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Korszerű idő-frekvencia analízis programcsomag tranziens
folyamatok vizsgálatára
Horváth László, Lazányi Nóra, Papp Gergely, Pokol Gergő, Pór Gábor
BME Nukleáris Technikai Intézet, EURATOM Association
1521 Budapest, Pf. 91.

A BME Nukleáris Technikai Intézetében közel egy évtizede folyik tranziens jelek komplex elemzésére használható, időfrekvencia transzformációkon alapuló jelfeldolgozási eszközök fejlesztése és azok alkalmazása. A fúziós és atomerőművi
alkalmazások céljára keletkezett számtalan programverzió algoritmusait a fejlesztés és a felhasználás szétválasztása érdekében
integráltuk egy komplex, grafikus felülettel ellátott programcsomagba: ez az NTI Wavelet Tools. A cikkben ismertetjük az
implementált lineáris idő-frekvencia transzformációkat. A programban rejlő potenciált egy összetett fúziós plazmafizikai
probléma, a gyorsionok és plazmahullámok kölcsönhatásának elemzésén keresztül mutatjuk be.

Bevezetés
A jelfeldolgozás két alapvető módszere: a jelalak vizsgálata és
a jel spektrális felbontása. Előbbi esetben jó időfelbontásunk
lesz, viszont nincs frekvenciabeli információnk, utóbbi
esetben ennek fordítottja igaz. A folytonos, lineáris időfrekvencia transzformációk viszont egyszerre nyújtanak
információt a jelenségek idő- és frekvenciatérbeli
viselkedéséről is.
Az 1(b) ábrán egy akusztikus idegentest-kereső detektorral
megfigyelt atomerőművi fő keringető szivattyú indulásának
időbeli jele látható [1]. A szivattyú felpörgésekor egy
emelkedő
frekvenciájú
jelet
hallunk.
Az idő-frekvencia transzformációk segítségével részletes
elemzést végezhetünk a jelben található különböző
frekvenciájú jelkomponensekről és azok időbeli fejlődéséről.
Az 1(a) ábrán látható az idegentest-kereső gyorsulásérzékelő
jelének idő-frekvencia transzformáltja. Megfigyelhetjük, hogy
több különböző frekvenciájú komponens alkotja a jelet,
amelyben az állandó karakterisztikus frekvenciájú összetevők
mellett ott vannak a viszonylag rövid idejű, növekvő
frekvenciájú komponensek is.
Idő-frekvencia transzformációkon alapuló vizsgálatokkal
több atomerőművi és fúziós projektben sikeresen vettünk
részt [1-4]. Ezek rávilágítottak arra, hogy a hatékonyabb
elemzés érdekében csökkenteni kell az adatok eléréséhez és a
programcsomag használatához szükséges időt. Ezen
problémák kiküszöbölése érdekében létrehoztuk az NTI
Wavelet Tools programcsomagot.

Kontakt: horla@reak.bme.hu
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1. ábra: Akusztikus érzékelővel megfigyelt atomerőművi fő
keringető szivattyú indulásának időjele és idő-frekvencia
transzformáltja.

NTI Wavelet Tools
A fúziós körökben elterjedt IDL (Interactive Data Language)
[5]
nyelven írt programcsomag platformfüggetlen.
Adatstruktúrájának kialakítása lehetővé teszi, hogy
integrálható legyen helyi adatfeldolgozó rendszerekbe.
Ugyanakkor önállóan is futtatható és a megfelelő
formátumba konvertálva tetszőleges adat beolvasását el tudja
végezni. Az NTI Wavelet Toolst elsőként a németországi
ASDEX Upgrade tokamak adatfeldolgozó rendszerébe
integráltuk.
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2. ábra: Az NTI Wavelet Tools programcsomag grafikus felülete.
A program grafikus felülete (2. ábra) a beolvasást („Input
Data”), a számítást (,,Processing”) és az ábrázolást
(„Visualization”) végző három panelre osztható, amelyek a 2.
ábrán rendre zöld, világoskék és piros színű keretben
láthatóak. Az eredmények számítását és ábrázolását azért
választottuk külön egymástól, mert így az erőforrás-igényes
számításokat nem kell újra elvégezni ahhoz, hogy a
különböző ábrázolási paraméterek variálásával elkészítsük az
adott fizikai folyamat megértéséhez szükséges optimális
ábrát. A számításokat végző panelt további kisebb egységekre
bontottuk, amely lépésenként végigvezeti a felhasználót a
jelfeldolgozás folyamatán.
A folytonos lineáris idő-frekvencia transzformációk [6] (lásd
2. ábra „Transforms” panel) úgy állnak elő, hogy a jelet
úgynevezett idő-frekvencia atomokból álló bázison fejtjük ki.
Az idő-frekvencia atom egy olyan komplex értékű függvény,
amely mind időben, mind frekvenciában jól lokalizált. A 3(b)
és 3(d) ábrán látható különböző idő-frekvencia atomok valós
része. Mivel semmilyen transzformáció nem növelheti a
független információ mennyiségét, így az atomok idő- és

frekvenciabeli felbontását az (1) határozatlansági reláció
korlátozza [6]:

t   

1
,
2

(1)

ahol  t és   az atom idő- és frekvenciabeli kiterjedését
jelöli. Ez azt jelenti, hogy nem érhető el korlátlan idő- és
frekvenciafelbontás egyszerre: az időfelbontáson csak a
frekvenciafelbontás rovására lehet javítani és fordítva.
A felbontás jól szemléltethető a bázisatomok idő-frekvencia
transzformáltjával. A 3(a) és 3(c) ábrákon rendre a 3(b) és 3(d)
ábrákon lévő idő-frekvencia atomok transzformáltjai
láthatóak, amelyek az idő-frekvencia síkon jól lokalizáltak.
Az NTI Wavelet Tools Gábor-atomot [7] használ, amelyekre
az (1) kifejezésben egyenlőség teljesül. Az alkalmazott
folytonos
transzformációk
előnye,
hogy
időeltolás
invariánsak

(T[ f

](t  t ) T [ f (t  t )] ),

amely

elengedhetetlen feltétele a tranziens jelek vizsgálatának.

3. ábra: A rövid idejű Fourier-transzformáció, illetve a folytonos wavelet transzformáció két-két bázisatomjának valós része és azok
megfelelő transzformáltjai.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

2

Nukleon

2012. szeptember

A
lineáris
idő-frekvencia
transzformációkat
megkülönböztethetjük aszerint, hogy hogyan generáljuk az
idő-frekvencia atomcsaládot, amely lefedi az idő-frekvencia
sík általunk vizsgált tartományát. A programcsomag
használatával a vizsgált folyamattól függően egyrészt
folytonos rövid idejű Fourier-transzformációt (Short Time
Fourier Transformation – STFT), másrészt folytonos
analitikus wavelet transzformációt (Continuous analytical
Wavelet Transform – CWT) használhatunk a jelek időfrekvencia síkra történő kifejtésére.
A folytonos rövid idejű Fourier-transzformáció egy olyan
lineáris idő-frekvencia transzformáció, ahol az atomcsalád az
alapatom idő- és frekvenciabeli eltolásával áll elő (például: a
3(b) ábrán látható I. és II. atomok). Ennek köszönhetően a
transzformált az időeltolás invariancia mellett a
frekvenciaeltolásra is invariáns lesz. A transzformáció időfrekvencia felbontása állandó lesz a teljes idő-frekvencia
síkon, ezért ez szűkebb frekvencia tartományok vizsgálatára
alkalmas.
Folytonos wavelet transzformáció esetében az atomcsaládot
skálázással és időbeli eltolással generáljuk. A 3(d) ábrán IIImal jelölt atom az I-gyel jelölt atom skálázásával és időbeli
eltolásával keletkezett. Az atomok felbontása folytonosan
változik az idő-frekvencia síkon, amely a 3(c) ábrán látható
módon, magas frekvenciákon jó időfelbontást és rossz
frekvenciafelbontást,
alacsony
frekvenciákon
ennek
ellentettjét eredményezi. Ezért ez a transzformáció széles
frekvenciatartományok vizsgálatát teszi lehetővé. A 3(c)
ábrán látható fekete tartományon a bázisatomok időbeli
kiterjedése szélesebb lenne, mint a vizsgált időintervallum.

COH (, t ) 

C12 (t , )



az átlagolást jelenti, amelyet egy mozgó négyszög

ablakkal végzünk. Segítségével a folyamatok közti lineáris
kapcsolatokat lehet kvantitatívan jellemezni. 0-hoz közeli
értéket vesz fel azokban az idő-frekvencia pontokban, ahol a
folyamatok között nincs lineáris kapcsolat.
A lineáris rendszerek leírására alkalmazható H átviteli
függvény (lásd 2. ábra „Transfer functions” panel) definíciója a
következő:

T ( t , )
T2 ( t , )  H ( t , )T1( t , )  H ( t , )  2
, (5)
T1( t , )
T1 (t , ) és T2 (t , ) a bemenő és kimenő jelek
transzformáltjai. Az esetleges független additív zajok által
okozott szisztematikus hibák elkerülése érdekében az átviteli
függvényt a következő módon számítottuk [8]:
ahol

H

C12 (t , )
P1 (t , )



T1 (t , )T2 (t , )
T1 (t , )T1 (t , )

.

(6)

Az (5) és (6) kifejezésekben látható, hogy a koherencia és az
átviteli függvény a kereszt-transzformált különböző
normálásával áll elő. A bemutatott módszerek alkalmazását a
következő fejezetben egy összetett fúziós plazmafizikai
probléma vizsgálatán keresztül ismertetjük.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

A bemutatott transzformáltak abszolút érték négyzete
értelmezhető energiasűrűségként az idő-frekvencia síkon [6]:
2

P(t , )  T (t , )  T (t , )T  (t , ) ,
ahol

T (t , )

(2)

a jel idő-frekvencia transzformáltját, a * pedig a

komplex konjugálást jelöli. Az energiasűrűséget STFT esetén
spektrogramnak, CWT esetén skálagramnak nevezzük [6].
Napjainkban számos piacon lévő programcsomag már tud
spektrogramokat és skálagramokat ábrázolni. Azonban ha a
jelfeldolgozás ezen a ponton befejeződik, akkor elveszik a
transzformáltak által hordozott fázisinformáció. Ezt a (3)
képlettel definiált kereszt-transzformáció detektorpárok
közötti kiszámításával használhatjuk ki, amelyet a 2. ábrán
látható „Cross-transforms” panelen végezhetünk.

C12 (t , )  T1 (t , )T2 (t , )

(3)

A kereszt-transzformált abszolút értéke azon pontokban
magas, amely komponensek mindkét jelben erősek. Fázisa
megadja a két detektor által mért jel közti fáziskülönbséget
minden idő-frekvencia pontban.
A programcsomaggal jelpárok közti időfüggő koherencia
számítható a 2. ábrán látható „Coherences” panelen. A (4)
összefüggéssel definiált koherencia függvény 0 és 1 közötti
értékeket vesz fel.

T1 (t , )T2 (t , )
T1 (t , )T1 (t , )

P1 (t , ) P2 (t , )
ahol
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,

(4)

T2 (t , )T2 (t , )

Plazmahullámok által okozott
gyorsion-veszteségek vizsgálata
A magfúzión alapuló energiatermelés egyik lehetséges
megvalósítása a deutérium-trícium plazmát toroidális
mágneses térrel összetartó berendezés, a tokamak [9], ahol a
plazma által folyamatosan leadott energiát fűtéssel kell
pótolni. Ez egyrészről történhet külső fűtésekkel, másrészről
önfenntartó égéshez szükség van a fúziós reakcióban
keletkező α-részecskék fűtésére. Mind a külső fűtések által
keltett, mind a fúziós reakcióban keletkező ionok a termikus
sebességnél jóval gyorsabban mozognak. Az energiaegyensúly szempontjából fontos, hogy ezen gyors ionok a
plazmában adják le energiájukat. Elvesztésük drasztikusan
lecsökkentheti a fűtési teljesítményt [10] és súlyosan
károsíthatja a berendezést, ezért a gyorsion-veszteségeket
csökkenteni kell [11].
A plazma az általunk vizsgált folyamat időskáláján
mágnesezett
folyadéknak
tekinthető,
így
a
magnetohidrodinamika (MHD) egyenleteivel jellemezhető a
viselkedése. A plazmában kialakuló MHD hullámok
rezonáns hullám-részecske kölcsönhatás útján képesek
gyorsion-veszteséget okozni, mely folyamat megértése
kísérleti elemzéseket követel. Vizsgálatainkat az ASDEX
Upgrade tokamak [12] egy már korábban elemzett [13]
plazma kisülésén végeztük, amelyben toroidális Alfvénsajátmódus [14] (Toroidal Alfvén Eigenmodes – TAE) és

3
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Alfvén-kaszkád [15] (Alfvén Cascades – AC) típusú MHD
hullámok figyelhetőek meg.

Az alkalmazott diagnosztikák bemutatása
Az MHD hullámok megfigyelésére kiválóan alkalmazhatóak
a mágneses diagnosztikák [16]. Ezek a vákuumkamra belső
falára helyezett kis tekercsek, amelyek a mágneses tér egyegy komponensének változását mérik. A konstrukció
egyszerűségének köszönhető, hogy általában nagy számban
és különböző pozíciókban állnak rendelkezésre, így
alkalmasak az MHD hullámok térbeli szerkezetének
vizsgálatára is. Munkánk során hat darab, 2 MHz-es
mintavételi frekvenciával rendelkező, különböző toroidális
pozícióban elhelyezkedő detektort használtunk.
A gyorsion-veszteségeket a FILD [17] (Fast Ion Loss Detector
– Gyorsion-veszteség detektor) segítségével vizsgálhatjuk,
amely néhány milliméterrel a plazmát határoló limiter
mögött helyezkedik el. A gyorsionok egy henger alakú takaró
lemezen kialakított keskeny apertúrán keresztül egy
szcintillátor lemezbe csapódnak. A becsapódás helye függ a
részecskék Larmor-sugarától, illetve a részecskék sebessége
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és a lokális mágneses tér által bezárt szögtől. A szcintillátor
lemezből kilépő fotonokat 20 darab fotoelektron-sokszorozó
gyűjti össze, amelyek mintavételi frekvenciája 2 MHz.
Továbbá a lemez egy CCD kamera segítségével is
megfigyelhető. Az általunk végzett kiértékelést azon
fotoelektron-sokszorozó jelein végeztük, amelyhez tartozó
szcintillátor lemezbe körülbelül 200 keV energiájú deutérium
ionok csapódnak be [18].

TAE módusok gyorsionszóró-képességének
kvantitatív jellemzése
A 4(a) ábrán az egyik mágneses szonda jeleiből számított
spektrogramot (lásd. 2. ábra „Transforms” panel) láthatjuk az
[1,27 s-1,37 s] időintervallumon. A 120-170 kHz-es frekvencia
tartományban TAE-k, a 60-80 kHz-es tartományban Alfvénkaszkádok jelennek meg. Ugyanezen frekvenciákon a FILD
detektor jelein (4(b) ábra) magas gyorsion-veszteséget
tapasztaltunk.

4. ábra: A mágneses- és a FILD detektor jeleinek rövid idejű Fourier-transzformáltja a vizsgált kisülés [1,27 s – 1,37 s] időszakaszán.
A mágneses detektoron 120-170 kHz-es frekvencia tartományban TAE-k, a 60-80 kHz-es tartományban Alfvén-kaszkádok jelennek meg.
Ez arra enged következtetni, hogy a TAE-k gyorsionveszteséget okoznak. A kölcsönhatás kvantitatív jellemzése
érdekében kiszámítottuk a két detektor közti koherenciát
(lásd 2. ábra „Coherences” panel), amely az 5. ábrán látható.
A magas koherencia azt jelenti, hogy a plazmahullámok és a
gyorsion-veszteségek között lineáris kapcsolat van és az
átviteli függvény értékei jó becslést adnak a valódi átvitelre.

Mielőtt az átviteli függvény segítségével kvantitatív becslést
adtunk a hullámok gyorsionszóró-képességére, a hat
különböző toroidális pozícióban lévő mágneses detektor
segítségével megvizsgáltuk a TAE-k toroidális módusszámát
(lásd 2. ábra „Mode numbers” panel), amely jól jellemzi azok
térbeli szerkezetét. A toroidális módusszám megadja, hogy a
plazmában kialakuló MHD hullám hullámhossza hányada a
berendezés
kerületének.
Az
n=3,4,5
toroidális
módusszámmal rendelkező módusok módusszámait a [13]
cikkben is feltüntették. Vizsgálataink – melyeknek eredménye
a 6. ábrán látható – azt is kimutatták, hogy az n=5-ös
módusnál néhány kHz-cel magasabb frekvenciájú módus
toroidális módusszáma n=6.

5. ábra: A mágneses detektor és a FILD detektor között számított
időfüggő koherencia függvény a vizsgált kisülés [1,27 s –
1,37 s] időszakaszán.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012
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1. táblázat A különböző toridális módusszámmal rendelkező TAE
módusok egységnyi hullámenergiára jutó relatív
gyorsionszóró-képessége.
Átvitel

Átvitel
(n=5 módushoz
normált)

n=3

~0,011

28 %

n=4

~0,007

18 %

n=5

~0,04

100 %

n=6

~0,009

23 %

Toroidális
módusszám

6. ábra: Hat különböző toroidális pozícióban elhelyezkedő
mágneses detektor jeleiből számított toroidális módusszámok a
vizsgált kisülés [1,27 s – 1,37 s] időszakaszán.
Az egyik mágneses detektor és a FILD detektor között
számított átviteli függvény (lásd 2. ábra „Transfer functions”
panel) a 7. ábrán látható. Azon idő-frekvencia pontokban
ábrázoltuk az átviteli függvényt, ahol a koherencia 70%-nál
magasabb, így a különböző módusok jól elkülönülnek.
Az eredmények jó közelítést adnak a plazmahullámok
egységnyi energiájára jutó relatív gyorsionszóró-képességére.
A 100-150 kHz között megjelenő TAE-kre kapott
eredményeket az 1. táblázat is tartalmazza. Az n=5-ös
toroidális módusszámú módus gyorsionszóró-képessége
körülbelül négyszer akkorának bizonyult, mint az n=3,4,6
módusszámú módusoké. Továbbá azt is megfigyelhetjük,
hogy a mágneses detektoron (4(a) ábra) megfigyelt alacsony
teljesítménye ellenére az n=6-os módus hullámenergiára
vetített gyorsionszóró-képessége is összevethető az n=3-as és
n=4-es módusokéval.

A 60-80 kHz-es tartományban látható Alfvén-kaszkádok
szintén jelentős gyorsion-veszteségeket okoznak. Ezek
vizsgálata más idő-frekvencia felbontást igényel, amely
szintén megoldható az NTI Wavelet Tools-szal, de ezek
elemzése kívül esik a cikk keretein.

Összefoglalás
Az NTI Wavelet Tools programcsomag széles körben
alkalmazható tranziens hullámok vizsgálatára. Grafikus
felületének köszönhetően használata gyorsan elsajátítható.
A bemeneti jeleket lineáris idő-frekvencia transzformációk
segítségével fejti ki az idő-frekvencia síkra. Amennyiben a
jelenséget több, különböző pozícióban lévő detektorral is
vizsgáltuk, a program segítségével időfüggő koherencia és
átviteli függvény számításokat hajthatunk végre, amelyekkel
megfigyelhetjük a jelkomponensek közti lineáris kapcsolat
időbeli fejlődését is. A kiszámított kereszt-transzformáció
fázisából a tranziens perturbáció térbeli szerkezete, és annak
időbeni fejlődése is meghatározható.
A bemutatott plazmakisülésben megfigyeltük a hullámok
frekvenciájának időbeli fejlődését, majd megvizsgáltuk a
térbeli szerkezetüket, végül a koherenciával szűrt átviteli
függvény használatával meghatároztuk a különböző
hullámok egységnyi hullámenergiára normált gyorsionszóróképességét. Ez már a kisülés optimalizálása
szempontjából is értékes információ lehet.

7. ábra: A mágneses detektor és a FILD detektor között számított
70%-os koherenciával szűrt átviteli függvény a vizsgált kisülés
[1,27 s – 1,37 s] időszakaszán.
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ELM prekurzorok vizsgálata a JET tokamakon
Lampert Máté, Kocsis Gábor
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út. 29-33.

Az I-es típusú ELM-ek (Edge Localized Modes - plazmaszéli instabilitások) a fúziós berendezésekben olyan magas energia és
részecske fluxussal terhelik a plazmahatároló elemeket, hogy maradandóan károsítják a berendezést. A folyamat szabályozása
lehetséges kriogén hidrogén izotóp pelletek belövéséve, melyekkel mesterségesen kelthetünk ELM-eket. A kísérletek során
problémát okoz annak a meghatározása, hogy melyik ELM spontán és melyik pellet által triggerelt. Ez az információ
elengedhetetlen a két folyamat kialakulásának vizsgálatához, így egy módszert kell kidolgozni az események szétválogatására.
Bizonyos I-es típusú ELM-ek előtt az elektronsűrűségben prekurzor oszcilláció figyelhető meg. Amennyiben ez csak spontán
kialakuló ELM előtt figyelhető meg, akkor ez lehetőséget ad a szétválogatásra. Ebben a cikkben összefoglaljuk az ezen kérdéskör
tisztázására folytatott vizsgálatainkat, melyek során kb. 1000 ELM eseményt (mind természetes módon kialakuló, mind
pelletek által keltett) analizáltunk. A kíséretek a JET tokamakon zajlottak. Meghatároztuk az ELM-ek előtt fellépő
elektronsűrűség prekurzor oszcilláció tipikus frekvenciáját, az előfordulási valószínűségét spontán és pellet triggerelt ELM-ek
esetén, illetve meghatároztuk, hogy van-e összefüggés az ELM mérete és a prekurzor oszcilláció jelenléte között. A kíséreti
adatokat egy adatbázisba foglaltuk, melyet statisztikus módszerekkel vizsgáltunk meg.

Bevezetés
A ma zajló plazmafizikai kutatások fő célja egy olyan plazma
összetartás kifejlesztése, aminek az alkalmazásával egy
jövőben üzemelő fúziós erőmű gazdaságosan termelhet
energiát. A kutatások során megfigyelték, hogy növelve
mágnesesen összetartott plazmák fűtését, egy adott fűtési
teljesítmény küszöböt átlépve a plazma nyomása – és ezzel
együtt a sűrűsége és hőmérséklete - hirtelen többszörösére
nő. A nagyobb nyomás hatására a fúziós reakcióráta megnő,
ami gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. A magasabb
nyomás - vagy úgy is mondhatjuk, hogy a jobb plazma
összetartás – a plazma szélén kialakuló transzportgátnak
köszönhető, amely lecsökkenti az energia és részecske
veszteségeket. Ezt a plazmaállapotot magas összetartású
módnak hívjuk (H-mode).
A transzportgát miatt a plazma szélén egy keskeny rétegben
nagy nyomás gradiens alakul ki [1], aminek hatására a
plazma szélén lokalizált instabilitások, ELM-ek jelennek meg.
Az ELM rövid, kvázi periodikus perturbáció a plazma szélén
[2], amely jelentős energia- és részecskeveszteséget okoz.
Az
ELM-ekkel
kapcsolatos
plazmaenergia-veszteség
általában a teljes tárolt plazmaenergiának csak töredéke,
azonban elég nagy a teljesítménye ahhoz, hogy komoly
problémát okozzon a jövőben megépülő nagyobb
berendezésnél, például az ITER-nél (International Tokamak
Experimental Reactor) [3].
Ahhoz, hogy minél jobban
megérthessék a jelenség mögött zajló fizikai folyamatokat, az
ELM-eket kísérletileg vizsgálják. A közelmúltban több típusú
ELM-et is felfedeztek, amiket a mágneses prekurzor jelenléte
és a fűtési teljesítmény szerint osztályoztak [2]. Azokat az
ELM-eket, melyeknek ismétlési gyakorisága növekszik a
fűtési teljesítmény növelésével, és nem rendelkeznek
mágneses prekurzorral, I-es típusú ELM-eknek hívjuk [4].
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Mivel az ITER berendezés tervezésénél választott standard
plazma üzemmódban ezek a típusú ELM-ek dominálnak,
ezért ebben a cikkben is ezekkel foglalkozunk.
A kísérletek azt mutatták, hogy az ELM-eknek nem csak
káros hatásuk van, hanem hozzájárulnak a plazma
szennyezőinek eltávolításához is [5]. Ha az ELM-ek nem kellő
gyakorisággal vannak jelen, akkor a tipikusan hidrogén
izotópokból álló plazmákban a plazmát határoló elemekről
beáramló
szennyezők
koncentrációja
megnövekszik.
A megnövekedett szennyező koncentráció hatására a plazma
sugárzásos energia vesztesége olyan mértéket is ölthet, hogy
a plazma sugárzásos összeomlást szenved el, amit
mindenképpen el kell kerülni. Így valójában az ELM-ek
szükségesek ahhoz, hogy hosszú idejű, magas összetartású
állapotban működő plazmát lehessen létrehozni, azonban egy
reaktornál csak olyan ELM-ek elfogadhatóak, melyeknél az
ELM-ek okozta plazmaenergia-veszteség elég alacsony
ahhoz, hogy ne tegyen kárt a berendezésben. Ehhez az ELMeket valamilyen módszerrel szabályozni kell.
Az ELM-ek szabályozására, hatásainak mérséklésére több
módszert is kidolgoztak, melyek közül a kriogén hidrogén
izotóp pelletek általi ELM keltés (pellet ELM pacemaking)
tűnik az egyik legígéretesebbnek [6]. A módszer alapja, hogy
egy néhány milliméter nagyságú deutérium-jég pelletet lőnek
a plazmába, amely úgy perturbálja azt, hogy egy ELM
keletkezik. Felfedezték, hogy az ELM ismétlődési
gyakorisága fordítottan arányos az egy ELM által kilökött
energiával [7]. Ez lehetőséget ad a szabályozásra: minél
gyakrabban lövünk be pelleteket a plazmába annál
gyakrabban keltünk ELM-ket, miáltal az egy ELM által
kilökött energia folyamatosan csökken. Tehát ha kellően nagy
frekvenciával injektálunk pelleteket a plazmába a berendezés
falát érő hőterhelést a kritikus érték alá tudjuk szorítani [6].
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A mai napig nyitott kérdés az, hogy milyen fizikai
folyamatok váltják ki a spontán kialakuló és a pelletek által
triggerelt ELM-eket. Mindenesetre ahhoz, hogy az ELM
eseményeket pontosan megvizsgálhassuk, tudnunk kell azt,
hogy melyik esemény spontán, és melyik pellet által keltett.
Tovább nehezíti a dolgunkat, hogy a pelletek méretét és
ezáltal az okozott plazma perturbációt amennyire csak lehet
csökkenteni kell, hogy az ELM keltésen kívül más parazitikus
hatásuk ne legyen (például a hideg kriogén pelletek ne
hűtsék le a plazmát). Így vannak olyan kísérletek (például a
JET tokamakon mm méretű pelletek), ahol a pellet mérete
olyan kicsi, hogy nagyon nehéz a beérkezését detektálni.
Ezen problémák megoldására kell találni egy módszert, ami
adott bizonyossággal megadja, hogy melyik ELM spontán
keletkező és melyik pellet triggerelt.
A kísérletek során megfigyelték, hogy az I-es típusú ELM-ek
alatt bizonyos plazmaparaméterek esetén prekurzor
oszcilláció figyelhető meg az elektronsűrűségben [8].
Amennyiben ez az oszcilláció csak spontán esetben figyelhető
meg, akkor ez lehetőséget ad az események szétválogatására.
Ebben a cikkben összefoglaljuk azon kutatásainkat,
melyekben ezt a kérdéskört próbáltuk tisztázni a JET
tokamakon végzett kísérletek kiértékelésével. Munkánk során
kb. 1000 ELM eseményt (mind természetes mind pellet
triggerelt ELM-eket) vizsgáltunk. Meghatároztuk az
elektronsűrűség prekurzor oszcilláció tipikus frekvenciáját,
az előfordulási valószínűségét spontán és pellet triggerelt
ELM-ek esetén, illetve meghatároztuk, hogy van-e
összefüggés az ELM mérete és a prekurzor oszcilláció
jelenléte között. A kíséreti adatokat egy adatbázisba
foglaltuk, melyet statisztikus módszerekkel vizsgáltunk.
A cikk „Az elektronsűrűség mérése” című fejezetében az
elektronsűrűség prekurzor mérési módszerét ismertetjük,
„Adatfeldolgozás és kiértékelés” című fejezetében a
vizsgálathoz felépített adatbázist, és annak statisztikai
vizsgálatához szükséges módszereket mutatjuk be, majd a
cikk végén ismertetjük az eredményeket, és összefoglaljuk a
leírtakat.

