumba esett, azaz a beeső nyaláb köré írt b sugarú, db 
vastagságú körgyűrűn haladtak át beeséskor. (Ezt jól 
szemlélteti a F2. ábra.) 

 
F2. ábra: A szórás szemléltetése 

 

A teljes keresztmetszet csak azon hányada szóródik 

 szögben, amely ezen a gyűrűn átmegy: bdb 2 . 
Ez a „hatásos keresztmetszet” azonban nem egységnyi 
térszögbe irányuló szórásokat vesz csak figyelembe, hanem 

hengerszimmetrikusan mindet. Tehát el kell osztani még a 

 dsin2 térszöggel. (Ami a térszög 

definíciójából adódik: a gyűrű területe drr  sin2 , a 

szélessége rddr  .) Tehát a differenciális 
hatáskeresztmetszet így írható: 
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              (8) 

 
Ha (7) képletből kifejezzük b-t, majd deriváljuk a szög szerint, 
és beírjuk a (8) összefüggésbe, megkapjuk, amit Rutherford is 
kapott a szóródás szögeloszlására pusztán elméleti 
megfontolásokból, a kísérleti eredmények ismerete nélkül: 
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