Az elektronsűrűség mérése
Fúziós berendezéseknél sűrűség mérésére hosszabb ideig
nem használható közvetlen módszer, mert a mérőeszközt
károsítaná a magas hőmérsékletű plazma. Interferométer
segítségével közvetetten mérhető az elektronsűrűség.
Működése röviden a következő. Egy lézernyalábot
nyalábosztó tükörrel két részre osztanak, melyből az egyiket
átvezetik a plazmán, a másik pedig akadálymentesen halad
tovább. A referencia nyalábot és a plazmán átmenő
mérőnyalábot ezután detektorokra vezetik, ahol mérik a két
nyaláb közötti fáziskülönbséget. Ebből számolható a plazma
törésmutatójának nyaláb menti vonalintegráltja, amiből pedig
a vonalintegrált elektronsűrűség. A részletesebb működési
elv megtalálható a [9] irodalomban.
A JET (Joint European Torus) berendezésen Mach-Zehnder
típusú interferométer nyolc különböző csatornán méri az
elektronsűrűséget [10] (lásd 1. ábra). Az ábrán látható
sorszámozás szerinti negyedik csatornát használtuk a
prekurzor oszcillációk vizsgálatára, mert ezen a csatornán
volt a legjobban megfigyelhető, hiszen ez kizárólag a plazma
szélét méri, ahol a plazmaszéli instabilitásokat és a velük járó
oszcillációkat már korábban megfigyelték. Az eszköz
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mintavételezési frekvenciája 100 kHz, így maximum 50 kHzes oszcillációkat tudtunk vizsgálni.

1. ábra: A JET-en található interferométer csatornáinak
elhelyezkedése

Adatgyűjtés és feldolgozás
A JET-en vizsgált plazmakisülések alatt magas összetartású
módban az I-es típusú ELM-ek gyakorisága 5Hz és 60Hz
között volt és a plazma körülbelül 5-10s-ig volt ebben az
állapotban. Ez azt jelenti, hogy kisülésenként átlagosan 25500 közötti ELM eseményt kellett megvizsgálnunk.
A vizsgálatok során 12 kisülés összesen 956 spontán
keletkező ELM eseményét vizsgáltuk, melyeket valamilyen
módszerrel azonosítani kell. Az ELM alatt a becsapódó
semleges részecskék miatt a divertorban hirtelen megnő a Dα
sugárzás [3] (2. ábra), ennek az intenzitás maximumának
időpontja és a kisülés sorszáma használható az ELM-ek
azonosítására. Ez a két adat egyértelműen azonosítja az ELM
eseményt. Ezután az ELM-eket a következő adatokkal együtt
egy adatbázisba rendeztük:
 Prekurzor jelenléte: prekurzornak neveztük azt az
oszcillációt, ami az ELM előtt megfigyelhető hirtelen
sűrűségváltozás előtt közvetlenül látható, és legalább 5
teljes periódus jelen volt (lásd 2. ábrán a középső görbét).
 Az
ELM
által
okozott
plazmaenergia-esés:
az
elektronsűrűség
letörés
időpontja
előtti
10ms-os
időablakban mért maximális és a letörés utáni 10ms-os
időablakban mért minimális plazmaenergia különbsége.
 A prekurzor frekvenciája (Lásd: Eredmények című fejezet,
prekurzor frekvenciája című alfejezete).
A vizsgálataink során kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon
pellet keltette ELM előtt jelentkezik-e prekurzor oszcilláció az
elektronsűrűségben. A kérdés megválaszolására az
adatbázisba további 93 ELM eseményt rögzítettünk,
melyekről biztosan tudtuk, hogy pellet keltett. A JET-en
4mm-es pellet esetén megállapítható, hogy triggerelt-e a
pellet ELM-et, 1mm-es pellet esetében már nem. Az általunk
vizsgált kisülésekben 4mm-es pelletet használtak. A felépített
adatbázisból válasz adható a következő kérdésekre:
 Mi a prekurzor tipikus frekvenciája?
 Előfordul-e pellet által keltett ELM előtt oszcilláció?
 Függ-e a prekurzor jelenléte az ELM által okozott
plazmaenergia-eséstől, illetve az ELM előtti maximális
plazmaenergiától?
 Ezekre a kérdésekre a következő fejezet alfejezeteiben
adunk választ.
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(a)

2. ábra: A divertor Dα sugárzása, a vonalintegrált elektronsűrűség
és a plazma energia tartalmának időbeli változása egy
természetes ELM körül, #76694-es kisülés (az elektronsűrűség
jel időben nem kalibrált).

Eredmények
A prekurzor tipikus frekvenciájának
meghatározása
Az adatbázis felállításához szükség volt egy módszerre,
amivel meg lehet határozni egy tetszőleges jel idő-frekvencia
transzformáltját. Erre a legegyszerűbb módszer a rövid idejű
Fourier-transzformálás [11]. A módszer lényege, hogy a jelet
adott szélességű Gauss ablakfüggvénnyel beszorozzuk, majd
meghatározzuk a Fourier-transzformáltját. A Gauss görbe
maximumának
helyét
léptetve,
majd
a
kapott
transzformáltakat egymás mellé téve kapjuk meg a jel időfrekvencia transzformáltját, vagy más néven spektrogramját.
1

A módszer segítségével (NTI Wavelet Tools ) meghatároztuk
a prekurzorral rendelkező ELM események spektrogramját az
elektronsűrűség
letörés
előtti
1ms-os
időablakban.
Megbízható automatikus módszer hiányában manuálisan
kerestük meg a spektrogram maximumának közelítő helyét,
majd egy algoritmus automatikusan megkereste a kijelölt
pont körüli

100s,2kHz

ablakban a maximális

intenzitáshoz
tartozó
frekvenciát.
spektrogramja a 3a ábrán látható.

Egy

prekurzor

Az adatbázis feltöltése után a tipikus frekvenciát hisztogram
segítségével
vizsgáltuk.
Megkerestük
azon
ELM
eseményeket,
melyek
prekurzor
frekvenciája
a
frekvenciaintervallumba esik,

f  500Hz, f  500Hz

ahol a frekvencia a [7kHz, 25kHz] intervallumban található,
és a frekvenciát 1kHz-enként léptettük. Ezután ábrázoltuk a
frekvencia relatív gyakoriságát a frekvencia függvényében
(3b ábra). Látható, hogy a hisztogram széles csúccsal
rendelkezik (3b ábra), a csúcs közepe 11kHz-nél található,
félértékszélessége 4kHz. Ezek alapján elmondható, hogy a
prekurzor tipikus frekvenciája f=11kHz±2kHz az általunk
vizsgált ELM események esetén.

1

A Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézetében
kifejlesztett idő-frekvencia transzformáció elvégzésére alkalmas
IDL nyelvben írt programcsomag.
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(b)
3. ábra: a) A prekurzor oszcilláció és spektogramja, #76702-es
kisülés
b) A frekvencia – relatív gyakoriság grafikon

A prekurzor jelenlétének vizsgálata az ELM
keletkezési módjától függően
Fontos megvizsgálni, hogy előfordul-e prekurzor pellet által
keltett ELM előtt is, vagy csak spontán keletkező ELM előtt
található meg. A várakozásunk az, hogy kizárólag spontán
ELM előtt figyelhető meg. Ezt a sejtést arra a felfedezésre
alapoztuk, hogy amint a pellet eléri a plazma szélét, 50µs-on
belül keletkezik egy ELM [12]. A prekurzor tipikus
frekvenciája 11kHz, ami fél periódusnak felelne meg 50µs
alatt, de prekurzornak a legalább 5 teljes periódussal
rendelkező oszcillációt neveztük.
A fenti sejtést az adatbázis segítségével azonnal igazolni
tudjuk, csak meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan ELM
esemény, ami pellet által keltett, és prekurzorral rendelkezik.
Az adatbázisban fellelhető 93 pellet triggerelt esemény közül
egyetlen ilyen eseményt találtunk, a 78601-es számú
plazmakisülésben 58.863s-nál, amit ezután közelebbről is
megvizsgáltunk. Kiderült, hogy ebben az esetben a pellet
éppen akkor érkezett a plazmába, és keltett egy ELM-et,
amikor a prekurzor oszcilláció már detektálható volt.
Figyelembe véve az ELM frekvenciát, a pelletek belövési
gyakoriságát és a prekurzor oszcilláció hosszát, egy ilyen
esemény bekövetkezése 1.4s-onként várható, így egyáltalán
nem meglepő, hogy előfordult az adatbázisban ilyen.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy prekurzor oszcilláció
akkor figyelhető meg I-es típusú ELM előtt, ha az ELM
spontán keletkezik, kivéve azt a kis valószínűségű eseményt,
amikor éppen akkor történik a pellet belövés, mikor a
prekurzor oszcilláció már elkezdődött.
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A prekurzor jelenlét és a plazmaenergia
kapcsolata
Miután meghatároztuk, hogy prekurzorral csak a spontán
ELM-ek rendelkezhetnek, az adatbázis további vizsgálata
során kiderült, hogy a sok spontán ELM esemény közül
körülbelül
az
egyharmada
rendelkezik
prekurzor
oszcillációval. További vizsgálatok során kiderült, hogy
érdemes megvizsgálni azt, hogy kimutatható-e valamilyen
összefüggés az ELM előtti és utáni plazmaenergia és a
prekurzor jelenléte között. Többek között megvizsgáltuk az
ELM előtti maximális (Emax) és az ELM utáni minimális
energia különbsége (ΔE), és az ELM alatti relatív
plazmaenergia-esés ( Erel

 E Emax

) és a prekurzor

jelenléte közötti összefüggést. Mind a három mennyiségre
megvizsgáltuk, hogy milyen kapcsolatban van a prekurzor
jelenlétével. Megvizsgáltuk, hogy az adatbázisban található
spontán ELM-ek közül hány prekurzorral rendelkező
esemény található az (1), (2) és (3) alatt látható
intervallumokban, majd a kapott számot leosztva az
intervallumban található összes esemény számával,
megkaptuk, hogy milyen valószínűséggel jelentkezik
prekurzor az adott intervallumban.

E
ahol

rel ,i

 0.003, Erel ,i  0.003 ,

0.006  Erel ,i  0.18

E

max,i

ahol 0.3MJ

(1)

 0.15MJ , Emax,i  0.15MJ ,

 Emax,i  9MJ

(2)

Ei  0.012MJ , Ei  0.012MJ  ,
ahol 0.024MJ

 Ei  0.72MJ

(3)
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A 4. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a prekurzor jelenléte
és az ELM előtt és után mérhető plazmaenergia között csak a
relatív plazmaenergia-esés grafikonján figyelhető meg
egyértelmű trend. A prekurzorral rendelkező ELM-ek
esetében a prekurzor jelenlétének valószínűsége monoton nő
a relatív plazmaenergia-esés növekedésével. Ilyen kapcsolat
nem látható a maximális plazmaenergia és az abszolút
plazmaenergia-esés esetében.
A kapott grafikon vizsgálatából kiderült, hogy 9%-os relatív
plazmaenergia-esés felett gyakoribbak a prekurzorral
rendelkező ELM-ek, 5%-os relatív plazmaenergia-esés alatt
pedig többségében prekurzor nélküli ELM-eket találunk.
A két érték között 50% körül változik a valószínűség. Ennek a
megfigyelt trendnek az okát jelenleg nem ismerjük, de
magyarázatára elképzelhetőnek tartjuk a következő
„spekulatív”
gondolatmenetet.
A
nagyobb
relatív
plazmaenergia-esést valószínűleg a nagyobb szél plazma
nyomás gradiens váltja ki.
Minél nagyobb a nyomás
gradiens, a plazma annál messzebb kerül stabilitási limittől még mielőtt az ELM összeomlás bekövetkezne, és ez az
erősen instabil állapot az, ami a sűrűség és a nyomás
oszcillációját válthatja ki.
Az elektronsűrűség prekurzor vizsgálatok célja egy olyan
módszer kifejlesztése volt, amely képes a prekurzor jelenléte
alapján nagy biztonsággal megállapítani, hogy az ELM
spontán kialakuló, vagy pellet által triggerelt. A vizsgálatok
során kiderült, hogy kizárólag a természetes ELM-ek
esetében jelentkezik prekurzor, azonban nem minden
esetben, nagy valószínűséggel csak a nagy relatív
plazmaenergia-esést okozó ELM-ek esetében van jelen. Ezek
alapján sajnos nem lehet a vonalintegrált sűrűségen
megfigyelhető prekurzor oszcilláció jelenléte alapján teljes
biztonsággal szétválogatni egy plazmakisülésben a spontán
és triggerelt ELM-eket, hanem egyéb diagnosztikai eljárást is
segítségül kell hívni (pl. videó diagnosztika).

A képletekben található i az intervallumokat indexeli.
A kapott hisztogramok a 4. ábrán láthatók.

4. ábra - A három vizsgált mennyiség hisztogramja a prekurzorral rendelkező és nem rendelkező ELM-ekre
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Összefoglalás
Vizsgálataink során az I-es típusú ELM-ek elektronsűrűség
prekurzor
oszcillációit
vizsgáltuk.
Az
oszcilláció
természetének pontosabb megértésével közelebb juthatunk a
spontán keletkező ELM-eket okozó fizikai folyamatok
megismeréséhez is, de célunk az volt, hogy megállapítsuk,
vajon a prekurzor oszcillációk segítségével szétválogathatóke a pelletek által triggerelt és a természetes ELM-ek.
Meghatároztuk az elektronsűrűség prekurzor oszcillációra
jellemző frekvenciát, amire

f prekurzor  11kHz  2kHz
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adódott. Kiderült, hogy ilyen oszcillációt csak spontán
keletkező ELM-ek előtt figyelhettünk meg, de ott sem mindig.
Sikerült összefüggést találnunk az ELM-ek által okozott
relatív plazmaenergia-esés és a prekurzor oszcilláció jelenléte
között is: ha az ELM-ek által okozott relatív plazmaenergiaesés nagyobb, mint 9% és az ELM spontán keletkezett,
nagyobb valószínűséggel tapasztalunk prekurzor oszcillációt.
Viszont az is kiderült, hogy csak az elektron sűrűség
prekurzor
oszcillációk
vizsgálatával
nem
tudjuk
megállapítani egy ELM-ről, hogy pellet által triggerelt vagy
természetes módon keletkezett-e.
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Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi

Decentruma, Győr

A Fukushima Dai-ichi atomerőmű 2011. március 11-i balesete következményeként nagy mennyiségű hasadási termék jutott ki
a környezetbe. Az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) gamma-spektrometriai módszerrel
aeroszol szűrőkön végzett mérései alapján a radioaktív felhő március 24-én érte el Magyarország légterét. A levegőmintákban
mért legmagasabb értékek 134Cs esetében 87,7 µBq×m-3, 137Cs esetében 106 µBq×m-3, 131I esetében 1470 µBq×m-3 voltak. Május
közepére a mért értékek visszatértek a balesetet megelőző szintekre. Az OSSKI-ban mért eltérő 131I aktivitás-koncentrációkra
magyarázatot adunk az Intézetben, 2011-ben mért levegőminták adatainak értékelésével. Számításokat végeztünk a lakosság
sugárterhelésének becslésére a 2011.03.17-05.09. közötti időszakra.

Előzmények

Mintavétel és mérési módszerek

2011. március 11-én nagy erejű földrengés rázta meg Japán
észak-keleti partját. A földrengést rendkívüli nagyságú
szökőár követte, aminek következtében a Fukushima Dai-ichi
erőmű jelentős károkat szenvedett el. A sérülések miatt
gáznemű és illékony radioaktív hasadási termékek távoztak a
reaktorblokkokból, elsődlegesen xenon, jód és cézium
izotópok. A hasadási termékek a robbanások során
közvetlenül, illetve lefúvatás közben a szellőzőrendszeren
keresztül kerültek a levegőbe.

Magyarországon az Egészségügyi Radiológiai Mérő és
Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) végzi a környezet
rendszeres, rutinszerű radiológiai ellenőrzését. Az ERMAH
központi intézménye az Országos ”Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI).
Az ERMAH meghatározott éves mintavételi és mérési
program szerint működik, azonban a nukleáris baleseti
helyzetre való tekintettel az éves programot kibővítve,
fokozott figyelemmel végeztük a környezet radiológiai
ellenőrzését.

A Japán Nukleáris Biztonságtechnikai Bizottság (NSC) 2011.
04. 12-i jelentése szerint például a kibocsátott 133Xe
összaktivitása 1018 Bq, a 131I radioizotópé 1,5·1017 Bq, a 137Cs
radioizotópé (6-15)·1015 Bq volt [1].
A cézium izotópok a kikerülést követően gyorsan kitapadnak
szilárd részecskék (aeroszolok) felületére, a jódizotópok egy
része kitapad, más része gáz halmazállapotú marad. Az
aeroszol szemcsék mintegy hordozó anyagként viselkednek
az izotópok levegőben történő transzportja során.
A radioaktív szennyezett felhő elsődlegesen észak felől érte el
Európa légterét. Először március 20-án Rejkjavikban (Izland)
volt mérhető emelkedett radioaktivitás a levegőben [2].
A legmagasabb értékeket április 2-án mérték:131I: 3 mBq×m-3;
137Cs: 0,8 mBq×m-3, 136Cs: 0,06 mBq×m-3. Franciaországban és
Németországban március 24-én haladta meg a kimutatási
határt a 131I aktivitás-koncentrációja és március 30-31-én érte
el a kb. 1 mBq×m-3 maximumot [3], [4].

Kontakt: ugron.agota@osski.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

A sugárvédelmi célú környezeti monitorozás legfontosabb
eleme a levegő monitorozása, mivel a radioizotópokat
előállító vagy felhasználó létesítményekből elsősorban a
légkörbe történik kibocsátás. Ez a megállapítás érvényes a
normál üzem idejére, de az üzemzavari vagy baleseti
helyzetekre is.
Az ERMAH-ban a légköri aeroszol mintákat három helyen
kis légforgalmú mintavevővel, öt helyen közepes légforgalmú
mintavevővel gyűjtjük. Közepes légforgalmú mintavevő a
következő helyszíneken működik: Bátaapáti, Budapest, Győr,
Miskolc, Szekszárd. Cikkünk a felsorolt helyszíneken vett
minták mérési eredményeit dolgozza fel. A mintavétel
jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2012. május 10.
2012. május 31.
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1. táblázat A közepes légforgalmú aeroszol mintavétel jellemzői
AEROSZOL MINTAVEVŐ

Jellemzői

Típusa

HUNTER (Senya Oy, Finland)

Teljesítménye

150 m3×h-1

Szűrő

típus

Üvegszálas (Whatman, 934-AH)

effektív szűrőfelület

21×26 cm

pórusméret

> 1,6 µm

gyakorisága

3-8 nap

átszűrt térfogat

10 000-28 000 m3

Mintavétel

Az aeroszol minták összes aktivitás-koncentrációja normál
(nem baleseti) körülmények között szinte teljes egészében a
természetes radioizotópoktól, főként a radon és toron
leányelemektől származik. A leányelemek rövid felezési ideje
miatt a minta aktivitása a mintavételt követően gyorsan,
3 nap alatt 2-3 nagyságrenddel csökken. Ennek köszönhetően
3 nap pihentetés után a mintában esetlegesen előforduló
mesterséges izotópok kimutatási határa alacsonyabb lesz.
Normál körülmények között a pihentetett mintákban a
kozmikus eredetű 7Be (aktivitás-koncentrációja 3-8 mBq×m-3),
illetve a földkérgi eredetű 210Pb (aktivitás-koncentrációja 0,61,0 mBq×m-3) dominál. Az ERMAH-ban a levegőszűrőket 3-4
napig pihentetjük, majd a mérés érdekében 8-25 ml-es pohár
geometriára tömörítjük. A gamma-spektrometriai méréseket
nagytisztaságú (HPGe) félvezető detektorral végezzük.
Az aeroszolhoz kötött izotópok aktivitását a mintavétel
időtartamának közepére vonatkoztatjuk.
A nukleáris baleset környezeti hatásának nyomon követése
érdekében további mintákat is vizsgáltunk: füvet és nyers
zöldségféléket, illetve tej és ivóvíz mintákat. A zöldségfélék
közül szabadföldön (veteményeskertben) termesztett,
nyersen is fogyasztható zöldségeket (sóska, spenót,
zöldhagyma) választottunk. A vizsgált tej minták szabadon
legeltetett állatoktól származtak. Az élelmiszer mintákat
feldolgozás
nélkül
vizsgáltuk
gamma-spektrometriai
módszerrel.

1. ábra: Az ERMAH laboratóriumaiban mért aeroszolhoz kötött
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131

131 I

mérési eredmények az ERMAH
levegőmintáiban
Az OSSKI (Budapest) aeroszol mintáiban az utóbbi 10 évben
gyakran volt mérhető az 131I, az átlagos aktivitáskoncentrációja 5-20 µBq×m-3 nagyságú volt. Az ERMAH
többi laboratóriumainak környezetében nem volt mérhető
mennyiségben aeroszolhoz kötött 131I radioizotóp. A
Fukushima-i erőműben bekövetkezett első robbanás után a
radioaktív szennyezett légtömeg hazánkat március 22-24-én
érte el [5]. Akkor vált kimutathatóvá a 131I radioizotóp
jelenléte a levegő mintákban. Az ország nagyobb részében az
első észlelést követő egy hét múlva, március utolsó napjaiban
érte el a maximumot az aktivitás-koncentráció 1,0-1,4
mBq×m-3 körüli értéknél, majd folyamatosan csökkent és
május közepére visszaesett a mérés kimutatási határa alá (ez
néhány µBq×m-3).
Az 1. ábrán látható – logaritmikus skálán – idő függvényében
131

az ERMAH laboratóriumaiban mért, aeroszolhoz kötött I
aktivitás-koncentrációjának időbeli változása 2011. március és
május között.
A közölt adatok szórása nem haladta meg a 10%-ot. Látható,
hogy a laboratóriumok mérési eredményei hasonló képet
mutattak, kivéve a Budapesten mért értékeket. Ezek
nagysága és időbeli változása eltér a többi laboratóriumban
mérttől, így az OSSKI mérési eredményeket külön elemezzük.

I aktivitáskonc.-jának időbeli változása 2011.március és május között [5]
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134 Cs, 137Cs, 136 Cs

mérési eredmények
az ERMAH levegőmintáiban
Az 1986-ban bekövetkezett csernobili atomerőmű balesete
során nagy mennyiségű 134Cs és 137Cs került ki a környezetbe.
Mivel a 134Cs felezési ideje 2,1 év, jelenléte a környezeti
mintákban már nem mutatható ki. A 137Cs (felezési ideje
30,1 év) még mindig mérhető a talajban és esetenként a
levegő mintákban, ahová a talaj felporzásával juthat vissza.
A Fukushima-i balesetet megelőzően a 137Cs évente csak
néhány alkalommal volt kimutatható, rendszerint kevesebb,
mint 2 µBq×m-3 aktivitás-koncentrációban.
A Fukushima-i baleset után a 134Cs és 137Cs radioizotópok
egyidejűleg, körülbelül egy héttel később váltak mérhetővé a
levegő mintákban, mint a 131I. Az aktivitás-koncentrációjuk
egyidejűleg, március legvégén érte el a maximumot (106 ± 11)
µBq×m-3 értéknél, majd folyamatos csökkenés után május
elejére visszatért a kimutatási határ (néhány µBq×m-3) szintje
alá. Ez látható a 2. ábrán. Az április elején látható lokális
minimum és maximum az akkor hullott országos eső kimosó

2. ábra:

hatásával magyarázható. A 137Cs és a 131I aktivitáskoncentrációja között körülbelül 15-szörös különbség volt.
Ezért is volt hamarabb kimutatható a 131I jelenléte a
levegőben.
A 136Cs (felezési ideje 13,2 év) összesen három levegő
mintában volt kimutatható, a legmagasabb (7,6 ±0,9) µBq×m-3
értéket április elején mértük. Ez az érték közel egy
nagyságrenddel kisebb, mint a skandináv országokban mért
60 µBq×m-3 [1].
Az ERMAH légköri aeroszol mérési eredményei
megegyeztek más európai radiológiai mérőhálózatok mérési
eredményeivel [3]. A Magyarországon mért 134Cs és a 137Cs
aktivitás-koncentrációjának arányából (134Cs/137Cs: 0,83 ±
0,08) és a vidéki laboratóriumokban mért 134Cs, 137Cs és 131I
izotópok aktivitás-koncentrációjának időbeli változásának
hasonlóságából arra lehetett következtetni, hogy a levegőben
mért radioaktív szennyezettség erőművi balesetből
származik.

Az ERMAH miskolci és győri laboratóriumaiban mért 7Be, 131I, 134Cs és 137Cs aktivitás-koncentrációk időbeli változása 2011.
március és május között

A 2011. tavaszán az ERMAH laboratóriumokban mért
aktivitás-koncentrációk
maximumait és a Csernobili
események után az OSSKI-ban mért értékeket [mBq×m-3] a 2.
táblázat tartalmazza.
2. táblázat

zöldhagyma) Kalocsa és Budapest környékéről, a tejminták
Nagykőrös környékéről származtak.
3. táblázat A frissen nyírt fűminták és élelmiszer minták mérési
eredményei

Aeroszol minták aktivitás-koncentrációja, maximumok
összehasonlítása

Aktivitás-koncentráció [Bq/kg] vagy [Bq/L]

Aktivitás-koncentráció maximumok [mBq×m-3]
Minta
típusa
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Minta típusa
Fukushima (2011.03.1104.14) ERMAH mérések

Csernobil (1986.05.0105.03) OSSKI-ban mért

Fukushima
(2011.03.11-04.14)
ERMAH mérések
131I

Aeroszol

131I

134Cs

137Cs

131I

134Cs

137Cs

1,47 ±
0,15

0,09 ±
0,01

0,11±
0,01

3 190

550

1 010

Frissen nyírt fű és élelmiszer minták
mérési eredményei
A 2011. 03. 11-04. 14 között vett frissen nyírt fűminták és
élelmiszer minták mérési eredményeit a 3. táblázat
tartalmazza. A vizsgált zöldségfélék (spenót, sóska,

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

134Cs

és 137Cs

Csernobil (1986.05.0105.03) OSSKI-ban mért

131I

134Cs

és

137Cs

Nyers fűminták

0,5-3,0

0,2-0,7

9700

1180

Nyers zöldségfélék

0,2-1,0

< 1,3

400

2700

Friss tej

< 0,7

< 0,6

1500

45

Egyedül a zöldségfélékben volt mérhető a 131I (0,2-1) Bq×kg-1
koncentrációban. A 134Cs és a 137Cs nem volt kimutatható [5].
A táblázatban összehasonlítás céljából megadtuk még az
adott mintatípusoknál a Csernobili események után az
OSSKI-ban mért értékeket.
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A 131I és a 137Cs aktivitás-koncentrációk időbeli változásának elemzése
Mivel a vizsgált időszakban a levegőbeli transzport során a
137Cs
(T½ =30,2 év) radioaktív bomlásának mértéke
elhanyagolható, az aktivitás-koncentrációja csökkenésének
sebessége a szennyezett felhő átvonulásának sebességéről
adhat tájékoztatást. A 131I/137Cs aktivitás-koncentrációk
arányának időbeli változása meg kellene, hogy egyezzen a
131I radioaktív bomlására jellemző felezési idővel (T½ = 8,02
nap).
A 131I / 137Cs aktivitás-koncentrációk arányának időbeli
változásának vizsgálatához az OSSKI 131I eredményei
kivételével az összes ERMAH mérési adatot felhasználtuk (3.
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ábra). A piros görbe kiinduló pontja az első észlelési napon
mért értékekből számolt arány. A görbe menete mutatja a 131I
/ 137Cs aktivitás-koncentrációk arányának csökkenését abban
az esetben, ha csak a 131I fizikai bomlásának hatása (T½ = 8,02
nap) érvényesül. A kék négyszögek a mért értékekből
számolt 131I /137Cs arányok.
Az arány csökkenését legjobban egy exponenciális függvény
írta le. Az illesztett kék színű görbe paraméterei alapján
kiszámoltuk a valódi csökkenést jellemező „effektív” felezési
időt, ami 10,5 nap. Ez azt mutatja, hogy az országunk
levegőjében a 131I aktivitás-koncentrációja lassabban csökkent,
mint az várható lett volna. A magyarázat az lehet, hogy egy
második 131I–dal szennyezett radioaktív felhő érte el az
ország területét.

30
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3. ábra: A 131I és 137Cs aktivitás-koncentrációk arányának időbeli változása az aeroszol mintákban
Más megközelítésben a 137Cs és a 131I aktivitás-koncentráció
értékeit ábrázoltuk a maximális koncentráció utáni
periódusra. A kapott pontokra görbéket illesztettünk. Ennek
eredménye látható a 4. ábrán. Mindkét izotóp aktivitáskoncentrációjának csökkenésére exponenciális függvény
illeszthető. Az illesztett görbék paraméterei alapján
kiszámoltuk a csökkenést jellemező „effektív” felezési időket:
8,1 nap a 137Cs esetében (kék pontok) illetve 4,8 nap a 131I
esetében (piros négyzetek). A vizsgált időszak hossza

131 137

-3

Cs [ µ Bq·m ]
I,

10

A két hatás felezési idejéből 131I–ra kiszámolt (várható)
”effektív” felezési idő 4,0 nap, ami kisebb a 131I mérési
adatokból, illesztés alapján kapott 4,8 nap „effektív” felezési
időnél.

y = 142,3e -0,0834x
R2 = 0,88

10000

1000

többszöröse a 131I felezési idejének, ezért a 131I aktivitáskoncentrációjának változásában két hatás érvényesült: a
szennyezett felhő elvonulása („effektív” felezési idő 8,1 nap)
és a radioaktív bomlás (T½ = 8,0 nap).
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4. ábra:

A 137Cs és a 131I aktivitás-koncentrációk időbeli változása aeroszol mintákban

Következésképpen a 131I aktivitás-koncentrációja lassabban
csökkent országunk légterében, mint az várható lett volna,
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így valószínű, hogy egy második 131I–dal szennyezett
radioaktív felhő is elérte az ország területét.
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Az OSSKI levegőmintáinak radiojód
mérési eredményei 2011-ben
Míg az OSSKI-ban mért 137Cs és 134Cs aktivitás-koncentrációk
értékei megegyeznek az ERMAH-ban mért értékekkel és az
időbeli változások követik az országos változásokat, addig a
131I aktivitás-koncentráció később, április második hetének
elején érte el a 3,0 mBq×m-3 maximum értéket.
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Május folyamán, mikor a 131I és a cézium izotópok már
Magyarországon sehol nem voltak mérhetőek a légköri
mintákban, az OSSKI mintákban további 131I emelkedéseket
mértünk. (5. ábra).

5. ábra: Az OSSKI laboratóriumában mért 125I, 131I, 137Cs és 134Cs aktivitás-koncentrációk időbeli változása 2011. március és május között
Az OSSKI-ban ezen időszakban az üvegszálas szűrővel
végzett aeroszol mérések mellett egyidejűleg aktív szenes
szűrőtöltettel történő levegő mintavételt is végeztünk. Ez a
töltet alkalmas a gáz halmazállapotú 131I megkötésére. A 6.
ábra mutatja az aeroszolhoz kötött és gáz halmazállapotú 131I
aktivitás-koncentrációjának időbeli változását a 2011.
márciustól júniusig terjedő időszakban. Látható, hogy a két
frakció koncentrációja ugyanakkor érte el a maximumot.

Ekkor a gáznemű 131I aktivitása 2,4 mBq volt köbméterenként.
Kiszámoltuk a gáznemű jód / összes jód arányt, ez a kezdeti
0,45-ről 0,90-re nőtt. A változás jelentheti azt is, hogy a
gáznemű jód mennyisége idővel nőtt vagy azt is, hogy a
részecskékhez kötött jód kiülepedett vagy kimosódott.
Az európai mérési adatokból számolt átlagos arány
0,77 ± 0,14 [3].

131

6. ábra: Az OSSKI laboratóriumában mért aeroszolhoz kötött és gáznemű I aktivitás-koncentrációjának időbeli változása 2011. március
és június között
Az OSSKI-ban használt 35 %-os relatív hatásfokú n-típusú
félvezető detektor, a kis térfogatú (8 ml) hengergeometria és
az alacsony energiákra (20 keV-ig) kiterjesztett hatásfokkalibráció lehetővé tették, hogy az aeroszol mintákban a 125I
radioizotóp is jól mérhető legyen. A majdnem mindig
kimutatható 131I és 125I sokéves aktivitás-koncentrációjának
átlaga 5-20 μBq×m-3 nagyságú. Ennek egyik valószínűsített
oka, hogy a Központi Fizikai Kutató Intézet telephelyén
működő Izotóp Intézet Kft. rendszeresen előállít radiojódot és
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ezen technológiai folyamat során a levegőbe is történik
kibocsátás. Az 5. ábrán látható, hogy az OSSKI
laboratóriumában mért 125I, szintén április első hetében
mutatott emelkedést és további növekedések voltak
mérhetőek május folyamán. A 125I nem hasadási termék, tehát
nem származhatott erőműi balesetből. A 125I aktivitás a
reaktorbalesetet követő időszakban is együtt változott a 131I
aktivitással. A két jód izotóp aktivitás-koncentrációjának
együtt változása egy újabb magyarázatot ad a korábban
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bemutatott, a vártnál lassabb 131I aktivitás-koncentráció
csökkenésre.
Feltételezésünk
szerint
közvetlenül
a
Fukushima-i eseményt követően, március végétől május
közepéig a sok éves átlagnál nagyobb jód kibocsátások
történtek az Izotóp Intézetből.
Ha vizsgáljuk a május-október időtartamot, láthatjuk a már
említett májusi, csak Budapesten jelentkező csúcsot, a nyári
(júniustól
augusztusig
tartó)
alacsony
aktivitás125

180
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koncentrációkat és az októberben mért két emelkedett értéket.
A 131I értékek 100, valamint 180 µBq×m-3 voltak. A 125I
aktivitás ebben az időszakban is együtt változik a 131I
aktivitással.
Az Izotóp Intézetben 2011. szeptember-október időszakában
történt még egy nagyobb jódkibocsátás, amit az OSSKI által
mért két jód izotóp időbeli együtt változásával mutattunk ki.

131

I, I
( µBq / m-3 )

Mintavétel ideje 2011. év
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7. ábra: Az OSSKI laboratóriumában mért aeroszolhoz kötött I és I aktivitás-koncentrációjának időbeli változása 2011. május és
október között

Dózisbecslés
Számításokat végeztünk a lakosság mesterséges izotópok
(131I, 134Cs és 137Cs) belégzéséből származó sugárterhelésének
becslésére. A dózis megállapításakor konzervatív becslés
végett egy adott napra vonatkozóan mindig az aznap az
ERMAH laboratóriumai által az országban mért legmagasabb
aktivitás-koncentráció értéket vettük a számítás alapjául.
A becslés során a lekötött effektív dózist (LEK) határoztuk
meg felnőtt emberre izotóponként az alábbi egyenlet szerint:

meghatározott belélegzésből származó lekötött effektív
dózisok nem haladták meg a néhány nSv-et.
4. táblázat

A felnőtt lakosság mesterséges izotópok belégzésből
származó dózisa 2010-ben és a 2011. év kritikus
időszakjaiban

Lekötött effektív dózis (LEK): belégzésből származó konzervatív
becslés [nSv]
Belégzésből származó
mesterséges eredetű

LEK = Σ(ai × t) × D × V

2010-ben

ahol:
ai

adott izotóp i-edik napi
koncentráció értéke (Bq×m-3)

D

belégzési dózis konverziós tényező (Sv×Bq-1) [6]

V

légzési sebesség (m3×nap-1) [7]

t

1 nap

legmagasabb

aktivitás-

A számítások eredményeit a 4. táblázatban foglaltuk össze.
Mint a táblázatból látható, a vizsgált időszakokra

131I

0,7

Fukushima után
(2011.03.172011.05.09)

137Cs

131I

0,2

3,9

134Cs

és

137Cs

2,7

A KFKI kibocsátása
után (2011.08.302011.11.19)

131I

125I

1,2

0,4

A fenti adatok alapján megerősítettük azt az állítást, miszerint
a levegő monitorozása a legfontosabb feladat a sugárvédelmi
célú környezeti monitorozás során és, hogy Magyarországon
a 2011. évi események egészségügyi hatása nem várható.
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Egy részben elfelejtett technológia nyomában
Király Márton
okleveles vegyészmérnök

Az 1960-as években megépítették a világ első kísérleti, 233U üzemanyagot használó atomreaktorát. Ez az üzemanyagként és
hűtőközegként is egyaránt flourid sóolvadékot használó berendezés (Molten Salt Reactor – MSR) négy évig működött.
A kísérleti üzemeltetés számos ponton igazolta az elképzelések helyességét, ennek ellenére mégsem kapott elég pénzügyi és
kormányzati támogatást, ezért a program néhány évvel később be is fejeződött. A cikkben röviden elemzem a napjainkban
jellemző nukleáris energiatermelési módokat, majd megvizsgálom azt a kérdést, hogy lehet-e létjogosultsága a kutatások
folytatásának. Áttekintem a különböző tenyésztő lehetőségeket a természetes urán és a tórium, mint üzemanyag alkalmazására.
Vizsgálom azt is, hogy mik a kísérletek folytatásának lehetőségei napjainkban és milyen új elképzelések születtek a nukleáris
reneszánsz feltámasztására.

Bevezetés
Mai világunk elsősorban a fosszilis energiahordozókra épül,
mind fűtés, mind elektromos energia, mind közlekedési
igényeinket ez elégíti ki. De vajon ez az egyetlen „energiatermelési” megoldás, avagy ez a komoly környezeti terhelést
jelentő gyakorlat kiváltható más forrásokkal? Milyen
lehetőségeket hordoz magában az újfajta nukleáris
energiatermelés? Milyen nehézségekkel kell szembe
néznünk? Jelen írás ezekre a kérdésekre keres választ.
A Földön kitermelhető fosszilis energiaforrások biztosítják az
energiaigény közel 80%-át. A világon naponta 18 millió tonna
kőszenet, 15 millió m3 kőolajat és 3 milliárd m3 földgázt
termelnek ki [1]. A felhasználás helyétől messze találhatók az
energiahordozó készletek. A jelenlegi becslések szerint a
növekvő igény figyelembe vételével a jelenlegi kőolaj
kitermelés 40-60 évig, a földgáz kitermelés 60-100 évig, a
kőszénfejtés pedig mintegy 150-200 évig folytatható.
A kitermelés mennyisége azonban idővel csökkenni fog, nem
tud lépést tartani a meredeken növekvő fogyasztással, ötven
éven belül tehát súlyos, globális méretű energiaválsággal kell,
hogy szembe nézzünk. A válság elkerülésére több megoldási
javaslat született, mint korlátozás, kiváltás megújuló
forrásokkal, azonban ezek egyike sem váltotta ki jelentősen a
hagyományos tüzelőanyagok használatát.
Az atomerőművek által termelt villamos energia – amely ma
a világban termelt elektromos energia 13 %-a – jelenleg egy
milliárd emberhez jut el [2]. Ez az arány az utolsó évtizedben
nem változott jelentősen. Az energia-ellátás biztonságának
növekvő fontossága, valamint a globális klímaváltozás
kockázata megújították a közgondolkodást és megindultak az
újabb nukleáris beruházások. Míg a mai harmadik generációs
atomerőművek
a
második
generációs
blokkok
továbbfejlesztéseként jöttek létre, az új, negyedik generációs
(innovatív)
atomerőművek
viszont
alapvetően
új
megoldásokat alkalmaznak, új termelési és biztonsági célokat
kívánnak kielégíteni. Ugyanakkor az utóbbi években az
atomenergia megítélése gyorsan változik. A Fukushimában
történt baleset hírére a közvélemény ismét megijedt az

Kontakt: kiraly.marton.bme@gmail.com
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atomerőművek gondolatától. Az iparág történetével, a mai
helyzettel és az új technológiák jövőképével foglalkozom
ebben a cikkben.

Az atomenergia jelene
Bár az atommagkutatás első jelentős eredményeit katonai
célokra használták, az 1960-as évektől az atomenergia békés
célú felhasználása került előtérbe. Több atomerőmű típust
fejlesztettek ki és kerültek kereskedelmi forgalomba.
A legelterjedtebb konstrukciók a BWR, PWR és a CANDU
voltak, vagyis rendre a forralóvizes, a nyomottvizes és a
nehézvizes reaktorok. Ezek adják a ma működő reaktorok
nagy részét is. Ekkoriban úgy gondolták, hogy az
atomenergia megfelelően biztonságos, hatékony és
kiapadhatatlan energiaforrás lesz a következő évszázadokra.
Ezek az erőművek mind egyféle üzemanyag kiaknázására
épültek, a 235U izotóp termikus, vagyis lassú (0,025 eV)
neutronokkal történő hasítása szolgáltatja a termelt energia
legnagyobb részét. Ezek az erőművek mind vizet és gőzt
használnak munkavégző közegnek. A víz hátránya azonban
az alacsony atmoszférikus forráspont. Nagy termikus
hatásfok eléréséhez azonban növelni kell a hőmérsékletkülönbséget, melyet csak a nyomás növelésével lehet elérni.
Ma a világ több mint 30 országában találhatók
atomerőművek. Ezek az országok főleg a fejlett nyugati
országokhoz (OECD) tartoznak. Ez összesen 436 blokkot
jelent, 350 GW erőművi kapacitással. Az előrejelzések szerint
ez az elkövetkezendő húsz évben nem fog jelentősen változni.
Egy atomerőmű beruházási költségei óriásiak, de a
fenntartási és üzemeltetési költségek alacsonyak, így
viszonylag olcsón termelhető elektromos energia.
Állami beruházások és banki befektetések finanszírozzák
általában a telepítési költségek harmadát, a többi hosszútávú
kölcsönszerződés,
10-20
évre,
változó
kamattal.
Az üzemeltetés, a karbantartás és a hulladékkezelés a
fenntartási költség másik része, mely szintén a vevőre hárul,
az ár mindössze 10%-a. Az Amerikai Egyesült Államokban
létezik atomhulladék adó, 1 cent/kWh a lerakók költsége az
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állam felé [3]. A telephely létesítés költséges és hosszadalmas,
el kell fogadtatni és infrastruktúrát kell létrehozni,
fogadóképes villamoshálózatot kell kiépíteni. Egy meglévő
telephely bővítése vagy blokkok cseréje jóval előnyösebb a
befektetés szempontjából. A telepítés átlagos költsége új
nyomottvizes erőmű létrehozása esetén 2000-4000 $/kW,
tehát a Magyarországra telepítendő 1 GWe teljesítményű III+
generációs atomerőmű 2-4 milliárd dollár értékű beruházás
árán valósulna meg [4]. Ezeknél a zónasérülés várható
valószínűsége 10-6 /év, 50-60 éves üzemidőre tervezettek,
termodinamikai hatásfokuk 33-37% közötti, elsősorban a
megnövelt gőznyomásnak köszönhetően.
Nukleáris energiatermelésről lévén szó fontos megemlíteni a
közvélemény és a média szerepét. A nukleáris technológia
elmúlt mintegy 70 éve alatt sok esemény befolyásolta
negatívan a népesség atomenergiához való hozzáállását.
Történt néhány súlyosnak ítélt baleset a működő
atomerőművekben, amelyek megrengették a közvélemény
bizalmát. A hét fokozatú Nemzetközi Nukleáris
Eseményskála
(INES)
az
atomerőművi
balesetek
besorolásával könnyíti meg az egyes esetek súlyosságának
érzékeltetését. A skála logaritmikus, vagyis egyel nagyobb
besorolás nagyságrendileg kockázatosabb eseményt jelent.
1979-ben a Three Mile Island-i (TMI) nyomottvizes
atomerőműben hűtőközeg-vesztés (LOCA) és ebből eredően
zónaolvadás történt. Az erőmű biztonsága érdekében a
reaktorban termelődő gőzt le kellett fúvatni, a
térfogatkompenzátor nyomáscsökkentő szelepe azonban
meghibásodott és nyitva maradt, ezzel nagy mennyiségű
hűtővíz és radioaktivitás került ki a primer körből a
konténmentbe és onnan egy része a szabadba. Ez a baleset
volt az első, melyet súlyosnak ítéltek és mivel az erőmű lakott
területekhez közel helyezkedett el, így nagy nyilvánosságot
kapott. Az INES skálán 5-ös, vagyis „Külső kockázattal járó
baleset” értékelést kapott, nagymértékű üzemanyagsérüléssel és jelentős telephelyen kívüli kockázattal járt. Ezt
azonban később a közelben élő emberek által elszenvedett
sugárterhelés és a rákos megbetegedési statisztikák nem
igazolták [5]. A természetes háttérsugárzás éves mértékét
nem haladta meg a lakosság sugárterhelése, átlagosan egy
mellkasröntgennek megfelelő dózist szenvedtek el a
környéken
élők.
Nincs
egyértelműen
kimutatható
összefüggés arra vonatkozólag, hogy a TMI erőmű
környezetében élők körében nagyobb arányban jelentek
volna meg rákos megbetegedések, mint a leukémia vagy a
pajzsmirigyrák.
Ez után a baleset után azonban megváltozott az atomenergia
iparhoz való hozzáállás. Csak az USA-ban 50 blokk építését
szüntették
be,
az
új
erőművek
építése
pedig
világviszonylatban lelassult. Az 1986-os csernobili katasztrófa
után az atomerőművektől való félelem odáig vezetett, hogy
világszerte gyakorlatilag leállt a reaktorok építése. Néhány
ország még a teljes kivonulás lehetőségét is felvetette.
Az 1990-es évektől kezdődően elszórtan egy-egy atomerőmű
épült, némelyiket az átadás előtti hónapokban kellett
felszámolni. Az atomenergia bizalmatlansági válságba jutott.
A 2010. március 11-ei Tōhoku-földrengés és az azt követő
szökőár mintegy 15 000 áldozatot követelt. A Richter-skála
szerinti 9-es erősségű földmozgás Japán partjaitól 70
kilométerre történt, a Csendes-óceán alatt. A földrengés miatt
az országban működő atomerőművekben automatikus
vészleállítással azonnal leálltak a reaktorok és beindultak a
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biztonsági hűtőkörök. A rengés önmagában csekély károkat
okozott a városokban, ám a keltett szökőár hatalmas hullámai
lecsaptak
Japán
szinte
teljes
partvidékén
[6].
Az epicentrumhoz legközelebb eső partszakaszát 40 méter
magas vízoszlop érte el a rengés után alig fél órával.
A Fukushima prefektúrában található Fukushima Dai-ichi
atomerőművet egy órával a földrengés után 10 métert
meghaladó cunami sújtotta. Az erőmű tervezésénél az addigi
legmagasabb ilyen hullámot figyelembe véve, 6 méter magas
hullámtörő falakat építettek (mely magasságot az addig
tapasztalt legmagasabb szökőár + 1 m alapján határoztak
meg), melyek sajnos nem voltak képesek a hatalmas
víztömeg megállítására. A reaktorépületek ugyan kevéssé
sérültek, de a kiszolgáló rendszerek, a távvezetékrendszer és
a tartalék dieselgenerátorok mind egy pillanat alatt
megsemmisültek. A leállított reaktor hűtését ettől kezdve
csak a tartalék akkumulátorok energiájával lehetett végezni,
melyek 8 óra alatt lemerültek. A reaktorokban termelődő
remanens hő tovább melegítette a hűtőközeget, mely gőzzé
alakulva szárazon hagyta a fűtőelem kazettákat. 900 °C körül
beindult a cirkónium burkolat által katalizált vízbontás, nagy
mennyiségű hidrogén gyűlt fel az épület felső részében, majd
idővel be is robbant [7].
A nyugati hírekben a földrengés napján még a szökőár által
okozott károkról és az áldozatok lehetséges számáról lehetett
hallani, másnapra azonban megváltozott a helyzet.
Az éjszaka folyamán beékezett hírek, amelyek szerint a
TEPCO közleményben ismerte el az egyik japán erőmű
meghibásodását és kis mennyiségű radioaktív anyag
kibocsátását a környezetbe, arra késztették a nyugati
újságírókat, hogy elővegyék a Csernobil óta alig használt
félelmet keltő szavakat, mint a sugárzás, zónaolvadás,
radioaktív kibocsátás, nukleáris baleset, atomkatasztrófa,
kitelepítés és halálzóna. Ezek egytől-egyig megjelentek mind
a hazai, mind más európai hírekben, felnagyítva, közelivé
téve a több ezer kilométerre történteket és elhitetve, hogy a
Japánban történt kibocsátás egészségügyi kockázatot jelent a
világ egészére. A fukushimai baleset jó példa arra, hogy egy
lokális baleset a média által felnagyítva és a közvéleményt
feltüzelve
hogyan
indíthat
el
atomerőmű-ellenes
fellángolásokat világszerte.
Mindezek alapján látható, hogy az atomenergia megítélése a
mai napig igen kedvezőtlen, amely adott esetben nyomást
tud gyakorolni a politikai vezetőkre és egyes országok
energetikai iparára, mint Németország esetében, ahol
kijelentették, hogy a ma még működő atomerőműveiket 2022ig leállítják és más energiahordozóval váltják ki [8]. Az ilyen
politikai döntések súlyos terhet rónak az energetikusokra,
mivel egy ország energiastratégiája hosszú távú tervezést
igényel, 20-30 évre előre kell a megfelelő döntéseket
meghozni és azokhoz a stratégia megvalósítása során
ragaszkodni kell. Az atomenergiát kiváltani pedig nem
könnyű, mivel nincs még egy ilyen kis fenntartási költséggel
üzemelő, ilyen nagy energiasűrűségű és CO2-semleges
energetikai technológia.

Atomenergia a közeljövőben
Manapság a növekvő energiaigény és a működő reaktorok
elöregedése miatt egyre több országban, köztük hazánkban is
újra felvetik az atomenergia lehetőségét a fosszilis
erőművekkel
szemben.
Az
üvegházhatású
gázok
kibocsátásának globális következményei lassan beszivárogtak
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a köztudatba. A globális felmelegedés okait tekintve a
jelenlegi álláspont szerint a természetes és a mesterséges
kibocsátások nagyjából azonos mértékben felelősek a
klímaváltozásért. A Kyoto-i egyezmény keretében a fejlett
államok kötelezték magukat a CO2 kibocsátásuk
korlátozására. A kormányok először CO2 kvótát határoztak
meg, jelenleg pedig adó kivetését tervezik a CO2 kibocsátással
járó tevékenységekre, elsősorban a széntartalmú fosszilis
tüzelőanyagok égetésére [9]. Az egyre dráguló fosszilis
tüzelőanyagokon alapuló energiatermelést ez fokozottan
érinti jelenleg is. Ezek mind a nem fosszilis energiatermelés
felé billentenék a gazdaságot, azonban egy atomerőmű
építése hihetetlen mértékben megdrágult.
Az új technológiák (III+ generáció) nagyobb kapacitással és
elképesztően összetett irányítási és biztonsági rendszerek
segítségével próbálják a befektetők bizalmát ismét elnyerni.
Egy ilyen reaktor beruházási költsége azonban több milliárd
dollárra rúg, amely évente mintegy 5-10%-kal nő. A nagy
gyártók
tökéletesen
egyeduralkodóvá
váltak,
sok
kisvállalkozás nem élte túl a hosszú recesszív időszakot.
A nagy gyártók azonban a fűtőelem-utánpótlások és a más
területekre irányuló kereskedelmi beruházások révén
folyamatosan nyereségesek maradtak. Egy adott gyártó által
épített atomerőmű csak a gyártó üzemanyag-kazettáit tudja
felhasználni, mivel szinte minden típus különbözőt használ.
Az évek során nagyon sok fajta kazetta-elrendezést
fejlesztettek ki, az üzemanyag-gyártók pedig ehhez
alkalmazkodnak. Az atomerőművek a megvalósítást tekintve
jelentősen eltérnek egymástól, a különböző gyártók hasonló
reaktorai, továbbá minden erőmű a helyi vonásoknak és
kéréseknek megfelelően egyedi. A világon összesen négy cég
van (a Japan Steel Works, a China First Heavy Industries, az
orosz OMZ Izhora és a koreai Doosan Heavy Industries) akik
1000 MWe vagy annál nagyobb PWR-ekhez nyomásálló
reaktort tudnak gyártani. Ez erősen korlátozza az évente
építhető reaktorkapacitást. A manapság elérhető atomerőmű
típusok a III+ generációba tartoznak, általában nagy
kapacitású, 1000 MWe teljesítményű III. generációs reaktorok
továbbfejlesztései, méretnövelései. A finn kormány 2005-ben
véglegesítette tervét és megkezdődött egy 1600 MWe EPR
nyomottvizes III+ generációs reaktor építése az Olkiluoto-i
telepen. Az eredeti megegyezés szerint 3 milliárd euróért
épülő erőművet 2009-ben helyezték volna üzembe. Építés
közben azonban több nem várt technológiai probléma
adódott. Jelenleg a projekt költségvetése 6 milliárd euró fölött
jár és az átadás 2013-ra várható. Hasonló időbeli
bizonytalanságok, költségvetési kockázatok jellemzik a mai
atomerőmű-ipart. A pénzügyi szektor nem érzi biztonságban
a befektetéseit. A technológia összetettsége és az uránhoz
kötődő hagyományos titkolózás megnehezíti a pénzek és a
folyamat átláthatóságát.
Fukushimát követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
jelezte, hogy a 2035-ig előre jelezhetően épülő reaktorok
száma megfeleződött. Az 1950-es évek óta előre jelzett
nukleáris fellendülés napja leáldozóban van. Nő a
bizalmatlanság a népesség, a befektetők, az államok és a
gyártók részéről egyaránt. A jelenlegi helyzetben a vizet
használó, továbbfejlesztett technológiák nem tudják
hatékonyan orvosolni az iparág gondjait. Szükségessé vált
tehát az atomenergia ipar újjászületése, amely teret nyithat új
elképzeléseknek és forradalmi újításoknak, egy új,
biztonságosabb, fenntartható és hatékony nukleáris
energiatermelés felé.
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A fejlődés irányai, a IV. generációs
reaktorok
A IV. generációs elképzelések a nukleáris technológiák
újragondolását, hatékonyabbá tételét tűzték ki maguk elé.
A magas hőmérsékletű elgondolások a nagyobb
termodinamikai
hatásfok
elérésére
és
kapcsolt
energiatermelésre is alkalmassá teszik a reaktorokat [10]. Egy
magas hőmérsékletű reaktor olcsó hőforrásként szolgálhat
különböző energia-átalakító műveletekhez, mint:
 vízbontás termokémiai úton, jód-kén ciklus, réz-klór ciklus,
 másodlagos, CO2 semleges üzemanyagok gyártása
hidrogén felhasználásával (metanol, dimetil-éter, etanol,
ammónia, metán),
 nitrogénmegkötéses műtrágyagyártás,
 termikus depolimerizáció, műanyag feldolgozás,
 tengervíz sótalanítás, új termőterületek létre hozása.
A világon jelenleg több száz kis és közepes kísérleti reaktort
terveznek, építenek vagy üzemeltetnek [11]. Ezek jó része az
eddigi technológiák fejlesztéséből, továbbgondolásából
származnak, akadnak azonban az eddigi hagyománnyal
szakító, forradalmian új ötletek is. A negyedik generációs
reaktorok még csak a tervezőasztalon léteznek, de bizonyos
alapvető előnyök így is felmerülnek.
A reaktortípusok alapvetően két kategóriába sorolhatók, a
termikus, vagyis lassú neutronokkal üzemelő, víz, nehézvíz
vagy grafit által moderált reaktorok közé, vagy a gyors
neutronokkal működő tenyésztőreaktorokhoz. A IV.
generációs elképzelések közül három termikus (magas
hőmérsékletű, szuperkritikus víz hűtésű és a sóolvadékos
reaktor) három pedig gyors neutronokkal működik (hélium-,
nátrium- és ólom-bizmut hűtésű gyorsreaktorok). Ezek a
tervezett reaktorok a ma elérhető technológiai háttér, a
precíziós mérőberendezések és új műszaki anyagok
felhasználásával
igyekeznek
hatékonyabb,
kevesebb
hulladékot
termelő,
biztonságosabb
és
olcsóbban
megépíthető atomerőművek új generációját elindítani és ezzel
elnyerni a befektetők bizalmát.

A gyorsreaktorok
A gyorsreaktorok moderálatlan, nagy energiájú neutronok
segítségével érik el az urán, a neutronbefogásával képződő
transzuránok és egyéb aktinidák hasítását. A reaktorok
koncepciói elég hasonlóak, a főbb különbség a hőátadó közeg
anyagában
és
a
hozzá
kapcsolódó
üzemeltetési
technológiában van. A gyors neutronokkal működő tenyésztő
reaktorokban 238U-ból neutronbefogásával 239Pu állítható elő,
amely
neutron
hatására
hasadni
képes
izotóp,
energiatermelésre alkalmas. Amennyiben egy hasadáskor
legalább két neutron felszabadul, az egyik egy uránban
elnyelődve új plutónium atomot ad, vagyis tenyészt, a másik
pedig egy plutóniummal ütközve fenntartja a láncreakciót.
A természetes urán és a plutónium fűtőanyagú reaktorok
felépítése alapvetően más, mint az uránium fűtőanyagúaké.
A tenyésztő reaktorok gyors, moderálatlan neutronokkal
működnek. Hőelvonó közegként nagy fajhőjű fémolvadékot
(nátrium, lítium, kálium, bizmut, ólom) lehet használni.
A reaktor üzemi hőmérsékletét így túlnyomás nélkül is
lényegesen magasabbra lehet beállítani, mint a vizes
reaktorokét. Ezek az eltérések összességükben a
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teljesítményre vetítve lényegesen kisebb terjedelmű és
tömegű reaktorok előállítását tennék lehetővé, azonban a
gyors neutronokra a hasadási keresztmetszetek ezerszer
kisebbek, így a kritikus tömeg is nő, sok tonna uránércre van
szükség. Ehhez azonban rengeteg neutronra van szükség,
mely képes fenntartani a hasadást, a tenyésztést és fedezi a
kiszökő vagy a szerkezeti anyagokban elnyelődő neutronokat
is. A tenyésztőreaktorok visszaszorulása több okra vezethető
vissza. Egyrészt a hetvenes években, a legnagyobb
fejlesztések időszakában még nem álltak rendelkezésre
pontos adatok a Föld uránlelőhelyeiről, ritka fémként arra
számítottak, hogy a készletek hamarosan kimerülnek, így az
urán teljes mennyiségét hasznosító eljárások kerültek
előtérbe. Azóta ez a kép megváltozott, az uránnak viszonylag
alacsony az ára világszerte és egyre újabb tartalékok kerülnek
felszínre. Jelenlegi árszínvonalon 5,5 millió tonna uránérc
található gazdaságosan kitermelhető lelőhelyeken, melyek az
évi 60 000 t uránérc szükségletet akár száz évig fedezni
tudnák [12]. Ennek az uránmennyiségnek azonban csak 0,5%a hasznosul atomerőművekben, a többi nukleáris
hulladéklerakók mélyére kerül.
A reprocesszálás volt a kulcs a tenyésztőreaktorokhoz, mivel
a hagyományos, termikus reaktorokban termelődő
plutónium használható tenyésztőreaktorok indítótöltetének.
Az elképzelés hibáira 1974-ben világított rá a nemzetközi
politika világa, amikor India felrobbantotta első
atombombáját, melynek a Smiling Buddha (Mosolygó
Buddha) nevet adta. Bár az ehhez szükséges plutóniumot a
CIRUS nehézvizes reaktorban állították elő, ez az eset
rávilágított arra, hogy az atomfegyverkezés nem állt meg a
két szuperhatalom által kijelölt határok között [13].
A reprocesszálás során előállított nagy tisztaságú
plutóniumra ettől kezdve úgy tekintettek, mint a terroristák
tömegpusztító terveinek elsődleges célpontjára. 1976-ban az
USA-ban betiltották a plutónium kinyerését használt
fűtőelemekből, majd ez a szabályozás tovább terjedt a világ
többi országára is. Ez keresztülhúzta az összes
tenyésztőreaktor tervet világszerte. Bár a tiltó rendelkezést
1981-ben Reagan elnök eltörölte, azóta sem indult sok
reprocesszáló üzem a világon, ezek közül alig tízben folyik
civil erőművek kiégett fűtőanyagainak újrahasznosítása.
A rendkívül szigorú biztonsági intézkedések és a magas
beruházási igény miatt a beruházók nagy része eddig nem
ítélte ezt az iparágat gazdaságosnak. Az amerikai Savannah
River telephelyen 2007-ben kezdődött egy beruházás 4,86
milliárd dollár értékben. Az átadás várhatóan 2014-ben lesz.
Az üzem évi 3,5 tonna plutónium-oxid szeparálására és ebből
MOX üzemanyag gyártására lesz képes [14].
A tenyésztőreaktorok elterjedésének volt még egy nagyon
fontos gátja: a megbízhatóság. A folyékony fém hűtésű
gyorsreaktorok tervezése során igyekeztek a hűtőközeget,
általában folyékony nátriumot, tökéletesen elszigetelni a
korróziót okozó levegőtől és víztől. Számos pilot reaktorban
okozott ez áthidalhatatlan problémát a világon. A biztonság
fokozásához és a bonyolult tenyésztő folyamat kézben
tartásához rengeteg beruházás kellett, amely csökkentette
ezen erőművek versenyképességét és a sorozatos kudarcok
visszavetették a befektetők bizalmát. Ennek ellenére a világon
több helyen épülnek jelenleg is gyorsreaktorok, több
nemzetközi együttműködés keretében, mivel a fenntartható
fejlődés
hosszú
távon
kikényszeríti
a
jelenlegi
atomenergetikánál hatékonyabb és kevesebb nukleáris
hulladékot termelő reaktorok létrejöttét.
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MSR – A sóolvadékos reaktor
Ezt a reaktortípust az amerikai Oak Ridge National
Laboratory (ORNL) által vezetett Sóolvadékos Reaktor
Kísérlet (Molten Salt Reactor Experiment) során fejlesztették
ki 1954-76 között [15]. Léteznek elképzelések, amelyben a
sóolvadékot szilárd üzemanyag hőjének elvezetésére
használnák, de az elterjedtebb koncepció szerint a
sóolvadékos reaktorokban a primer köri hűtőközegben, a
fluorid-alapú sóolvadékban oldva található meg maga az
urán-tetrafluorid (UF4) üzemanyag, a reaktor pedig lassított,
termikus neutronokkal működik. A sóolvadék nagy előnye,
hogy így közvetlen a hőátadás, nem falon keresztül kell a hőt
a rossz hővezető kerámia töltettől a burkolaton keresztül
átvezetni a hűtőközegig. Másik alapvető jó tulajdonsága az
atmoszférikus nyomáson elérhető magas hőmérséklet,
amellyel magasabb átalakítási hatásfok érhető el, vagy
kapcsolt energiatermelésre alkalmassá teszi a reaktort.

Az MSR története
Egy olvadt sóval, mint radioaktív közeggel működő reaktort,
mint alapkoncepciót még Wigner Jenő vetette fel 1945-ben.
Az ötlet szerint közvetlen hőátadást kellene megvalósítani a
hasadóanyag és a hűtőközeg között. Az első sóolvadékos
erőmű tervét Wigner egyik barátjával, Alvin Weinberggel
közösen 1947-ben jelentette meg, az első jelentősebb kutatásfejlesztés azonban csak 1954-ben indult. Az Amerikai Légierő
egy kis méretű, repülőgépek üzemeltetéséhez használható
reaktor megalkotását kérte az ORNL-től (Aircraft Nuclear
Propulsion, ANP), ugyanekkor Alvin Weinberget tették meg
a kutatóintézet igazgatójának. A program sikerrel zárult
1959-ben, megalkotva a világ első sóolvadékkal működő
reaktorát, amely közel 900 °C-os hőmérsékleten üzemelve a
mai napig hőmérsékleti csúcstartó [17].
A sóolvadékos reaktor kísérlet (Molten Salt Reactor
Experiment, MSRE) az ANP eredményeit szem előtt tartva
1960-ban indult Oak Ridge-ben. Több száz kutató végzett
számításokat, tervezte, építette a reaktort és vetett fel
megoldandó kérdéseket a radikálisan új, addig ismeretlen
technológiával kapcsolatban. Ennek során egy olyan, olvadt
fluoridokból álló elegyben oldott urán felhasználásával
működő reaktor megalkotása volt a cél, amely képes
lakossági villamos energia termelésre és biztonságtechnikai
vonásai merőben eltérnek a szilárd üzemanyagú reaktoroktól.
A kutatás kezdeti, tervező szakasza 1962-ig tartott, majd
elkezdődött az újonnan létrehozott ötvözetek kipróbálása és a
tervezett berendezések elemeinek legyártása. 1965. június 1én lett kritikus a reaktor, amely ekkor 0,3 mol% 235UF4, 0,6
mol% 238UF4, 5 mol% ZrF4, 29 mol% BeF2 és 65 mol% 7LiF
összetételű olvadt sóval működött, teljes víz- és
levegőkizárással a rendszerből. A teljesítményt fokozatosan
növelték, a maximális teljesítményt (7,7 MW hőteljesítmény)
1966 májusára érték el. A primer kör egy szekunder
sóolvadékkal cserélt hőt, mely NaF-NaBF4 összetételű volt,
ezt a termelődő hőt elvezették a reaktorból és egy léghűtőben
a rajta átáramló levegőnek, a környezetnek adta át. A primer
és a szekunder kör is leállás esetén passzívan lecsapolható, a
grafit moderátortól elvezethető volt. Erre találták ki a „freeze
plug”, vagyis a „fagyott dugó” rendszert. A sóolvadék útja a
lecsapoló tartályok felé nyitva volt, szerelvény nélküli
csövekkel közvetlen összeköttetésben álltak a tartályokkal,
azonban a cső egy pontját kívülről hűtötték. Azon a ponton a
só megfagyott, megszilárdult és dugót képzett. Leállás,
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áramszünet vagy üzemzavar esetén a hűtés megszűnt, a dugó
felolvadt és az olvadék a gravitáció által a tartályokba folyt.
A sóolvadék ilyenkor több, passzívan hűtött tartályba folyt át,
ahol az olvadáspontja alá hűlve megdermedt és így teljesen
elszigetelhető volt.
Több hosszabb, folyamatos üzem után 1967 szeptembere és
1968 márciusa között a reaktor hat hónapon át működött 5-8
MW teljesítménnyel, terv szerint, 3840 órán át folyamatosan
kritikus állapotban. A cirkuláló sóolvadék más paramétereit,
összetételét ez alatt nem változtatták, a jelen lévő urán
mennyiségét folyamatos méréssel és beadagolással tartották
állandóan. Az utántöltés szintén nem jelentett gondot, mivel
ez mindössze néhány gramm urán-fluorid hozzáadását
jelentette az elegyhez, mely azonnal elolvadt és elkeveredett.
Ez a kísérleti reaktor tehát hagyományos üzemanyagot (235U)
használt, újdonságot csupán a folyékony fluorid sóban való
oldás és az új típusú reaktor jelentett. Ezzel a kísérlettel
sikerült igazolni a technológia megvalósíthatóságát,
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biztonságosságát és nagyon sok tapasztalatra tettek szert a
reaktorfizikai
paraméterekkel és
az
üzemeltetéssel
kapcsolatban.
A kísérlet végeztével a teljes uránmennyiséget kivonták
fluorinálással, vagyis fluorgáz átáramoltatásával. Ekkor a
sóolvadékban található UF4-ból UF6 gáz keletkezik, amely
könnyen elválasztható a sótól. 221 kg uránt sikerült így
kinyerni hat nap alatt, mely a teljes mennyiség mintegy
99,5%-át jelentette. 1968 októberében a hordozó sóhoz, a 7LiF–
BeF2 elegyhez 233UF4-ot adtak, majd a reaktort újraindították,
így ez lett a világ első, kizárólag 233U üzemanyaggal működő
reaktora. Stabil üzemelést értek el, amely jól illeszkedett a
számított előrejelzésekhez. 1969 szeptemberében 239PuF3-ot
adtak az elegyhez, így vizsgálva annak hatását és
üzemanyagként való alkalmazhatóságát. Ezen vizsgálatok
bebizonyították, hogy sikerrel alkalmazható a plutónium
dúsított 235U mellett [18].

1. ábra: A sóolvadékos reaktor vázlata (1)
Általánosságban elmondható, hogy a sóolvadékos reaktorban
a primer köri hűtőközegben, a fluorid-alapú sóolvadékban
oldva található meg az üzemanyag (1. ábra). A sóban oldott
235UF4 kémiailag stabil. A maghasadáshoz a ma elterjedt
reaktorokhoz hasonlóan termikus neutronokra van szükség.
A hasadási reakcióban keletkező neutronokat le kell lassítani
moderátor közeg segítségével. Erre a célra grafit tömbök
szolgálnak, melyek között kialakított csatornákban folyik a
sóolvadék. Az üzemanyag csak a grafittömbök között lehet
kritikus, mivel a só önmagában nem alkalmas moderátornak.
A grafitot elhagyó olvadék ezután egy szeparátorba kerül,
ahol hélium buborékol át rajta és eltávolítja a gáz
halmazállapotú hasadási termékeket, köztük a nemesgáz
kriptont és a 135Xe reaktormérget. Ugyanitt leválasztják a
sóból kicsapódó, főként hasadási termékként keletkező
fémeket, amelyek nem alkotnak fluoridot. Az olvadék tovább
haladva egy hőcserélőbe kerül, ahol energiáját egy szekunder
sóolvadékos körnek adja át, majd a szivattyú után visszakerül
a grafitos aktív zónába.
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Sóolvadékokat jelenleg is előszeretettel alkalmaznak
különböző területeken, például fémek hőkezelésénél és
hőtartó közegként naperőművekben. Magas olvadáspont,
közepes hőkapacitás, 2 g/cm3 sűrűség, vízszerű hővezetés,
nagy viszkozitás jellemző rájuk. Mivel tenziójuk kicsi, így
alacsony, atomszférikus nyomáson lehet velük dolgozni,
hátrányuk, hogy általában igen korrozívak. Ezt a problémát a
reaktortervezés korai szakaszában sikerült megoldani egy
ellenálló, magas hőmérsékleten is megfelelő szilárdsággal
rendelkező szuperötvözet kifejlesztésével (Hastelloy N).
A legtöbb mai elképzelés szerint sóolvadékos reaktorban
7LiF–BeF2 sókeverék használatát tervezik, nagyjából 66-34
m/m % arányban. Ez a keverék minimális olvadáspontú
eutektikumot alkot, olvadt állapotban átlátszó, forráspontja
1400 °C körüli, tehát a várt üzemi hőmérséklet közelében
(600-900 °C) atmoszférikus nyomásviszonyok mellett
használható. Tulajdonságai alkalmassá teszik atomreaktorok
primer hűtőkörében való használatra (1. táblázat).
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Reaktorokban alkalmazható hővezető közegek fizikai
paraméterei [16]

Fizikai paraméterek

Na

66% 7 LiF34% BeF 2

H2 O

Olvadáspont [°C]

97

455

0

Üzemi hőmérséklet [°C]

500

700

320

Üzemi nyomás [MPa]

0,1

0,1

12

Fajhő [kJ/kg°C]

1,3

2,34

5,62

Sűrűség [kg/m3]

841,3

2050

720

Hővezetési tényező [W/m°C]

66,8

1

0,558

Dinamikai viszkozitás [cP]

2,21

5,6

0,087

A sóolvadékos technológia előnyei a jelenleg elterjedt
reaktorokkal szemben:
 a só egyszerre folyékony üzemanyag és hőelvonó közeg,
direkt hőátadás,
 nincs 135Xe
adszorpció,

mérgezés,

héliumos

gázleválasztás

 atmoszférikus nyomású sóolvadék,
rendszerben, nincs dekompresszió,

nincs

víz

és
a

 magas üzemi hőmérséklet (600-800 °C), magasabb
átalakítási hatásfok ( = 0,5, Brayton, Rankine) vagy
kapcsolt energiatermelés,
 nincs LOCA, a hűtőközeg egyben az üzemanyag is,
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A tórium többi izotópja rövidebb felezési ideje miatt csak
nyomokban található meg. Az 238U bomlási sorában
megtalálható, 246 ezer év felezési idejű 234U és az alfa
bomlásával keletkező leányelem, a 75 ezer év felezési idejű
230Th
egymáshoz
képesti
mennyisége
radioaktív
kormeghatározást tesz lehetővé. Ezt a módszert pár millió
éves mészkő üledékek esetén használják [19].
A Földön gyakorisága az ólomhoz hasonló, átlagosan
10 ppm, mintegy 3-5-ször olyan gyakori, mint az urán.
Kitermelhető készletei több millió tonnára tehetők
világszerte, felhasználása azonban jelenleg korlátozott.
Főként ritkaföldfémekkel együtt fordul elő, a különböző
monazitok egyik fő összetevője, azonban az értékes
ritkaföldfémek kinyerése után hulladékként jelentkezik.
Legnagyobb koncentrációban a thorit nevű ásványban fordul
elő, melynek összegképlete (Th,U)SiO4 . Ez az urán egyik
bányászott formája Kanadában. A tórium általában az
uránbányászat mellékterméke. A monazit 2010-ben nem
jelent meg eladható termékként, árat nem határoztak meg
hozzá, szabadon bányászható világszerte.
A tórium nukleáris üzemanyagként is hasznosítható (2. ábra).
A 232Th egy neutron befogásával 233Th-á alakul, mely 23
perces felezési idővel béta bomlással 233Pa-á alakul.
A protaktínium, ha nem fog be több neutront, 27 napos
felezési idővel béta bomlás következtében 233U-á alakul. Az
233U-at 1942 decemberében fedezte fel Glenn Seaborg a
tórium besugárzása során, a Fermi-féle atommáglya
építésével egy időben. Ekkorra az USA-ban a Manhattanprojekt keretében már több elgondolás is készen állt az 235U
dúsítására és az előző év elején felfedezett elem, a plutónium
előállítására, szeparálására és felhasználására.

 on-line üzemanyag-betöltés vagy csere, nincs kazettaátrakodás,
 passzív biztonság, csak a grafit moderátorok között van
termikus neutron,
 az üzemanyag gyorsan és biztonságosan eltávolítható a
grafit magból, „fagyott dugó”,
 negatív termikus reaktivitás visszacsatolás a só hőtágulása
miatt,
 a radioaktív hulladék fluorapatit vagy üvegolvadék
formában biztonságosan tárolható,

A tórium
A következőkben a tórium-ciklusról és a tórium-alapú
energiatermelésről írok, előbb azonban bemutatom a
tóriumot, mint a periódusos rendszer egy kevéssé ismert
elemét.
A tórium egy a természetben előforduló radioaktív elem, a
periódusos rendszer 90. eleme, vegyjele Th. 1828-ban fedezte
fel Jöns Jacob Berzelius és a skandináv mitológiában a
villámok és zivatarok istenéről, az emberiség védelmezőjéről,
Thor-ról nevezte el. A tóriumnak a természetben nagy
mennyiségben egy izotópja fordul elő, a 232Th, mely 14
milliárd éves felezési idővel bomlik, alfa részecskét emittálva.
Ez az idő nagyjából a Világegyetem általánosan elfogadott
életkorával egyenlő. A bomlási sor többi izotópja lényegesen
gyorsabban, néhány nap alatt lebomlik, az 208Pb zárja a sort.
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2. ábra: A tenyésztési reakció bemutatása: a tórium egy neutron
befogásával két lépésben átalakul hasadóanyaggá, 233U-á,
amelynek hasadása átlagosan 2,5 neutront eredményez (ezt
jelzik az ábrán a „fél neutronok”) (2)
Az 233U alkalmas nukleáris üzemanyagnak mind
atomerőművek, mind atombombák számára. Egy mag
hasadása során 197,9 MeV energia szabadul fel, amely közel
azonos az 235U hasadási energiájával. A tórium ciklusban egy
233U hasadása során keletkező átlag 2,5 neutron közül egy
tovább viszi a láncreakciót, egy másikat befog egy 232Th, így
tartva fenn a tenyésztést, a fennmaradó neutronok pedig
elnyelődnek a szerkezeti anyagokban. A tórium ciklusban a
késő neutronok aránya 2,03%, mely háromszor több, mint az
235U
hasadványai esetén (  =0,65%). Ez szélesebb
szabályozási tartományt enged meg.
Az USA az ötvenes években kipróbálta az 233U hadi célú
alkalmazását. A számított kritikus tömeg 16 kg, azonban az
232U szennyezés miatt feldolgozása nehezebb, detektálása
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a

 nincs utólagos reprocesszálás, működés közbeni szeparáció
lehetséges, értékes orvosi izotópok (99Mo, 213Bi, 225Ac, 229Th,
125I, 106Ru, 90Y).
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Neutronbefogási hatáskeresztm. (barn)

könnyebb volt. Az 232U az 233U-ból keletkezhet (n,2n)
reakcióban, vagy a 233Pa-ból keletkezik a 232Pa (n,2n) reakció
során és ez bomlik béta bomlással 232U-á. Az 232U felezési
ideje 72 év, a keletkező 218Th-é 1,9 év, a leányelemei azonban
jóval rövidebb, néhány órás felezési idejűek és több közülük
erős gamma-sugárzó (pl. 208Tl, E=2,6MeV). Ez jelentősen
megnehezíti a tórium ciklusban keletkező urán hadi
alkalmazását,
ugyanakkor
a
reaktor
biztonságos
üzemeltetését
is,
távirányítás
megvalósítását
teszi
szükségessé [20].

Neutron energia (eV)
Neutron energia (MeV)

4. ábra: Néhány izotóp átlagos hasadási neutronhozama termikus,
átmeneti és gyors neutronok esetén (4)

3. ábra: Néhány izotóp neutronbefogási hatáskeresztmetszete
(a függőleges vonal a termikus tartomány határát jelzi)(3)

Neutron energiája

termikus

átmeneti

gyors

5. ábra: Termikus, átmeneti és gyors neutronokra vonatkozó relatív befogási (piros) és hasadási (kék) hatáskeresztmetszetek aránya (a
színezett területek arányában) (5)
A 232Th termikus neutronbefogási hatáskeresztmetszete
háromszor nagyobb, mint az 238U-nál (3. ábra). A 233U
termikus neutronbefogási és hasadási keresztmetszete is
kedvezőbb, mint 235U esetén. A 233U hasadási neutronhozama
magasabb, mint az 235U-nál vagy a 239Pu-nél, termikus,
átmeneti és gyors neutronok esetén is 2 fölötti (4. ábra).
A több termelődő neutron javítja a tenyésztés
fenntarthatóságát.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

Az U-Pu tenyésztők nagy hátránya, hogy a 239Pu a termikus
neutronok nagy részét hasadás nélkül befogja, ez az arány
gyors neutronok esetén megfordul. Az 233U esetén ez sem
okoz gondot, a termikus befogás esélye is megfelelően kicsi.
Továbbá a befogási és hasítási hatáskeresztmetszetek
termikus neutronokra sok százszor nagyobbak, mint gyors
neutronokra, így kevesebb üzemanyag elég a kritikusság
eléréséhez (5. ábra).
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MSBR – A sóolvadékos tenyésztő reaktor
1969 végén a MSRE programot leállították és kezdetét vette a
már hosszabb ideje tervezett, ezen kísérlet eredményein és a
tórium cikluson alapuló sóolvadékos tenyésztőreaktor
(Molten Salt Breeding Reactor, MSBR) egyes elemeinek
kipróbálása.

V. évf. (2012) 114

Az első tervek szerint két, egymástól elválasztott körre van
szükség, a reaktor körül található tenyésztő és árnyékoló
körre (kék), amelyből egy lépésben kivonható az 233U és ezt
használva működik a kritikus állapotú reaktor maga (zöld),
amelyben fenntartható a láncreakció és egyben neutronokat is
szolgáltat a külső, tenyésztő kör működéséhez (6. ábra).

6. ábra: A kétkörös tenyésztő rajza (6)
Későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy nincs feltétlenül
szükség két körre, mivel a számítások szerint 1,065-ös
tenyésztési arány érhető el a tórium és az urán 5:1 arányú
elegyítése mellett, továbbá sikerült kifejleszteni egy
technológiát, a folyékony bizmuttal történő reduktív
extrakciót, amely képes az uránt, a protaktíniumot és a
ritkaföldfémeket szelektíven kiextrahálni a sóból. Ehhez a
moderátor grafit mennyiségét le kellett csökkenteni a
reaktoron belül és megoldásokat kellett találni a felületének
lezárására, bevonatot képezésére, így megakadályozva a
xenon felhalmozódását a pórusokban. Az így létrehozott
elképzelés
az
eredeti
sóolvadékos
technológia
kiterjesztésének és méretnövelésének is felfogható, mivel a
tervek egy 1000 MW elektromos teljesítményű lakossági
erőmű kifejlesztéséről szóltak. Több ilyen terv is készült,
melyek több száz oldalas, részletes leírásokat tartalmaznak az
addig elért eredményekről és az elvégzendő jövőbeni
munkákról [21]. A kutatási eredmények ismeretében 1972ben a gyorsreaktorokat részesítették előnyben, a program
költségvetését fokozatosan csökkentették, majd 1976-ban
gazdasági okokra hivatkozva megszüntették [22]. Azóta sem
történt meg e lassan negyven éve született, javarészt politikai
döntés hivatalos felülvizsgálata.

 a kis tenyésztési arány miatt nem termel többlet
állandó készlet,

A tóriumos tenyésztő reaktor előnyei a következőkben
foglalhatók össze:

 a tórium nem képes önmagában hasadásra, tehát tiszta
állapotban is biztonságos.

 a tórium ciklus 200-szor hatékonyabb a jelenlegi
technológiákhoz képest (bányászat, dúsítás),

A fenti elveken működő reaktorok és a tórium energetikai
hasznosításának elterjedéséért napjainkban a következő,
különböző volumenű összefogások léteznek világszerte:
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235U

233U-at,

 termikus neutronokkal működik, kevés hasadóanyagra van
szükség,
 legalább 600 évre elegendő a globális tórium készlet, az
uránnál ötször gyakoribb, a fosszilis energiahordozók
kiválthatók,
 az indítótöltet lehet reprocesszálásból és leszerelésből
származó 235U vagy 239Pu is,
 nincs utólagos reprocesszálás, működés közbeni szeparáció
lehetséges, értékes orvosi izotópok nyerhetők ki (99Mo,
213Bi, 225Ac, 229Th, 125I, 106Ru, 90Y),


232U

szennyezés javítja a proliferáció-állóságot, csak békés
célokra alkalmas,

 a radioaktív hulladék fluorapatit formában egyszerűen és
biztonságosan tárolható,
 alig keletkeznek transzuránok, csak rövidebb felezési idejű
izotópok,
 a keletkező hulladékban 100 év alatt a bomlások 84%-a
lezajlik,
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 Generation IV International Forum, USA Department of
Energy,
 Thorium Energy Alliance (TEA),
 International Thorium Energy Organisation (IThEO),
 Thorium Molten-Salt Nuclear Energy Synergetic System
(THORIMS-NES), Japán,
 FLIBE Energy Co., USA (Kirk Sorensen),
 Weinberg Alapítvány, UK,
 Chinese Academy of Sciences, Kína.
Ezek közül az első kettő nemzetközi akadémikus összefogást
jelent, évente tartott konferenciáik a világ minden területéről
vonzzák az atomenergia ezen területének kutatóit. A japán
kutatás egy pénzhiányokkal küzdő kutatócsoport, mely az
Oak Ridge-ben elért eredmények reprodukálását tűzte ki
célul. A FLIBE Energy egy magánkézben lévő vállalat, amely
kormányzati és katonai pályázatok segítségével igyekszik kis
méretű reaktorok építésén keresztül gyártási, üzemeltetési és
piaci tapasztalatot szerezni, a sóolvadékos technológia gyors
és olcsó gyakorlati alkalmazását keresve. A Weinberg
Alapítvány politikai nyomást igyekszik gyakorolni a tórium
alapú nukleáris energiatermelésnek az Egyesült Királyság
energiastratégiájába való beépítésére. India a gazdag tórium
készleteit újonnan épülő nehézvizes erőművekben szeretné
felhasználni, mivel ezek a típusok alkalmasak szinte
bármilyen nukleáris üzemanyaggal való működésre. Külön
figyelmet érdemel a kínai kutatások megindulása, mivel Kína
nem titkolt szándéka a sóolvadékos technológia kifejlesztése
és az intellektuális tulajdon birtokában annak a nyugati világ
számára történő értékesítése [23].

Kombinált reaktorok
Léteznek olyan tervek is, amelyek nem kizárólag egy fajta
elképzelés mentén indulnak el, hanem két vagy több
elképzelés
előnyeinek
egyesítéséből
származnak.
A klasszikus, termikus reaktorokban is lehet üzemanyag
tenyésztést létrehozni. Az első kísérlet erre a Shippingport
Atomic Power Station-ben történt. Ez volt a világ első
kizárólag békés célra használt atomerőműve, amely
Eisenhower elnök 1953-as „Atoms for peace” beszéde után
jött létre. A nyomottvizes erőmű 1957-ben kezdte meg a
működését és 60 MW elektromos teljesítménnyel üzemelt.
1977-ben átalakították a reaktor aktív zónáját. A közepén
meghagyták a neutronokat termelő „magot”, majd ezt
körülvették tórium reflektorokkal, felülről és alulról is [24].
Ez az elképzelés egy újfajta szabályozási lehetőséget adott a
mérnökök kezébe. A belső mag a reflektorok nélkül
szubkritikus volt. Ha a reaktor teljesítményét csökkenteni
kellett, akkor a magot lejjebb eresztették, így több neutron
szökött ki a zóna szélén, így csökkent a reaktivitás. A magot a
középső pozícióba hozva a reaktor ismét kritikussá vált,
mivel a neutronok nagyobb hányada verődött vissza.
Az erőművet 1982-ben, pénzügyi nyomásra leállították, a
tenyésztő koncepció felülvizsgálata azonban még 1987-ig
váratott magára. Ekkor kiderült, hogy az aktív zóna 1,3%-kal
több hasadóanyagot tartalmazott, mint a kísérlet kezdetekor.
Ebből 1,01 tenyésztési arány számítható, vagyis könnyűvizes
termikus reaktorból is lehetséges tenyésztő reaktort építeni
[25].

V. évf. (2012) 114

nehézvizes reaktor (AHWR) szilárd fűtőelemei a tervek
szerint ThO2-PuO2 és ThO2-233UO2 összetételű pálcákból
állnak majd, a negatív üregegyütthatóval épített reaktor
amorf szén moderátorral és nyomott nehézvízzel fog
működni, egybe olvasztva a CANDU és a PHWR-ok
tapasztalatait és a Shippingport-i eredményeket [26]. Nagy
hangsúlyt fektettek a tervezés során a passzív biztonsági
berendezésekre is, amelyek egy esetleges áramszünet esetén
is biztosítják az aktív zóna folyamatos hűtését.
Az Alvin Radkowsky után elnevezett Radkowsky Thorium
Reactor is a Shippingport-i eredmények alapján képzeli el a
tenyésztőreaktorok jövőjét. Ez a konstrukció a PWR
technológiát veszi alapul és kapcsolja össze a tóriumciklussal. Az elképzelés szerint a „mag” maximum 20%-os
dúsítású uránból állna, de az üzemanyag urán-cirkónium
ötvözet formájában kerülne be a reaktorba. Ezeket a
kazettákat 3 éves ciklusidő után kellene cserélni. A mag
körüli kazetták tóriumból és dúsított uránból állnának,
amelyek 10 évig maradnának a reaktorban. Az aktív zónát a
mai PWR-ekhez hasonlóan évente kellene átrakodni, tehát a
mag kazettái 3, a köpenyé pedig 10 cikluson keresztül
maradnának a reaktorban. Az egyszerűbb kazettagyártás, az
olcsó tórium és a hatékonyabb üzemanyagciklus
gazdaságilag kifizetődővé tenne egy ilyen atomerőművet.
A ma Lightbridge Corporation néven működő vállalat a
Kurcsatov Intézettel közösen végezte az újfajta fűtőanyag
irradiációs vizsgálatait, 2009 óta pedig az AREVA-val és az
Egyesült Arab Emirátusokkal együttműködésben szeretnék
mindezt a gyakorlatban is kipróbálni [27].
A Nobel-díjas Carlo Rubbia felvetette egy spallációs
neutronforrással kombinált tóriumos reaktor gondolatát,
amelynek a segítségével úgy lehetne villamos energiát
termelni, hogy az atomerőművek számos ismert problémája
nem merül fel. Egy szinkrotronban 1 GeV energiára gyorsított
protonokat nehézfém (például ólom) targetra lőve spallációs
reakció révén intenzív neutronforrást kapunk. A neutronok
egy grafittal moderált és vízzel hűtött, tóriumot tartalmazó
rendszerbe jutnak. A tórium-grafit fűtőelemek golyó alakúak.
A neutronok hatására a tóriumból 233U izotóp keletkezik, és a
berendezésben ennek a hasadása révén termelődik energia.
Ha megfelelően választjuk meg a rendszerben kialakuló
neutronfluxus nagyságát, akkor a gyorsító által fogyasztott
villamos energia sokszorosát kapjuk így vissza. Erre való
tekintettel nevezte el rendszerét Rubbia energiasokszorozó
rendszernek, amint ez Teller Ede posztumusz cikkében is
olvasható [28].
Számítások szerint az 233U mennyisége hozzávetőleg
l022 n/cm2 értékű integrált neutronfluxus elérése után
arányossá válik a 232Th (lassan csökkenő) mennyiségével.
A tisztán hasadási technológia útján való tenyésztéssel
szemben a spalláció/hasadás kombinációnak az a legfőbb
előnye, hogy a spalláció neutronokban sokkal gazdagabb
reakció, mint a hasadás: hasadásonként 2-3 neutront kapunk,
egy spallációban pedig 20-40-et. Ehhez az elképzeléshez
azonban szükség van egy 60 mA protonáramot előállító
részecskegyorsítóra, amely jelenleg még nem létezik.
Az elképzelésen azonban érdemes elgondolkodni és szem
előtt tartani a műszaki fejlődés előre haladásával.

Ezt az eredményt szeretnék Indiában is megismételni.
A Bhabha Atomic Research Centre (BARC) által fejlesztett
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Összefoglalás
Cikkemben röviden áttekintettem a jelenleg működő
atomerőművek nehézségeit és néhány régi, hosszú ideje
mellőzött technológia előnyeit mutattam be. A IV. generációs
elképzelések közé sorolt gyorsreaktorok mellett a
sóolvadékos reaktor több egyedi biztonsági és gazdasági
előnnyel is rendelkezik és a legújabb reaktortervekkel
szemben is megállja a helyét. A mai napig léteznek
összefogások a tórium, a jövő egyik lehetséges
energiaforrásának kiaknázására és a felhasználására született
remek ötletek terjesztésére és népszerűsítésére. Több
kidolgozott koncepció is született a tórium energetikai
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hasznosítására, ezek közül azonban befektetők hiányában
eddig csak az indiai reaktor áll készen. A fejlesztés
újraindítására lenne szükség, azonban alapvetően az új
nukleáris technológiák a tudományos és gazdasági
bizalmatlanság és a befektetők hiánya miatt nem fejlődnek.
Az ipar szereplői, a kormányok és a kutatóintézetek közötti
kapcsolatok felélénkítése elemi érdekünk. Fontos továbbá a
szakma figyelmét is felhívni a tórium ciklus jelentőségére,
kezdve azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kell kapnia az
egyetemi oktatásban. A következő mérnökgeneráció fogja
majd a ma felvetett elképzeléseket megvalósítani, de csak
akkor, ha hallanak róla és sikerül felkelteni az
érdeklődésüket.
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A leépítők – osztrák, olasz, német, svájci és japán atomenergia
Cserháti András
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Műszaki Igazgatóság
7031 Paks, Pf. 71. +3675 508 518

A kétrészes írás elsőként azzal a kevés országgal foglalkozik, amely már elfordult vagy elfordulóban van az atomenergetikától.
A folytatás azzal a jelentős többséggel, amely – megtorpanva vagy töretlenül – tovább viszi, vagy új belépőként megkezdi a
nukleáris blokkok építését. Főként az elmúlt pár év eseményeit, az azokból kiolvasható trendeket ismertetik a cikkek. Forrásul a
nemzetközi gazdasági sajtó, vezető nukleáris portálok, szakmai megnyilvánulások rendszeres és célirányos figyelése szolgált.
Az első rész a túlpolitizáltságot mutatja be, a második azt a hatalmas igényt és jelentős nehézségeket illetve erőfeszítéseket,
amelyeket a többség vállal atomenergetikája fejlesztéséért.

Bevezetés
Ahogy várható volt, a 2011. márciusi földrengés és szökőár
által előidézett japán atomerőmű baleset sorsdöntő hatást
fejtett ki egyes országok atomenergetikájára: tisztán vagy
túlnyomóan politikai motivációk következtében megindította
illetve felgyorsította a leépítést. A jelen első cikkben tárgyalt
országok esetei ebben jobbára közösek, de ahogy látni fogjuk,
sok további részletben eltérnek. Az öt ország tárgyalásának
sorrendje a leépítés menetendjén és mértékén alapul,
terjedelme a nukleáris energia ottani súlyát tükrözi. Így pl.
Japán azért került a sor végére, mert esetében a kiszállás
valószínűleg nem lesz sem maradéktalan, sem végérvényes.
A cikk műfaja kissé túlnyúlik a folyóirat műszakitudományos profilján, mivel óhatatlanul gazdasági, politikai
és társadalmi területekre is kitekint.

Ausztria: a kész Zwentendorftól a
küldetéstudatos antinukleáris
gyakorlatig

Az építés folyamán fokozatosan erősödtek az antinukleáris
hangok. A növekvő tiltakozás a lakosság figyelmét egyre
inkább az erőmű felé fordította, amit a kormányzat sem
hagyhatott válasz nélkül. Így 1976-ban a létesítés mellett
érvelve féléves tájékoztató kampányt indított. Az ellenzék
megosztott volt, ezért 1978-ban Kreisky osztrák kancellár úgy
érezte, hogy sikerült a közvéleményt a saját oldalára állítania.
Bejelentette, hogy a vitáknak véget vető népszavazást írnak
ki, sőt néhány nappal a szavazás előtt személyes politikai
jövőjét is összekötötte az atomerőmű sorsával. Az 1978.
november 5-én tartott referendumon azonban az osztrák
atomenergia és a kancellár váratlan vereséget szenvedett:
64,1% részvétel mellett a választók nagyon szűk többsége,
50,47%-a a nukleáris energia ellen szavazott. A befejezés
küszöbén álló erőmű építését november 9-én leállították,
december 13-án pedig a parlament alkotmányba foglalta
Ausztria „atommentességét”. A népszavazásba a jól lavírozó
Kreisky végül nem bukott bele, egy év múlva választási sikert
ért el. [at1], [at2]

Ausztria már több mint három évtizede atomellenes, így
kezdjük vele. Nincs mód aprólékos feldolgozásra, csak az
időszak elejéről és végéről tekintünk át bizonyos
eseményeket.

Az ellenzők rendkívül szerény túlsúlya idővel Ausztria
külfölddel szemben is fokozódó, offenzív atomellenességébe
torkollott. Hosszan sorolhatók az ország néha már-már
irracionalitásba átcsapó atomfóbiájának megnyilvánulásai.
Álljon itt a következő példa illusztrációként a nemzeti
atomcsúcs-sorozatuk év eleji egyik eleméről.

A hatvanas években az ország még három atomerőmű
megépítésével számolt. Az első létesítésről szóló konkrét
döntés 1971-ben született meg. 1972 tavaszán a Duna mentén,
az alsó-ausztriai Zwentendorf közelében kezdődött az
építkezés. Az erőmű társaságot a tartományok és az osztrák
szövetségi állam fele-fele arányban birtokolták. A blokkot
bruttó 723 MW teljesítményre, az országos energiaigény 10%ának kielégítésére méretezték. Felépítésére 5,2 milliárd
osztrák schillinget különítettek el. A reaktort a Siemens KWU
szállította és építette. A Siemens KWU szállította és építette
az SWR 69 forralóvizes típussorba illeszkedő reaktort (ehhez
tartoznak a Németországban nemrég bezárt Brunsbüttel, Isar1, Krümmel és Philippsburg-1 blokkok is). 1978-ra az erőmű
gyakorlatilag elkészült, már megkezdték a nukleáris
üzemanyag berakását.

Faymann jelenlegi osztrák kancellár 2012 januárjában
antinukleáris csúcstalálkozóra invitálta minisztereit és több
atomellenes civil szervezetet. Az eseményről bőven
beszámolt a teljes osztrák sajtó. Arra a csalódást keltő
eredményre jutottak, hogy nincs mód a „szürkeáram” (értsd:
atomerőműben is fejlesztett) importjának tilalmára.
A gazdasági miniszter egy uniós szakvéleményre
hivatkozott, amely szerint a közösség versenyjoga ezt kizárja,
noha az osztrák közvélemény támogatná. A kancellár még
ebben a helyzetben is megerősítette, hogy Ausztria nem
enged
„példaadó
atomellenes
szerepvállalásából”.
A környezetvédelmi miniszter olyan megoldást tartott
megvalósíthatónak, amely szerint az áramszolgáltatók
„önkéntesen”
vállalnák,
hogy
nem
importálnak
„szürkeáramot”. A még ezt is keveslő zöldek tanúsító

Kontakt: cserhati@npp.hu
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védjegyet, esetleg büntetőadót akartak, és azt követelték,
hogy Ausztria a „sietős engedelmeskedés” helyett vállalja fel
a harcot az EU „öko-önkényével” szemben. A tilalom persze
a civilek szerint sem változtatna fizikailag a konnektorból
jövő áram összetételén, de az osztrák fogyasztók pénzéből így
nem jutna a zsigerileg utált „atomlobbinak”. [at3]
Vajon ezzel tényleg vége szakad annak a képmutatásnak,
amit Ausztria már évtizedek óta gyakorol? Köztudott
ugyanis, hogy éjjel importálja a francia és cseh
atomerőművekben (korábban németekben is) termelt olcsó
áramot, szivattyús-tározós erőműveiben felpumpálja velük a
magasba a vizet. Majd másnap reggel már tiszta, és
környezetbarát vízi energiával fejlesztett áramként kínálja
fogyasztóinak.1

Olaszország: a népszavazás
belpolitikai háttere, eredményei
A 2011. júniusi olasz népszavazás ugyancsak iskolapéldája
annak, hogy nem energetikai és pénzügyi megfontolások
alapján, hanem érzelmi alapon és egy belpolitikai csomag
elemeként is születhet atomenergia elleni döntés.
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felszította az érdeklődést és az aggodalmakat. Mindez
jelentős politikai és pszichikai munícióval szolgált az
ellenzőknek, akik igyekeztek is a helyzetet végletekig
kihasználni. Az olasz kormány próbálta menteni a
menthetőt azzal, hogy a Fukushimában történtek után egy
éves késleltetést rendelt el a megengedő törvény
alkalmazására.
 A negyedik kérdés ugyancsak sokat emelt a részvételi
arányon a kormányellenes hangulat miatt, mivel arra
irányult, hogy perbe vont politikusok ne odázhassák el
hivatali elfoglaltságaikra hivatkozva a bíróságok előtti
megjelenést. Igen fontos körülmény, hogy ez érintette a
több eljárásban szereplő Berlusconi kormányfőt is (Legge
uguale per tutti).
Az ellenzék a modern média-politizálásban jól bevált
eszközökhöz nyúlt: a lehetőségek határáig leegyszerűsített
populista üzeneteket fogalmazott meg és kiaknázta a csomag
elemeinek egymást erősítő, részvételnövelő hatását. Példa
erre a „négy igen”-re2 buzdító plakát:

A 2011. március elején meghirdetett olaszországi
népszavazáson négy kérdésben várták a polgárok
véleményét, tehát ennyiszer kellett az igen vagy a nem
választ bejelölni. Abrogatív referendum volt, amelyben az
igen szavazat az adott törvény hatályon kívül helyezésének
szándékát jelenti, a nem szavazat pedig a hatályos törvény
fenntartását.
 A referendum első két kérdése a vízközművekről (Acqua
pubblica) korábban alkotott ún. „Ronchi törvényhez”
kapcsolódott. A választópolgároknak abban kellett
véleményt nyilvánítani, hogy eltöröljék-e a vízellátás
privatizálhatóságát, illetve a beruházási ráfordítások és
nyereség önköltségi áron felüli elismerését a tarifákban.
Ellenzői demagógiába hajlóan „A víz mindenkié!” jelszóval
támadták a törvényt, bár az a rosszul működő monopólium
feltörésével csak részlegesen adta magánkézbe a
vízközművek üzemeltetését, ismert el piaci viszonyokat.
Mindez előzetesen elég kevés figyelmet kapott.
 A következő kérdés az atomenergia alkalmazásának
elvetéséről szólt (Fermare nucleare). Előzményként az
olaszok még 1987-ben, tehát Csernobil után – ugyancsak
népszavazáson – döntöttek úgy, hogy az állam nem
támogathatja a nukleáris energetikát. Ezt követően 1990-ig
bezárták az akkor még működő három atomerőművet és
azóta sem épültek újak. Az olasz áramtarifák a
legmagasabbak között vannak Európában. Az igény több
mint felét zömmel importgázzal fűtött erőművekből
fedezik és bőven érkezik atomerőműben termelt áram
Franciaországból is. Nagyszabású atomerőmű építési terv
beindítását tette lehetővé egy 2008-ban hozott törvény, de
az ellenzék elérte, hogy ezt népszavazásra kelljen vinni.
A japán események nélkül reális esély lett volna a nukleáris
program újrakezdésére. A népszavazás meghirdetése utáni
napokban viszont a súlyos atomerőmű baleset váratlanul

1

A cikk szerzője néhány éve Szlovéniában egy szimpóziumon
tanúja volt, mikor az osztrák előadó kivetítette saját bécsi
villanyszámláját, és erős kétségeit hangoztatva emelte ki a
forrásösszetételre utaló „Atomstrom: 0 kWh” sort.
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1. ábra:

A 2011. júniusi olasz népszavazás „négy-igenes”
plakátja
(forrás: www.flickr.com/photos/guidosky/5805786233/)

1995 óta egyetlen olasz népszavazás sem volt érvényes a túl
alacsony részvétel miatt. 2011-ben az említett több ok miatt is
felfokozott közhangulatban a választásra jogosultak csaknem
57%-a adta le voksát, így átlépték a határt. 95% a
vízszolgáltatás privatizációja és piaci díjszabása ellen foglalt
állást. 92% elutasította, hogy ismét atomerőművekből
nyerjenek energiát. 94% vélte úgy, hogy a kormány tagjai sem
kaphatnak felmentést, részt kell venniük az ellenük indított
bűnvádi eljárásokban. [it1], [it2], [it3]
A népszavazást így a japán hírek mellett az olasz kormányfő
népszerűségének zuhanása is befolyásolta. Berlusconi
miniszterelnök elismerte vereségét. „Olaszországnak most le
kell mondania arról, hogy az atomenergia ismét
energiaforrása legyen, és a megújuló energia termelésére kell
összpontosítania” – mondta. Az olasz nukleáris elutasítás
tehát ugyancsak egy szélesebb politikai játszma keretében
értelmezendő.

2

Sokan emlékezhetnek egy másik, a magyar rendszerváltás
folyamatban lezajlott „négyigen”-es népszavazásra.
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Németország: szintén belpolitikai
gyökerű döntések, mélyreható
következményekkel
Előzmények, körülmények, döntések
Merkel kancellár 2011. március 15-én azonnali hatállyal,
három hónapra leállíttatta a hét legöregebb német
atomerőművi blokkot (Biblis-A és -B, Neckarwestheim-1,
Philipsburg-1, Brunsbüttel, Isar-1, Unterweser). A politikai
pánikreakció hátterében a két hét múlva esedékes tartományi
választások álltak. Baden-Württenbergben, illetve RajnaPfalzban okkal lehetett tartani attól, hogy az ellenzék
kihasználja a japán földrengés által indított eseményeket. Így
is lett. De a leállítások mit sem értek, sőt kontraproduktív
módon inkább az ökopárti önbizalmat növelték.
A Zöldek 2006-hoz képest rendre 12,5%-kal, illetve 10,8%-kal
törtek előre, s bár az atomenergia visszafogásában
szövetséges SDP 2,1%-kal, illetve 9,9%-kal visszaesett, az
ellenzéki koalíció mindkét tartományban megelőzte a
kormányzó párost. [de1], [de2]. Így Stuttgartban a CDU 58 év
után kiesett a hatalomból, Mainzban az FDP a parlamentből
is. A vereség ténye és főleg mértéke mutatta, hogy tovább
nem tartható a – természettudományos végzettségű –
kancellár asszony 2010-ben meghirdetett, elődjénél jóval
engedékenyebb atompolitikája, a blokkok 8-14 éves üzemidő
hosszabbítása.
Az atomvita nem csak fellobbant, hanem egész tavasszal
uralta a politikát és a médiát. A józan szemlélő azt várná,
hogy ilyen vitában főként biztonsági, klímavédelmi, műszaki,
és gazdasági érvek csatáznak, de ez messze nem így volt.
Az energiapolitikai fordulat – az atomenergiáról való
lemondás és a megújuló energiaforrásokra való mielőbbi
áttérés – előkészítésére Merkel volt politikusokból,
tudósokból és egyházi személyiségekből álló etikai
bizottságot (Bölcsek Tanácsa) hívott össze. Kohl volt
környezetvédelmi minisztere, Töpfer vezette a bizottságot,
amely összetételénél, indíttatásánál fogva a racionalitás felől
átcsúszott egy kevésbé megfogható erkölcsi alapra. Kezdettől
nem titkolták, hogy az ő javaslatuk szintén a nukleáris
energiától való elfordulás lesz. [de3] Az üzemeltetőkkel a
szövetségi kormány nem tárgyalt, az ellenzékkel igen.
Röttgen környezetvédelmi miniszter önérzetes magyarázata
szerint politikai döntést hoztak.3 Az is sokatmondó, hogy
mennyire extrém időpontban – egy hétfő hajnalig tartó vita
után – született meg a végső, nagy hatású kormányhatározat.
Merkel így 2011. május 30-án gyakorlatilag visszatért elődje,
Schröder 2000. évi döntéseihez:
 a három hónapra leállított hét legidősebb reaktor már nem
indulhat újra,
 a többi blokk
működését,

zömmel

2021-ig

végleg

beszünteti

 három erőművet csak 2022-ben zárnak be (készenlétként
arra, ha az energiaellátás nem biztonságos, vagy az ígért
energiapolitikai fordulat problémás),

3

Amikor egy évvel később, 2012 júniusában a magabiztos Röttgen
vezette CDU Észak-Rajna–Vesztfáliában is elbukta a tartományi
választásokat (SPD 39,1%, CDU 26,3%), a kancellár asszony rövid
úton meg is vált tőle.
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 a nukleáris üzemanyag adó4 marad. [de4], [de5], [de6]
Ha erkölcsi aggályaik következetesek lennének, a leállításon
túl el kellene zárkózniuk az atomerőművi áram importjától is
(ahogy ezt a törekvést legutóbb Ausztriánál láttuk).

A blokkleállítások részletes ütemterve, a
tulajdonosok érintettsége
A 2. ábra a blokki teljesítmények, ütemterv és tulajdonlási
adatok kombinálásával készült:

2. ábra:

Atomerőmű teljesítmény [GW] csökkenése, tulajdonosi
bontással (forrás: saját gyűjtés)

A legnagyobb bezárás 2011 márciusában következett be,
amikor a mintegy 20 GW beépített teljesítmény egyik napról
a másikra 60%-ára esett vissza. A következő 5 évben nincs
változás. Majd 2 évenként fokozatos csökkenés jön, rendre
50%, 45%, 40%-os lépcsőkkel. Az utolsó évben a már csak a
három legkorszerűbb reaktor által képviselt 20%-ra (4 GW)
fogy a nukleáris termelés. A négy nagy atomerőmű
üzemeltető közül a svéd Vattenfall súlya már tavaly
marginálissá vált, míg a további három részaránya az utolsó
előtti évig fennmarad. A legnagyobb érvágást természetesen
a legnagyobb nukleáris termelő, az E.ON szenvedte el: 2011ben 3,1 GW-ot kellett visszafejlesztenie.

Ellátásbiztonság, stabilitás, egyéb műszaki
kérdések
2020-ra a villamos-energia rendszer 10 GW teljesítményhiányt mutat és nincs végleges elképzelés, hogyan is kellene
ezt kezelni. 2012 áprilisában a kancellár vezetésével magas
szinten összegyűltek az energetika meghatározó szereplői –
így az E.ON, RWE és Siemens vezető tisztségviselői, hálózati
szolgáltatók, szakszervezetek és energetikai lobbisták –, hogy
megvitassák az energiaellátás jövőjét. A kiszivárgott
információk szerint az iparági szereplők képviselői a
gáztüzelésű erőművek jelenleginél jobb ösztönzését várják a
kormánytól, mert meglátásuk szerint ezek az erőművek
képesek leginkább a megújuló energiák ingadozásának
kiegyenlítésére, illetve a csúcsigények kielégítésére. Májusban
újabb megbeszélés volt a kormány és a piaci szereplők között.
A tengeri szélerőműveket és a hálózati fejlesztéseket vitatták
meg, miután a megelőző hónapokban többször is előfordult,
hogy nem sikerült eljuttatni az energiát északról délre az
elégtelen hálózati infrastruktúra miatt. [de7]

4

2011. januárban az üzemidő hosszabbítással egyidejűleg új
adónemet (Kernbrennstoffsteuer) vezettek be. Mértéke 145 € a
reaktorokba berakott nukleáris üzemanyag minden grammjára.
Ez az adónem a kivetésekor évi 2,3 mrd € adóbevételt jelentett.
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3. ábra: Teljesítményhiány és -többlet [MW] eloszlása, 2010 és 2020
(forrás: G. Kaendler: Situation in Germany after NPP Moratorium, Amprion)
A 3. ábra bal oldala szerint 2010-ben a termelés és
felhasználás viszonylag kiegyensúlyozott területi eloszlást
mutatott. Ezt 2020-ra a tengerparti szélparkok északi
teljesítménytöbblete, illetve az atomerőművek bezárása miatti
tartós déli teljesítményhiány váltja fel, ami az egész országon
átívelő jelentős távvezeték építéseket követel. A tartósan
szeles, illetve téli időszakokban a már ma is részben
megbillent egyensúly és az elégtelen átviteli kapacitások
szállítási gondokat okoznak, illetve összeomláshoz közelítő
helyzetek sem kizártak.
Minden megújuló egység beépítése annak ingadozó
teljesítménye miatt amúgy is tehertétel a hálózatnak. Minél
több van belőlük, annál nehezebb a villamos-energia
rendszert szabályozni, stabilitását megtartani, a kiélezett
üzemállapotokat elkerülni. Az is baj, ha túl keveset, és az is,
ha túl sokat termelnek. Erre legjobb megoldásnak az
ingadozás energiatárolással, elsősorban szivattyús tározós
vízerőművekkel való kiegyenlítése tűnik. Mivel Európa jó
része egységes hálózati rendszerben üzemel, a negatív
hatások nem lokalizálódnak a németeknél, kis mértékben már
ma is érzékelhetők, akár nálunk is.
A
Német
Szövetségi
Hálózati
Ügynökség
(Bundesnetzagentur, BNA) óriási erőfeszítéseket tett és tesz a
kieső
kapacitások
pótlására,
az
ellátásbiztonság
gyengülésének mérséklésére és a hálózat szabályozására.
Néhány példa:
 A politikailag preferált megújuló vonal ellenére a
realitásoknak engedve 2011 őszén a kiöregedett
széntüzelésű erőművek üzemidő-hosszabbítását kérte a
termelőktől, mert a szenes és nukleáris erőművek
egyidejű leállításával jelentős áramhiány alakult volna ki.
Ez akár negyven szénerőművet is érinthet. Elsőként
Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fordult az E.ONhoz, hogy az eredetileg 2012-ben bezárandó Shamrock
erőművének három blokkját tovább működtesse. [de8]
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 Németország vészhelyzetben osztrák áramra is szorulhat.
Már 2012. februárban villamosenergia-ellátási nehézségek
léptek fel. A BNA előtte osztrák áramszolgáltatókat is
megkeresett azzal a kérdéssel, képesek-e szükség esetén
kisegítő szállításokra. Mivel telente Ausztria is importál, a
német igényt csak a CO2-kibocsátást növelő gáz- és
olajerőművek felpörgetésével képes kielégíteni. [de9]
 Biblisben a reaktorok már nem működnek, mégis forog az
egyik nagy generátor. A helyi rendszerirányító Amprion és
a Biblis tulajdonosa, az RWE a Siemens gyártóval együtt
2012 februárjára kb. 7 millió € értékű beruházás keretében
szinkron-kompenzátor géppé alakította át a generátort.
A már álló atomerőművek közül ugyanis 5 DélNémetországban található, és nem csak a teljesítményük
esett
ki,
hanem
meddőteljesítmény
szabályozási
képességük is, így a feszültség stabilitását is egyre
nehezebb biztosítani a hálózatban. [de10]
A váltakozó áramú villamos fogyasztók elsősorban induktív
jellegűek (pl. villanymotorok), teljesítmény igényük egy részét
tekercseik mágnesezésre fordítják. Ez a gép munkájához
szükséges hatásos teljesítményen felül jelentkező meddő
teljesítmény, a munkavégzésben nem vesz részt, mégis terheli
a hálózatot. A vezetéken folyó áram a motor által vételezett
hatásos
és
meddő
áramok
vektoriális
összege.
A feszültségesés és a vezeték melegedése a vezetéken folyó
árammal arányos, ezért a vezetéken szállított meddő
teljesítmény veszteséget okoz a hálózatban. A fogyasztók
közelében, kisfeszültségen az induktív meddő áramokat
fázisjavító kondenzátorok beiktatásával kompenzálják.
Energiarendszer szinten, 400 kV-on és felette már a távvezeték
is jelentős meddő teljesítményt termel, ami ugyancsak
nemkívánatos feszültségnövekedést okoz.
A fölösleget söntfojtókkal nyelik el, vagy az erőművi
generátorok forgórészében az egyenáramú gerjesztés
szabályozásával befolyásolják. Az alulgerjesztett szinkron gép
– generátor és motor üzemben is – meddő teljesítményt nyel.
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Export, import, potenciális haszonélvezők
2011 márciusában a közel 8 GW-nyi német atomerőmű
kapacitás kivonása a termelésből markáns változást hozott:
Németország addigi jellemzően villamos-energia exportőr
pozíciója importőrbe fordult át (4. ábra):
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kötelező átvétel és a hatalmas támogatás miatt sokkal
drágább.
A fenti minőségi fejtegetésen túl már konkrét
megnyilvánulásai és következményei is vannak a
drágulásnak.
A
harmadik
legnagyobb
német
alumíniumgyártó, a Voerde Aluminium GmBH 2012. május
elején csődöt jelentett a könnyűfém árának csökkenése és az
emelkedő termelési költségek (értsd: a német áramár) miatt.
[de14] „Ez az ipar, a nemzetközi versenyképesség fokozatos
leépülését jelzi", mondta Grillo, a Wirtschaftsvereinigung
Metalle (WVM) fémipari testület elnöke. A folyamat valóban
beindult: az energy.eu 2011. novemberi adataiból kigyűjtött 1.
táblázat szerint a német ipari felhasználók évi 20 GWh felett
11,95 eurocentet fizetnek egy kWh-ért, míg a franciák csak
6,9-et:
1. táblázat

4. ábra: Importfüggés kialakulása
(forrás: M. Dürr: German Reactions to Fukushima / entso-e)
Elvben
minden
határkeresztező
kapcsolati
ponton
vételezhetnek, de nyilván a legnagyobb szállító Franciaország
a maga 78%-os nukleáris termelői hányadával, az állami EdF
révén. A franciák mellett a cseh ČEZ is a helyzet
haszonélvezője.
Nemcsak
2011-es,
hanem
későbbi
termelésének jelentős részét is jó áron eladta a németeknek.
[de11] A váratlan piaci igény a temelíni atomerőmű bővítését
is még inkább megalapozta. Középtávon további nyertes
Szlovákia: a pénzhiány miatt jó 20 éve félbehagyott
mochovcei atomerőmű 3. és 4. blokkját a privatizáló olasz
ENEL 2013-14 körül befejezi, és a feljavított VVER-440
blokkok terméke is biztos vásárlóra számíthat.

Környezetvédelem
A már néhány éve beharangozott német „energetikai
forradalom” fő célja az éghajlatváltozás kezelése és a
megújuló technológiákra alapozó új áramellátási rendszer.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését
önmagában sem egyszerű teljesíteni, de Fukushima után a
hét blokk hirtelen leállítása és a többi 2022-ig tartó fokozatos
kivonása tovább növeli a nehézségeket.
A Deutsche Bank becslése szerint az atomenergiából való
kiszállás 2020-ig 370 millió tonna CO2 többlet kibocsátással jár
(addig az atomerőművek lettek volna a CO2 kibocsátás
elkerülésének legnagyobb forrásai). [de12]

Árak, iparpolitikai hatások
A már említett két 2011. márciusi tartományi választáson
elért zöldpárti előretörés után a német áramtőzsdén azonnal
felszökött az áram ára. A 2012-re szóló határidős kontraktus
ellenértéke már másnap 59,30 MWh/€-ra emelkedett, ami a
legmagasabb volt 2008 ősze óta. A piac előre látta és azonnal
beárazta a várható atomerőmű bezárásokat. [de13]
Az atomerőművek leállása nyomán kimutathatóan tovább
emelkedtek a német, és részben a vele szorosabban kapcsolt
országok villamos energia árai. Több okból is: 1) amiből
csökken a kínálat, annak a piac törvényei szerint drágulnia
kell, 2) a még működő atomerőműveket tovább sújtja a
nukleárisüzemanyag-adó, 3) a szén- és földgázerőművek árai
különadó nélkül rendszerint magasabbak az atomerőművvi
áram áránál, 4) a megújuló eredetű villamos-energia ára a
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Áramdíjak európai országokban [eurocent/kWh]

Ország

Nukleáris

Háztartási

Ipari

~3500kWh/év

>20 GWh/év

Németország

27,8

11,9

28,4→17,8

Csehország

15,4

10,7

33,0

Magyarország

17,9

10,7

43,2

Hollandia

22,2

10,6

3,6

Spanyolország

21,5

10,4

19,5

Egyesült
Királyság

16,7

10,1

17,8

Finnország

15,7

7,6

31,6

Franciaország

14,7

6,9

77,7

hányad
(%)

(forrás: wnn-wna, rp-online.de, 2011. november)
A WVM sürgette a kormányt, hogy védje meg a nagy
energiafelhasználású iparágakat az elszabaduló áraktól és
ösztönözze a kisebb CO2 kibocsátású gyártást. Az okokat
nevén megnevezték: „a villamos energia árának emelkedése a
megújuló energiák, és különösen a fotovoltaikusok túlzott
állami támogatásából ered."

Rövidtávú gazdasági következmények a
termelőknél, jogi ellenakciók, leépítési szándékok
Zord idők elé néztek a német energia-konszernek, miután a
berlini kormány elrendelte az atomerőművek fokozatos
bezárását. Ahogy láttuk, egyrészt megfosztották őket
legfontosabb bevételi forrásuktól, másrészt terhelik őket a
leszerelési költségek, harmadrészt tovább kötelezik őket
óriási összegű illeték megfizetésére az újrahasznosítható
energiaforrások kiépítése érdekében.
Az RWE 2011 első félévében - a blokkleállítások és az
üzemanyag adó miatt - előállt költségei 900 millió €
nagyságúak voltak. Az EnBW 2011 második negyedévében
962 millió € veszteséget mutatott ki a tavalyi hasonló időszak
91,4 milliós nyereségével szemben. A Vattenfall esetében
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pedig ugyanerre az időszakra tavaly 3,2 milliárd SEK volt a
veszteség, tavalyelőtt 5 milliárd SEK a profit.
Teyssen E.ON vezérigazgató már a blokkok leállítási
döntésének másnapján kijelentette, hogy bírósági eljárást
kezdeményeznek a német állam ellen a több milliárdos kár
miatt, amit a bezárások és a január óta bevezetett nukleáris
üzemanyagadó okozott a számukra. A fűtőelemekre kivetett
adó miatt Grossmann RWE vezérigazgató is rögtön perrel
fenyegetett, ugyanis eredetileg ez volt az üzemidő
meghosszabbításának ára. A perek el is indultak, de a
felperesek csak részsikereket értek el. [de15] Beadványaik
nyomán kétségek merültek fel a nukleáris üzemanyag adó
alkotmányosságáról a hamburgi Adóügyi Bíróságnál
(Finanzgericht), míg Stuttgartban ugyanebben nem találtak
kivetnivalót. A végső álláspontot vagy a Szövetségi
Alkotmánybíróság, vagy az Európai Bíróság mondja majd ki.
[de6] Speciális helyzetbe került az EnBW, mert tulajdonosa a
Baden-Württembergi
tartomány,
melyet
a
2011-i
választásoktól már atomenergia ellenes koalíció vezet. Az
EnBW így nem fellebbezett az első fokon elbukott üzemanyag
adó perében és nem nyújtott be keresetet a leállítások ellen
sem. A jogi erőfeszítések sorában a svéd állami tulajdonú
Vattenfall fellépése nyitott új fejezetet. Más úton szállt
szembe, mint a többiek: egy évvel a számára kedvezőtlen
döntések után termelési jogainak elvonását vitatta az általa
részben
tulajdonolt
Brunsbüttel
és
Krümmel
atomerőműveknél. Teljes kártérítést igényel a nemzetközi
választott bíróságnál: beadványát a Beruházási Viták
Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID5) nyújtotta
be. [de16]
Az E.ON még a múlt nyáron három telephelyét szándékozta
bezárni (esseni, müncheni és hannoveri központok). A több
mint ezer személy elbocsátásának hírére az üzemi tanács
azonnal tiltakozott. A Süddeutsche Zeitung arról is
beszámolt, hogy az E.ON által világszerte foglalkoztatott 85
ezer főből 10 ezer leépítését tervezi (korábban a vállalat még
csupán néhány száz fős elbocsátásról tájékoztatott). [de17]
Lényegében hasonló problémákkal küzdött a többi
energiakonszern is. A szakszervezetek már 2011 nyarán
jelezték, hogy forró őszre számíthatnak, ha tömeges
elbocsátásokra készülnek, és ez valamilyen mértékben be is
következett.

Az energetikai átállás súlyos költségei és
gazdasági áttételei
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nagyfeszültségű távvezetékekre (3600 km) kellene költeni.
A bank azt is megjegyezte, hogy a nagy tőkeigényű projektek
gyakran túllépik az előirányzatot. [de18]
A Siemens ennél jóval nagyobb, már a hihetőség határán
mozgó számokat nevezett meg. Szerinte az új energiapolitika
2030-ig 1400 milliárd €-ba6 kerülhet (ez valamivel több, mint
a világ ötödik legnagyobb gazdaságának, Brazíliának teljes
2010-es GDP-je). A becslést Süß energiadivízió-vezető
jelentette be a Handelsblatt gazdasági napilap által Berlinben
szervezett Energiewirtschaft-2012 rendezvényen. Sőt, ez még
nem is tartalmazza az atomerőművek leállításának költségeit,
amit homályosan 14-252 milliárd € közötti összegre
taksáltak.[de12]

Nukleáris képzési programok lassú fuldoklása
Nemzetközi szakmai összejövetelek szünetében a németek,
svájciak többsége nyitott nem hivatalos beszélgetésekre. Így
például tavasszal a nukleáris kutatás és oktatás fellegvárának
számító Karlsruhe képviselője jelezte egy konferencia
folyosóján: gyakorlatilag eltűnt a finanszírozás a korábbi
kurzusaik mögül. Azt még némileg értette, hogy az újabban
antinukleáris tartományi kormányzat tulajdonát képező
EnBW kényszerűen kihátrált, de a veszteségeket szenvedő
többi nagy energiacég (pl. E.ON, RWE) is így tett. Sőt, eddig
német autóipari óriások is szívesen pénzelték tanfolyamaikat,
most már nem. Forrásuk persze volna, de nem akarják, hogy
a sajtó esetleg feltárja és közzétegye ilyen nukleáris
kötődéseiket. Ezzel ugyanis az atomenergia ellen hangolt
vevőknél termékeik vásárlását kockáztatják. A megújulók
támogatása persze trendi, zöld programokra több mint
szabad költeni, amit meg is tesznek, maximálisan kihasználva
ennek marketing értékét. [de19]
A müncheni székhelyű ENELA7 2010-ben a francia-német
AREVA, a svájci Axpo, a német EnBW, az E.ON, a hollandnémet-brit Urenco és a svéd Vattenfall kezdeményezésére jött
létre, elsősorban az alapítók országainak atomiparára
fókuszálva. Angol nyelvű egy éves posztgraduális nukleáris
menedzserkurzusokat szervezett, nagy igényességgel
megkomponált szakmai vezetőképzést folytatott, illetve
nukleáris agytröszt jellegű szerepet is vállalt. 2012. június
végén jött a hír, miszerint a szervezet részvényesei úgy
döntöttek, hogy az ez évre tervezett programot októberig a
szervezet még teljesíti, de azt követően tevékenységét
pénzügyi okok és a nukleáris kilátások romlása miatt nem
folytatja. [de20]

Németországnak 2020-ig évente 25 milliárd €-t kell
befektetnie ahhoz, hogy céljai érdekében két évvel a nukleáris
termelés vége előtt 40%-kal csökkenthesse az üvegházhatású
gázok kibocsátását, 35%-ra (duplájára) emelhesse a megújuló
hányadot a villamosenergia-termelésben, és 20%-kal
mérsékelhesse az elsődleges energiafogyasztást. A KfW
Bankengruppe (frankfurti állami fejlesztési bank, fő profilja
környezetvédelmi befektetések és innováció finanszírozása)
elemzése szerint ugyanis az ehhez szükséges teljes beruházási
költség 239-262 milliárd €. Ez szerintük akkora kihívás, hogy
csak állami és magántőke együttes fellépésével lehet neki
megfelelni. A felmért beruházások közt kb. 10 milliárd €-t
fosszilis erőművekre (10 GW), mintegy 144 milliárd €-t
megújuló energiaforrásokra, és akár 29 milliárd €-t pedig

Mindezek újabb elszomorító példák arra, hogy főként
Németországban az atomenergiából való közvetlen kiszállás
hatása hogyan terjed át a szponzoráció, továbbképzések,
szakmai háttérintézmények területére is, a nukleáris
kompetenciák fokozatos degradációjáig vezetve. Eltűnik egy
iparág, a német high-tech egy jelentős szelete, egy kapcsolódó
szakmakultúra.

6

Ha csak a fele igaz, akkor sem kevés. A Siemens szavai
esetenként óvatosan kezelendők. Noha Löscher cégvezető 2011.
szeptemberi nyilatkozata szerint elhagyják a nukleáris ipart, ma
is stabilan a piacon vannak olyan termékeik (turbina, villamos- és
irányítástechnikai berendezések) és szolgáltatásaik, amelyek
atomerőművekhez valók.
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A társadalmi attitűdváltozás torzszülöttje
Az antinukleáris agymosás szociokulturális közegét jól
jellemzi a következő eset is. A német nyelvű interneten
megint
erőre
kaptak
a
népbutítás
különféle
megnyilvánulásai, egyebek közt újra felbukkant8 az ún.
Atomstromfilter.
A
konnektorhoz
csatlakoztatott
NucleoSTOP modell a gyártója szerint potom 789 €-ért
kiszűri az atomerőművekben fejlesztett összes elektront.
Hogyan is? Íme, az áltudományos magyarázat. Minden
maghasadást egy „tachyon impulzus” kísér, aminek nyoma
kitörölhetetlen aláírásként fellelhető a bejövő áramban,
származzon az könnyű- vagy nehézvízzel moderált, nyomottvagy forralóvizes, de akár gyorsreaktorból is. A készülék
ennek alapján képes felfedni, sőt visszaküldeni (sic!) a nem
kívánt elektronokat. A legújabb változat reklámjában az
szerepel, hogy „háromfokozatú tachyon detektorával” már az
import áramot is képes szűrni! A termék weblapja lelkendező
vásárlói hozzászólásokat idéz: „fantasztikus!”, „ez egy
nagyon bölcs beruházás”, „az egész családot izgalomba
hozta”, „újabb bizonyíték a német műszaki elme vezető
szerepére”, „eleinte szkeptikus voltam, de egyszerű
csatlakoztathatósága meggyőzött”. Aki mindezeken elhűlve
véletlenül a kezdőlap alján megbújó apró betűs
impresszumra kattint, ezt találja: ez egy paródia, a
berendezés nincs kereskedelmi forgalomban.9 [de21] Akkor
most fel lehet lélegezni? Sajnos nem, mert egy sor
fórumbejegyzés a szatírát teljesen valósághűnek ítéli.
A lényeg így nem is az, hogy tényleg kapható-e, hanem hogy
volna rá masszív lakossági igény.

Javul-e Németország biztonsága atomerőművei
leállításával?
Elegendő bizonyítékát és beismerését láttuk már annak, hogy
a német atomerőmű bezárások hátterében egyértelműen a
politika áll. Mégis többen igyekeznek kiegészítő
magyarázkodással igazolni a politikai döntést, előhúzva a
biztonság kérdését is. A német blokkok biztonsági mutatói
szignifikánsan nem tértek el a környező országokban
üzemelőkétől, amit az európai „stressz teszt” gyakorlatilag
visszaigazolt. Ez tehát nem lehet még utólagos indok sem
bezárásukra. Az országot a határaitól számított 120 km-en
belül jelenleg 22 működő reaktor veszi körül: Doel 1-4,
Tihange 1-3 (Belgium), Chooz 1-2, Cattenom 1-4, Fessenheim
1-2 (Franciaország), Leibstadt, Mühleberg, Gösgen, Beznau 12 (Svájc) és Temelin 1-2 (Csehország).10 Félrevezető tehát az
az antinukleáris állítás is, amely a német „atommentesség”
nagyobb biztonságát hirdeti. Továbbá előítéleteket,
tudatlanságot tükröz az a szemlélet, hogy egy reaktor
elfogadható biztonsága csak leállításával érhető el. Ha félsz a
gombamérgezéstől, ne képezd magad gombaismeretből, ne
fordulj szakértőhöz sem, hanem száműzd teljesen a gombát
saját étrendedből, sőt mások étlapjáról is!

8

Sükösd Cs. személyes közlése: A ’80-as évek elején már kapható
volt „atomszűrő” az NSzK egyes boltjaiban (ára 50 DM, míg a
háromágú T-dugó 10 DM). Kíváncsiságból én is vettem, majd
szétszereltem: egyetlen kondenzátor (értéke kb. 10 Pfennig) volt
beforrasztva. A félrevezetett emberek vitték, mint a cukrot.

9

Das Produktangebot NucleoSTOP ist satirisch gemeint, es
werden hiermit keine kommerziellen Geschäfte getätigt.

10

Amúgy e blokkok együttes teljesítménye kb. 20 GW, vagyis
annyi, mint a német atomerőmű kapacitás 2010-ben.
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Svájc: az atomerőművek tovább
működnek, de újak nem épülnek
Svájcban már a fukushimai balesetet követő harmadik napon
felfüggesztették a három építeni tervezett atomerőművi blokk
előkészületeit, nem kis mértékben a német és olasz
szomszédok belpolitikájából átszivárgó „atomhisztéria”
miatt. A helyi antinukleáris aktivisták sem pihentek.
Félelemkeltő kampányuk egyik fő érve az a csúsztatás volt,
hogy Mühlebergben és Leibstadtban ugyanolyan General
Electric szállítású forralóvizes reaktorok működnek, mint
amelyek Fukushimában tönkrementek. [ch1] Az a legkevésbé
sem zavarta őket, hogy a svájci blokkok már jobbára későbbi,
BWR-4 illetve BWR-6 típusúak, és rendelkeznek egy sor
további módosítással, kiegészítéssel (pl. megerősített
védőépület,
szükségáramforrásként
közeli
vízerőmű,
egyiknél a szomszéd hegyen magaslati tartalék víztartály),
illetve Svájcban nincs cunami. Olyan mértékben sikeres volt a
hozzá nem értő átlagpolgár féligazságokkal történő
befolyásolása, hogy Aargau kantonban 2011. május 22-én
mintegy 20 ezer főt sikerült kivinni az utcára az elmúlt
negyedszázad legnagyobb atomenergia-ellenes tüntetésére.
Ezt pár napon belül követte az a kormánydöntés, hogy az új
blokkok nem épülnek meg. [ch2]
Egy atomerőmű kétségtelenül hosszú távú befektetés, s mint
a német példánál láttuk, idő előtti bezárása igen komoly
gazdasági és más konzekvenciákkal jár. Ezért kavart
viszonylag kisebb vihart a svájci kormányzat döntése, ők
ugyanis csak az új atomerőmű blokkok építésének
előkészületeit állították le. Egyszerűen megvárják a jelenlegi
öt működő blokkjuk 50 éves élettartamának lejártát, s csak
azután zárják be őket, ahogy a 2. táblázat mutatja:
2. táblázat

Svájc működő atomerőművei

Blokk

Típus

Teljesítmény

Leáll

Beznau-1

nyomottvizes

365 MW

2019

Beznau-2

nyomottvizes

365 MW

2021

Mühleberg

forralóvizes

372 MW

2021

Gösgen

nyomottvizes

970 MW

2029

Leibstadt

forralóvizes

1165 MW

2034

forrás: BFE [ch3], WNO [ch4]

Japán: mekkora marad az atomerőmű
flotta?
2012. május elején a sajtó tele volt azzal a hírrel, hogy
leállították az utolsó atomerőművet is Japánban.
A lelkendező zöldek és felszínesebb tudósítások arról persze
nem szóltak, hogy mi az egyébként valós hír háttere, és a
várható folytatás. Lássuk a teljes történetet.
Az összes ép japán blokkra kiterjed egy kétlépcsős biztonsági
értékelési program, melyet az amúgy is soros leállásokat
követően végeznek el a szokásos rutinellenőrzéseken felül.
Amikor a Tomari-3 reaktor május 5-én leállt rendes
karbantartásra, tényleg bekövetkezett az, hogy az ország 54
blokkja közül már egy sem működött (a leghosszabb
ciklusidejű japán blokkok két leállás közt 18 hónapig
üzemelnek, és ez telt most le utolsóként ennél a 2011.
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márciusi földrengés előtt pár hónappal újraindított blokknál
is).
 Az első lépcső egy, az Európában végrehajtotthoz hasonló
stressz-teszt, amikor a tervezési alapon túli hatásokkal
szembeni ellenálló képességet vizsgálják.
 A második lépcső során figyelembe veszik az európai
felülvizsgálatok eredményeit és a fukushimai baleset után
Japánban elvégzett nemzetközi kivizsgálások tapasztalatait
is.
Tehát az antinukleárisok illúziója a végleges szakítás az
atomenergetikával. Május elejétől minden reaktor állt a
vizsgálatok miatt, és csak azok sikere esetén indulhat újra. A
kormány áprilisban már 16 reaktortól kapta meg az
eredményeket. Az indításhoz akkor a Kansai Electric
energiatársaság Ohi-3 és -4 blokkjai álltak a legközelebb,
melyeket a nemzeti nukleáris hatóság és a központi
kormányzat már engedte volna termelni. De Japánban ez még
nem elég, mert a központi szerveken túl a helyi
közigazgatásnak is kiterjedt jogai vannak. Itt például a
prefektus további elemzéseket végeztetett saját szakértők
bevonásával. [jp1], [jp2]
A lakosság bizalmatlan és elkeseredett, így a visszaindítás
politikailag kockázatos. Egy határon túl persze a kivárás sem
jó. Noda kormányfő ezért június elején az állami televízióban
érvelt álláspontja, a reaktorok indítása mellett. Kijelentette,
hogy a nukleáris energia döntő fontosságú a japán
társadalom számára, kormánya el kívánja kerülni a nyári
energiaválságot. Az ország energiaszükségletének korábban
közel 35%-át fedezte az atomenergia. Ennek most csak a 2/3át tudják sokkal drágább szénhidrogén importtal pótolni.
Az ellátás nem biztosítható, ha egy atomerőmű sem termel.
Fogyasztói oldalra koncentráló híradások is megjelentek.
A nagy kérdés az, hogy meddig viselhető az áramhiány és
merre billen majd a társadalom? Mert elővették a gázrezsót,
elemlámpát és gyertyát a spórolásra kényszerült japánok.
A lakosság igen elszántan próbált segíteni a természeti
katasztrófa áldozatainak és eddig fegyelmezetten tartotta
magát az energiatakarékossági intézkedésekhez kánikulában
és fűtési szezonban is. A cégek tavaly nyáron
kényszermegoldásokkal
próbáltak
alkalmazkodni
az
elégtelen elektromos ellátáshoz (pl. időben széthúzva éjszaka
vagy hétvégén dolgoztak, leállították a lifteket, nagyon
indokolt esetben használták a nyomtatót és fénymásolót,
lejjebb vették a reklámok fényerejét, sok helyen maguk is
áramtermelésbe kezdtek). Ha az ország energiaellátása
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erősen hiányosnak bizonyul az idei hőségben is, az ismét az
atomenergia felé terelheti a közvéleményt. Ha azonban
sikerül ingujjban tűrni a kánikulát és közben még a
nagyvárosi fényeket sem kell lekapcsolni, akkor azt sokan
bizonyítéknak tekintik majd arra, hogy nukleáris energia
nélkül is van élet, ami az atomerőművek végét jelentheti. [jp3]
Eközben Japán, amely korábban a klímaváltozás elleni
mozgalom élén járt, most komoly környezetszennyezővé lép
elő. A Környezetvédelmi Minisztérium szerint több mint
15%-kal több üvegházhatású gázt fog kibocsátani idén, mint
1990-ben, ami bázisév az emisszióval kapcsolatos
számításoknál. [jp2]
A Gazdasági és Ipari Minisztérium még 2011. októberben
létrehozott egy energiapolitikai szakbizottságot, amelyben
számos energetikus, kutató és nagyvállalat vesz részt. 2012.
június elején a 25 tagú bizottság négy hosszú távú
forgatókönyvet vázolt fel az ország számára:
 az összes reaktor leáll 2030-ig (atom–0%, megújulók–35%),
 jelentős csökkentés 2030-ig (atom–15%, megújulók–30%,
majd új döntés),
 mérsékelt csökkentés
pontosítani kell),

(atom–20-25%,

mértékét

még

 az önszabályzó piac határozza meg az energiaszerkezetet.
A „nincs változás (atom–35%)” lehetőséget, mint ötödik
forgatókönyvet elvetették. Munkájuk lényegi eleme volt
annak a meghatározása, hogy az atomenergia részarányának
csökkentésével hogyan pótolható a szükséges villamos
energia
mennyisége
más
forrásokból.
Ilyenek
a
hagyományos, fosszilis források (kőolaj, földgáz, szén); a
megújuló energia (nap-, szél-, geotermikus energia) és a
kogenerációs energia (együtt termelt hő és áram). Bármely
változat valósul meg, az már most egyértelmű, hogy a
szolgáltatók emelni fogják az áraikat, mert a nem nukleáris
források mind drágábbak. A testület figyelmeztetett arra is,
hogy minél kisebb az atomenergia aránya, annál súlyosabban
sérül a gazdaság. Ha az összes atomerőmű leáll, a GDP akár
5%-kal is csökkenhet. [jp4], [jp5]

Záró gondolat
A cikk már csaknem elkészült, amikor július 5-én végre
optimizmusra okot adó hír jött: sok egyeztetés és huzavona
után, a tiltakozások ellenére az Ohi-3 blokk újra termel, és az
Ohi-4 is várhatóan két hét múlva indul. [jp6]

Irodalomjegyzék
(a források letöltve a 2012 júniusát megelőző év folyamán, a friss hírek megjelenésük után)
[at1]

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zwentendorfi_atomerőmű

[at2]

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Zwentendorf#Volksabstimmung

[at3]

http://www.google.hu/search?q=Faymann+Graustrom+Anti-Atom-Gipfel

[it1]

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=437678

[it2]

http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_referendums,_2011

[it3]

http://www.world-nuclear.org/info/inf101.html
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[de1]

http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Baden-Württemberg_2011

[de2]

http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Rheinland-Pfalz_2011

[de3]

http://www.google.hu/search?q=Rat+Weisen+Töpfer

[de4]

http://index.hu/kulfold/2011/05/30/nemetorszag_2022-ig_bezarja_atomeromuveit/

[de5]

http://www.world-nuclear-news.org/NP_Last_decade_of_German_nuclear_power_3105111.html

[de6]

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernbrennstoffsteuer

[de7]

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Germany_moves_to_bolster_grid-3005125.html

[de8]

http://www.emission-trading.org/article340_16834.html

[de9]

http://www.google.hu/search?q=Bundesnetzagentur+Österreich+Hilfe
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[de10] http://www.amprion.net/generator-wird-zum-motor
[de11] http://www.cez.cz/en/investors/inside-information/1405.html
[de12]

http://www.world-nuclear-news.org/NP_Eye_watering_cost_of_renewable_revolution_2301121.html

[de13] http://hvg.hu/gazdasag/20110328_gyozelem_aramar_nemet_zoldek
[de14] http://www.world-nuclear-news.org/NP_Power_shift_begins_to_move_German_industry_1805122.html
[de15] http://www.world-nuclear-news.org/C_Heavy_impact_from_post_Fukushima_decision_1008111.html
[de16] http://www.world-nuclear-news.org/C_Vattenfall_versus_Germany_0806122.html
[de17] http://www.sozonline.de/2011/09/wo-sind-die-milliarden-geblieben/
[de18] http://www.world-nuclear-news.org/IT_Big_money_needed_for_German_energy_transition_2209111.html
[de19] személyes közlés
[de20] http://www.enela.eu/index.php/newsroom/138-enela-to-cease-operations-later-this-year
[de21] http://www.nucleostop.de
[ch1]

http://www.greenpeace.org/switzerland/de/Kampagnen/Stromzukunft-Schweiz/Atomstrom/Sicherheit-und-Gesundheit/Nukleare-Katastrophe-inJapan/Haufig-gestellte-Fragen/

[ch2]

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/anti-akw-kundgebung-verlief-absolut-friedlich-108568733

[ch3]

http://www.bfe.admin.ch/themen/00511

[ch4]

http://www.world-nuclear.org/info/inf86.html

[jp1]

http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2881

[jp2]

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Last_Japanese_reactor_in_outage-0405127.html

[jp3]

http://www.origo.hu/nagyvilag/20120517-mihez-kezd-japan-atomenergia-nelkul.html

[jp4]

http://nukinfo.reak.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2899

[jp5]

http://nol.hu/tud-tech/20120606-japan_atomvariaciok

[jp6]

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Ohi_producing_power_again-0507124.html
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A Becquerel - sugaraktól a Chicago-i reaktorig
II. rész
A neutrontól a maghasadásig
Horváth András, Radnóti Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

Előző írásunkban a radioaktivitás felfedezését, a három féle sugárzás megismerését, az izotóp fogalom bevezetésének történetét
és a magyarországi helyzetet írtuk le. Jelen írásunkban a neutron és pozitron idén 80 évvel ezelőtti felfedezését és az első
mesterséges izotópok előállításának, valamint a maghasadás felfedezésének történetét mutatjuk be.

A neutron felfedezésének előzményei
Abban az időben, amikor Rutherford felfedezte az
atommagot, Charles Barkla megtalálta az elemek
karakterisztikus röntgensugárzását, majd Moseley megmérte
a hullámhosszukat. Megállapította, hogy az egyes elemek
magjának jellemző mennyiségű töltése van, ami egyenlő az
atom rendszámával. Ezt korábban a kémikusok pusztán
sorszámként már bevezették az elemek jellemzésére.

Ha egy me tömegű elektron Δx = R pontossággal van
lokalizálva, akkor a sebessége nem lehet pontosan nulla,
hanem a következő módon számolható:

Rutherford összevetette saját eredményeit Moseley
rendszámra vonatkozó megállapításaival, és felismerte, hogy
az atommagok tömege nagyobb (általában közel kétszerese),
mint azt a rendszám alapján várni lehetett volna. Feltételezte,
hogy az atommagban a protonokon kívül elektronok is
vannak, és ezek semlegesítik a protonok egy részét.

(A vy és vz értéke természetesen ugyanígy becsülhető.) Az R
sugarú gömbbe zárt elektron mozgási energiája:

A Heisenberg (1. ábra) által megfogalmazott bizonytalansági
reláció viszont megmutatta, hogy az atommagban az elektron
nem létezhet független részecskeként, ugyanis olyan kis
térfogatot foglalna el, amihez akkora energia tartozna,
amekkora meggátolná az atommag stabilitását.

Ha ebbe beírjuk a sebességekre vonatkozó (1) képletet, akkor
azt kapjuk, hogy a mozgási energiának a következő értéknek
kell lennie:

vx 

Em 


me  R

(1)

1
 me  v x2  v 2y  v z2
2

Em 





3
2

2 me  R 2

Figyelembe véve, hogy R < 10-14 m, a mozgási energiára
Em > 10-10 J adódik. Ahhoz, hogy az elektron a magban kötve
maradhasson, ahhoz ennél mélyebb helyzeti energiára van
szükség. Az elektronok szórása a magokon azonban
bizonyítja, hogy a magokban az elektronokra nem hathat
ilyen erős elektromos vonzás. Ezen felismerés után az
atommag proton – elektron összetételének elképzelése nem
volt fenntartható! [1]
1. ábra: Heisenberg fényképe
A határozatlansági reláció a következőképpen írható:

x  v 


m
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Rutherford már az 1920-as évektől kezdve azt hangoztatta,
hogy szerinte az atommagban kell lennie egy, a proton
tömegével közel azonos tömegű, egy elektronból és protonból
álló, ezáltal semleges, nyugalmi tömeggel rendelkező páros
részecskének. Ezt 1923-ban már el is nevezte neutronnak. Ezt
a feltételezését soha nem publikálta, csak előadásaiban
említette.
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Rutherford kísérleteit folytatva Walter Bothe (1891-1957) (2.
ábra) és Herbert Becker német fizikusok 1929-ben Berlinben
bórt, illetve berilliumot bombáztak polóniumból nyert α –
részecskékkel, melynek eredményeképpen kis intenzitású, de
nagy áthatolóképességű sugárzást tapasztaltak. A sugárzás
energiáját 10 MeV-nek becsülték, és elnevezték „berilliumsugárzásnak”.
4. ábra: Elektronon szóródott gamma foton, Compton-szórás
A Joliot-Curie házaspár fent vázolt elképzeléseit a Comptes
Rendus című folyóirat 1932. január 18-án megjelent számában
írta le.

2. ábra:

Walter Bothe fényképe

1931 végén a Joliot-Curie (3. ábra) házaspár is elkezdte ennek
a jelenségnek a tanulmányozását saját, nagy intenzitású
polónium α forrásukkal.

Rómában egy fiatal kutató, Ettore Majorana megismerve a
Joliot–Curie kísérleteket, kifejtette, hogy a protonéval
megegyező tömegű, de töltés nélküli részecskék szabadulnak
fel az (α + Be) reakcióban, mert csak ezek képesek megfelelő
impulzust átadni a protonoknak. (Ezt az eredményt, mivel
nem tudta kísérletileg igazolni, Majorana nem publikálta.) [2]

A neutron felfedezése
Alig egy hónappal a Joliot–Curie házaspár cikkének
megjelenése után, február 17-én James Chadwick (5. ábra) az
előbbi közleményre való hivatkozással már a jelenség helyes
értelmezését adta meg a Nature magazinban.

3. ábra: Irene és Fréderic Joliot-Curie fényképe
A detektáláshoz használt ionizációs kamrába a belépő
sugárzás útjába különböző anyagból készült elnyelő lapokat
helyeztek. Ők is észlelték azt, hogy az előzetes várakozással
ellentétben az ionizációs kamrán áthaladó áramerősség
csökkenése helyett az vagy változatlan maradt, vagy éppen
felerősödött, különösen, ha celofánt vagy paraffint
alkalmaztak. [2]
Sőt, amikor a sugárzás hidrogént tartalmazó anyagba
ütközött, még egy váratlan és meglepő dolog is történt: a
sugárzás protonokat lökött ki belőle. Néhány nap múlva
meghatározták ezeknek a protonoknak az energia–
tartományát, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok
körülbelül
5,3 MeV
energiájúak.
Lefényképezték
a
nyomvonalakat
egy
Wilson
kamra
segítségével.
(A nyomvonal hosszából lehetett a részecskék energiájára
következtetni.)
A jelenség magyarázataként azt feltételezték, hogy egy
szokatlanul nagy energiájú gammasugárzásról lehet szó,
mely az elektronok esetében megismert Comptoneffektushoz hasonlóan protonokkal ütközik, és eközben
energiát veszít. E feltételezéssel visszaszámolva a gamma
foton energiájára 50 MeV–es becslést adtak, mely óriási, közel
tízszeres volt az addig megismert foton-energiákhoz képest.
(A Compton-effektus során egy röntgen vagy gamma foton,
ha egy atomban kötött elektronnal ütközik, akkor
energiájának csak egy részét adja át annak. Az ütközést
követően kibocsátott foton ezért kisebb energiával, vagyis
megnövekedett hullámhosszal hagyja el az atomot. (4. ábra))
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5. ábra:

Chadwick fényképe

A Cavendish laboratóriumban Chadwick ellenőrizni kezdte a
fent vázolt kísérleteket. A „berillium-sugárzást” nem csak
paraffinra, hanem mindenféle más anyagra is rábocsátotta.
Minden esetben kirepülő magokat észlelt, a parafinnál
protonokat,
a
nitrogéntartalmú
anyagoknál
pedig
nitrogénmagokat. Nagyságrendekkel kisebb protonszórást
számolt, mint amiket a mérések eredményeként kapott.
Az akkor ismert adatok alapján megbecsülte a lehetséges
tömegdefektus-változásokat, amikre kb. 10 MeV jött ki.
Ehhez hozzáadva az α-részecske kb. 5 MeV energiáját, a
keletkezett foton energia maximum 15 MeV lehetett. Ezért
Chadwick egy másik módszert választott a vizsgálataihoz, az
ütközési (visszalökődési) energiát kezdte el vizsgálni. [3]
Az energia- és impulzusmegmaradás-tétel segítségével
analizálta az addig ismeretlen természetű sugárzás által
meglökött nitrogén és hidrogén magok mozgását. Egy másik
kísérletében alfa-részecskével bombázott berilliumot, ahol a
következő reakció játszódott le:
9
4
12
4 Be  2 He 6 C  neutron

 5,76 MeV

(2)

Arra a következtetésre jutott, hogy a „titokzatos berilliumsugárzás” a protonnal közel azonos tömegű, semleges elemi
részecskék árama. Ezzel a Rutherford által megjósolt két
ellentétes töltésű részecskéből álló semleges részecske helyett
Chadwick 1932-ben kísérletileg igazolta az önálló, töltés
nélküli részecske, a neutron létezését. A felfedezéséért 1935ben Nobel – díjat kapott. [4] [6]
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Ezek után Heisenberg módosított az addig elfogadott
atommodellen. Azt mondta, hogy az atommag protonokból
és neutronokból épül fel, nincsenek benne elektronok (mint
ahogy azt már korábban számításaival megjósolta).
Bár később a negatív béta-bomlás során kiderült, hogy a
neutron képes átalakulni egy protonná és egy elektronná!
A Rutherford által elképzelt „duális” és a Chadwick által
felfedezett „individuális” neutron közötti különbséget csak a
kvarkmodell felfedezése után értette meg igazán a
tudomány. Eszerint a protonok és a neutronok egyaránt
három – három kvarkból épülnek fel. (Proton = 2 up + 1
down, és neutron = 1 up + 2 down kvark.)
Tehát a béta–bomlás a kétféle kvark arányát változtatja meg.
(A béta–bomlás „hajtóereje” a proton/neutron arány
instabilitása, ami a bomlás során az u– és d–kvarkok
arányának megváltozásával tud stabilizálódni, egyensúlyi
állapotba kerülni.)

A pozitron felfedezése
A pozitron létezésére először az 1920-as években elméleti
megfontolásokból következtetett Paul Dirac (1902-1984) (6.
ábra).

6. ábra: Dirac fényképe
1928-ban kiszámolta, és 1930-ban publikálta a nagy energiájú
elektronok relativisztikus energiáját. A kapott eredmény
Diracot is meglepte, ugyanis pozitív és negatív érték adódott:



E   m 0  c2

2  p  c2

Dirac a kapott eredményből arra következtetett, hogy az
elektronnak létezik antirészecskéje, amelynek tömege
teljesen megegyezik az elektron tömegével, de a töltése
pozitív.
1932-ben mutatta ki a svéd származású amerikai Carl
Anderson (6. ábra) a pozitront a kozmikus sugárzásban,
Wilson–kamrás felvételeken.

7. ábra: Anderson fényképe
1300 darab fotólemezt vizsgált át, melyek közül 15 darab volt
olyan, amelyen pozitron nyoma lehetett. Az 1936-ban fizikai
Nobel-díjjal elismert kísérlet dokumentuma a 8. ábrán látható
ködkamrás felvétel. A fotón megfigyelhető vékony görbe
vonal a pozitron nyomvonala a ködkamrában.
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8. ábra: A pozitron nyomképe
A bemutatott felvétel sajátsága az erősen görbült nyomvonal,
mivel úgy készült a felvétel, hogy a ködkamrát mágneses
mezőbe helyezték. Az indukcióvonalak merőlegesek a
beérkező részecskék sebességére. [5]
Anderson arra is gondolt, hogy esetleg egy lentről felfelé
érkező elektron nyomképét látja, nem pedig a keresett pozitív
töltésű részecskéét. Ennek eldöntésére egy vékony
ólomlemezt helyezett el a ködkamrában (mely a képen
vízszintes sávként látható). Úgy okoskodott, hogy
amennyiben fentről (a kozmikus sugárzásból) érkező pozitív
részecske nyomképéről van szó, akkor látnunk kell, hogy a
részecske a lemezen áthaladva lelassul.
A mozgó töltésre mágneses térben a Lorentz-erő hat. Az erő
nagysága a töltés nagyságától, sebességétől és a mágneses tér
intenzitásától függ. Iránya a sebesség-vektor és a mágneses
indukció-vektor által meghatározott síkra merőleges,
irányítását a töltés előjele szabja meg.

 
 F  (  q )  vxB
Anderson a ködkamrát a sugárzás irányára merőleges
mágneses térbe helyezte. A sugárzás töltött részecskéit a
Lorentz-erő a pillanatnyi sebességüknek megfelelően térítette
el. A ködkamrában megfigyelhető görbült ködcsíkok a
Lorentz-erő hatására folyamatosan változó irányban haladó
részecske pályáját mutatták. A mágneses tér irányát ismerve
Anderson a görbülés irányából látta, hogy a Lorentz-erő által
eltérített részecske töltése pozitív. A pálya görbületéből a
részecske tömegére következtetett.


B

indukciójú homogén mágneses mező hatására a tér

irányára merőlegesen, állandó v sebességgel mozgó q
töltésű, m tömegű részecske R sugarú körpályán mozog. A
körmozgás centripetális gyorsulását a Lorentz erő biztosítja:
 
v2
q  vxB  m
R

Az ólomlemez hatására a részecske sebességének változását a
pálya görbületének megváltozása jelzi. Kisebb sebesség
esetén a körpálya sugara csökken. A görbületi sugarak
aránya megegyezik a sebességek arányával. A képen látható,
hogy az ólomlemez alatt kisebb a pályasugár. Tehát a
részecske az ólomlemez hatására lassult le. [7]
80 évvel ezelőtt, 1932. április 25. és május 8. között a JoliotCurie házaspár Svájcban dolgozott 3500 m magasságban egy
tudományos állomáson, ahol a kozmikus sugárzás
atommagokra gyakorolt hatását vizsgálták. Nagyon sok
felvételt készítettek Wilson kamrájukkal. (Ez volt Fréderic
Joliot-Curie egyik szenvedélye.) Munkájuk során észrevették,
hogy Wilson kamrájuk elektronnyomvonalai közül néhány
ellenkező irányban hajlik, de nem figyeltek fel rá, csak
később, miután a felfedezés hírére átvizsgálták saját
felvételeiket.
(A házaspár tehát a neutron mellett a pozitront is
felfedezhette volna.)

3

Nukleon

2012. szeptember

V. évf. (2012) 116

A mesterséges radioaktivitás
felfedezése
1933-ban
a
Joliot-Curie
házaspár
ködkamrájukkal
szisztematikusan annak vizsgálatába kezdett, hogy milyen
részecskék lökődnek ki a különböző elemek atommagjaiból,
ha azokat α–részecskékkel bombázzák. (Az ő birtokukban
volt az akkori idők legerősebb, alacsony gamma–hátterű 210Po
alfa–sugárforrása.) A könnyebb elemek, mint a fluor,
alumínium, bór esetében neutron, elektron, és pozitron
kibocsátását észlelték. A közepes tömegszámú elemeknél
pedig protonok kilökődését tapasztalták.
Értelmezésük érdekes volt, melyet 1933 októberében
Brüsszelben a hetedik alkalommal megrendezett Solvay–
konferencián elő is adtak, miszerint akár az is elképzelhető,
hogy a proton egy neutronból és egy pozitronból álló
összetett részecske lehet. A berillium pozitron kibocsátását
úgy értelmezték, hogy ott például egy gamma foton elektronpozitron párrá alakul. Elképzeléseik nem arattak sikert, sőt
voltak, akik még a kísérleti eredményeik hitelességét is
kétségbe vonták (például Lise Meitner). Ugyanakkor az
eredményeket többen, például Niels Bohr és Wolfgang Pauli
érdekesnek és fontosnak tartották.
Curieék a konferenciáról hazatérve úgy döntöttek, hogy
ismét megvizsgálják a kérdést. Hipotézisük szerint a neutron és
a pozitron kibocsátása egyidejűleg megy végbe, a bombázó α–
részecskék energiájától függetlenül.
Tehát elkezdték az alumínium besugárzását α–részecskékkel,
miközben annak energiáját fokozatosan csökkentették. Ezt
úgy érték el, hogy a sugárforrást fokozatosan, egyre távolabb
helyezték el a céltárgytól, így az α–részecskék a levegőben
lelassultak. Amint az α-részecskék energiája egy küszöbérték
alá csökkent, a neutronok kibocsátása megszűnt. Ekkor
következett a meglepetés, amely Nobel–díjas felfedezésük
alapja lett. Ugyanis hipotézisük nem teljesült! A pozitronok
további kibocsátása nem szűnt meg azonnal, még az α–forrás
eltávolítása után is folytatódott bizonyos ideig, és csak
fokozatosan csökkent, amint azt a GM cső jelezte. Akárcsak
egy
természetes
radioaktivitással
rendelkező
elem
atommagjának béta–sugárzása. Alumínium esetében 3 perc
15 másodperc, bór esetében 14 perc felezési időt határoztak
meg. A végbement magreakciók a következőképp írhatók fel:
27
4
30
13 Al  2 He 15 P

 neutron

9. ábra: A β – spektrum alakja
Komoly problémát jelentett a rendkívül kis mennyiségben
keletkezett termékek kémiai azonosítása, melyet ráadásul
nagyon rövid idő alatt kellett megtenni. A következőképp
jártak el: a bórt bór-nitrit (BN) formájában sugározták be. Ezt
követően a mintát nátrium–hidroxid (NaOH) oldattal együtt
hevítették, melyből ammóniagáz keletkezett. Azt kellett
figyelni, hogy hol jelenik meg a pozitron kibocsátást jelző
aktivitás.
Ez
a
gázfázisban
jelentkezett.
A visszamaradt bór nem volt radioaktív. Tehát a bórból
keletkező radioaktív atommag a nitrogén egyik izotópja
kellett legyen.
BN + 3NaOH → Na3BO3 + NH3 ↑
illetve:

BN + α → N2 ↑

Mind a BN–ből keletkező N2, mind az ammónia gáz
formájában távozik, amelyeket gázfelfogó hengerekben
gyűjtöttek.
Az alumínium esetében a besugárzott alumínium-fóliát
sósavba dobva feloldották.
A felszabaduló hidrogéngázzal együtt keletkező foszfin (PH3)
gázfázisba került, mely gázfelfogó hengerben összegyűjthető
és aktivitása mérhető volt.
A felfedezésről szóló beszámolójában a házaspár arra is
rámutatott, hogy az általuk megfigyelthez hasonló
radioaktivitás valószínűleg különböző magreakciókkal is
létrehozható. Például 13-as tömegszámú nitrogén előállítható
úgy is, ha szenet deutériummal bombáznak:

10
4
13
5 B  2 He 7 N  neutron

D 126 C 137 N  neutron

A keletkezett radioaktív magok pedig pozitron emisszióval

Ernest Lawrence (1901- 1958) amerikai fizikus, a Kaliforniai
Egyetem professzora egy hónappal később olvasta írásukat,
és úgy érezte, hogy szinte neki szóltak a fenti mondatok,
hiszen a ciklotron körül biztosan radioaktívvá váltak már
anyagok, melyre nem is gondoltak.

13
alakultak át stabil 30
14 Si , illetve 6 C magokká:
30
30

15 P  14 Si  e



13
13

7 N 6 C  e



Eredményeiket a Nature című folyóiratban publikálták,
megemlítve azt is, hogy a pozitronok spektruma a β–
spektrumokhoz hasonlóan folytonos (9. ábra). Ennek
értelmezéséhez valószínűleg ebben az esetben is szükséges
volt egy hipotetikus részecske, a neutrínó szimultán
kibocsátását feltételezni, hogy teljesüljön az energiamegmaradás törvénye.
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A ciklotron olyan részecskegyorsító, amelyben töltött
részecskék (például protonok, ionok) mágneses tér hatására
spirális pályán haladnak belülről kifelé. Minden egyes
körbefordulás során a váltóáram elektromos tere kétszer
gyorsít a részecskén, egyre nagyobb sugarú körpályára
juttatva azt. (10. ábra)
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A maghasadás felfedezésének
előzményei
Fermi
A maghasadás felfedezésének előkészítése Enrico Fermi
(1901-1954) (11. ábra) kísérleteivel kezdődött.

10. ábra: A ciklotron elvi felépítése
(A ciklotron elvét Gaál Sándor magyar fizikus alkotta meg,
1929-es leírása azonban publikálatlan maradt és ezért a
magyar (és a román) szakirodalmon kívül a világban –
helytelenül – Ernest Lawrence-nek tulajdonítják az elsőséget.
Magát az első ciklotront Lawrence és hallgatója Stanley
Livingston fejlesztette ki 1930 és 1932 között.)
Lawrence laboratóriumában a GM cső és a ciklotron közös
kapcsolóval működött, így sohasem tudták azt vizsgálni,
hogy a ciklotron kikapcsolása után is számlálna-e a GM cső a
radioaktivitást jelezve. A cikket olvasva átszerelték a két
készüléket és már egymástól függetlenül is működtek. Ezt
követően elvégezték a Joliot-Curie házaspár által ajánlott
kísérletet és meg is találták a 13N-at. [8]
A felfedezés óriási jelentőségű, hiszen a mesterséges
radioaktív izotópoknak óriási szerepe van napjainkban,
gondoljunk csak a különböző orvosi alkalmazásokra.
A Joliot-Curie házaspár 1935. december 12-én vette át
felfedezéséért a kémiai Nobel díjat. Előadásuk első felében
Iréne Joliot-Curie ismertette a kísérleteket, majd Fréderic
Joliot-Curie fogalmazott meg a jövőt illetően nagy jelentőségű
gondolatokat, melyből röviden idézünk:
„Ha a múltat vizsgálva szemügyre vesszük azokat a
sikereket, amelyeket a tudomány mind gyorsabb ütemben ért
el, joggal feltételezhetjük, hogy az elemeket kényük-kedvük
szerint felépítő vagy lebontó kutatók megtalálják majd annak
a módját is, hogyan állítsanak elő robbaná-jellegű
átalakulásokat,
pl.
kémiai
láncreakciókat,
olyan
átváltozásokat, amelyek egy sor további átalakulást váltanak
ki. Ha az anyagban bekövetkeznek ilyen átalakulások, óriási
mennyiségű hasznos energia felszabadulásával kell
számolnunk. Ha azonban sajnálatos módon bolygónk
valamennyi
eleme
ilyen
értelemben
„fertőzött",
balsejtelmekkel eltelve kell világkatasztrófa elé néznünk.
A csillagászok időnként megfigyelik, hogy a szelíd ragyogású
csillag egyszeriben megnövekszik. Például egy szabad
szemmel ki nem vehető csillag igen fényessé és távcső nélkül
is láthatóvá válhat. Ilyenkor azt mondják, hogy szupernóva
jelent meg. A csillagok hirtelen felrobbanását talán
robbanékony jellegű átalakulások okozzák, olyan folyamatok,
amelyeket a kutatók kétségtelenül megpróbálnak majd
elősegíteni, de reméljük, hogy eközben megteszik majd a
szükséges óvintézkedéseket."
A nyilatkozat az elejétől a végéig vízió és figyelmeztetés.
Később hozzáfűzte:
„Jogos aggodalommal vethetjük fel a kérdést, mi lenne a
következménye annak, ha egy napon megteremtenénk az
ilyen reakciók felhasználásának a feltételeit?"
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11. ábra: Enrico Fermi fényképe
Miután Fermi értesült a Joliot-Curie házaspár felfedezéséről,
elhatározta, hogy megpróbál neutronokkal előidézni
mesterséges radioaktivitást. Mivel a neutron semleges
részecske, nem kell az atommag taszításával számolni,
valamint az anyag belsejében megtett úthosszuk is jóval
nagyobb, mint az alfa–részecskéké. Ezekkel az előnyökkel
szemben viszont van egy nagy hátrányuk is: ellentétben az
alfa–részecskékkel,
a
neutronok
nem
természetes
radioaktivitás útján jönnek létre. Ezáltal Fermi már a
kísérletek megkezdése előtt problémába ütközött: hogyan
állítson elő neutronokat?
Ebben a Sanita Publica professzora, Giulio Trabacchi volt a
segítségére, aki 1 gramm rádiumot adott Ferminek, valamint
egy eszközt, amellyel radont lehet kivonni a rádiumból.
A rádium bomlása során radon keletkezik, majd a radon a
bomlása során alfa–részecskéket bocsát ki. Ha a radont
berilliumporral keverték, az alfa–részecskék nekiütköztek a
berilliumnak, ami (2) szerint neutronokat bocsátott ki. Ezzel
nagyon erős neutronforráshoz jutott. Fermi 1934–ben
szisztematikus kísérletezésbe kezdett munkatársaival (akiket
munkahelyük után „Panisperna utcai fiúknak neveztek” (12.
ábra)).

12. ábra: Fermi és munkatársai Rómában
(Oscar D’Agostino, Emilio Segré, Edorado Amaldi, Franco
Rasetti és Enrico Fermi)
Rendkívül módszeresen jártak el, nem kezdték el összevissza
bombázni a különféle anyagokat, hanem szigorú rendben
végigmentek az egész periódusos rendszeren. A hidrogén
nem hozott eredményt, amikor vizet bombázott
neutronokkal, nem történt semmi. Ezután a lítiummal
próbálkozott, de nem járt sikerrel. Következett a berillium, a
bór, a szén és a nitrogén. Egyik sem vált radioaktívvá. Fermi
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úgy döntött, hogy a sikertelenségek miatt felhagy a
kísérletekkel, de még egy elemmel meg akart próbálkozni.
A sorban az oxigén következett volna, de azt kihagyta, mivel
már tudta, hogy az oxigén sem válik radioaktívvá, hiszen
először vízzel próbálkozott. Így fluort sugárzott be.
Meglepetésükre a fluor radioaktívvá vált, akárcsak a
periódusos rendszerben utána következő elemek. [8]
Fermi első cikke a kísérleteiről 1934. április 14-én jelent meg.
Ebben 23 olyan elemről számolt be, amelyet sikerült
felaktiválnia, és mindegyiknek meghatározta a felezési idejét.
(Egy év alatt összesen 12 cikket írtak a témáról, Fermi 1938–
ban megkapta a Nobel-díjat.) Legfontosabb megállapításuk
az volt, hogy a mesterséges radioaktív izotópok kivétel nélkül
β– sugárzók. (Ellentétben a Joliot–Curie kísérletekkel, ahol
pozitronokat észleltek!)

Lassú neutronok
1934 októberének egyik reggelén Fermiék néhány fém,
köztük az ezüst radioaktivitását vizsgálták. A fémekből
egyenlő nagyságú hengereket készítettek, ezekbe helyezték a
neutronforrást. A besugárzáshoz ezeket a hengereket betették
egy ólomdobozba. Azt vették észre, hogy az ezüst
radioaktivitása állandóan változik aszerint, hogy az
ólomdoboz közepén vagy sarkában áll. Fermi azt javasolta,
hogy nézzék meg, mi történik, ha az ólomdobozon kívülről
bombázzák az ezüsthengert. Kiderült, hogy a henger
közelében lévő tárgyak befolyásolják az ezüst aktivitását.
A henger aktivitása nagyobb volt, ha a sugárzás folyamán az
asztal deszkáján állt, mint amikor valami fémet tettek alá.
Fermi következő ötlete az volt, hogy paraffint (CnH2n+2)
tegyenek a forrás és a henger közé. Egy nagydarab paraffinba
lyukat vágtak, abba tették a forrást, és úgy bombázták az
ezüsthengert.
A paraffintól az ezüst mesterségesen előidézett aktivitása
százszorosára nőtt.
Ezt azzal magyarázták, hogy a paraffin sok hidrogént
(protont) tartalmaz, aminek a tömege közel azonos a neutron
tömegével. A neutronok a paraffinban lévő protonokkal
ütköznek, még mielőtt az ezüstatomokat elérnék, és a
protonokkal való ütközéskor a neutronok elveszíti energiájuk
nagy részét. Fermi kiszámította, hogy a lassú neutronok
valószínűleg nem mozognak gyorsabban, mint a velük
kölcsönhatásba lépő természetes hőmozgást végző
hidrogénmagok. (Néhány km/s.) Úgy gondolták, ha ez a
magyarázat helytálló, akkor minden más, sok hidrogént
tartalmazó anyagnak ugyanúgy kell hatnia az aktivitásra,
mint a paraffinnak. Ezért hipotézisüket kipróbálták a vízzel
is. Erre a kísérletre kiszemelték a laboratórium mögötti
szökőkutat. (13. ábra)
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A mérésekhez betették a neutronforrást és az ezüsthengert a
kútba. Fermi elmélete igazolódott, a víz szintén sokszorosára
növelte az ezüst aktivitását. A kísérletek azt a meglepő és
fontos eredményt adták, hogy a lassú neutronok bizonyos
körülmények között sokkal hatékonyabban tudnak
atommagokat átalakítani, mint a gyors neutronok. [9]
A csoport (a Fizikai Intézet vezetőjének javaslatára) október
26-án közös szabadalmat kért azokra a folyamatokra,
amelyekben lassú neutronokkal történő bombázással
mesterséges radioaktivitást hoznak létre.

Elvétett felfedezések
Mikor a kutatásuk során Fermiék a periódusos rendszer
utolsó eleméhez, az uránhoz értek (Z = 92), kiderült, hogy az
nem csak aktivizálódik, hanem többféle elemet is produkál,
és hogy ezeknek a radioaktív termékeknek egyike sem
azonos olyan elemmel, amely az uránhoz közel áll.
(A keletkező új atommagokat mind a besugárzott anyaghoz a
periódusos rendszerben közel állónak gondolták, mivel a
neutronok befogásával előbb a besugárzott elemek radioaktív
izotópjaihoz jutottak, amelyek béta–sugárzás kíséretében
elbomlottak és eközben a következő (magasabb rendszámú)
elem atomjaivá váltak.) Így ezek a megfontolások arra
utaltak, hogy az urán bomlási termékei között egy új, 93-as
rendszámú elem, transzurán is keletkezett, az alábbi
magreakció alapján:

238
1
239
239
U

n

U

92
0
92
93 ?

Úgy vélték, hogy az új elem rövid felezési ideje (13 perc)
miatt nem fordul elő a természetben. Mivel a 93-as
rendszámú elem is radioaktív, azt gondolták, hogy abból
újabb β–bomlással keletkezik a 94-es rendszámú elem.
Az akkori periódusos rendszer alapján feltételezték, hogy a
93-as rendszámú elem a VII. oszlopban, a rénium alatt
(ekarénium – EkaRe), míg a 94-es rendszámú a VIII.
oszlopban az ozmium alatt (ekaozmium – EkaOs) van.
Fermiéknek gondot okozott, hogy milyen módon vizsgálják a
kis mennyiségben keletkezett transzuránok kémiai
tulajdonságait, így azonosítva helyüket a periódusos
rendszerben.
Azt a módszert választották, hogy egy homológ elemmel
oldatba vigyék, majd kicsapják vagy kikristályosítják a
nagyobb koncentrációban lévő homológ elem valamilyen
vegyületét. Ha a radioaktív mikrokomponens együtt válik le
a makrokomponenssel, akkor a kémiai rokonság
feltételezhető. A kísérletekhez a VII. oszlopban lévő
legkönnyebb elemet, a mangánt választották. Nem sikerült a
problémát teljes mértékben tisztázni, valamint az egyes
anyagokat tisztán elkülöníteni és a keletkezésükre
egyértelmű magyarázatot adni. Ezek után Fermi visszatért
korábbi elméleti kutatásaihoz, nem kívánt tovább foglalkozni
az általa felfedezettnek hitt transzuránokkal. [10]
Egy másik kutatócsoport azt feltételezte, hogy a Fermi
csapata által előállított új elem protaktínium. (Ezt a
feltételezést Hahn és Meitner közös dolgozatban megcáfolta.)
Ida Noddack–Tacke német vegyésznő (1896 - 1978, a rénium
elem felfedezője) (14. ábra), kételkedni kezdett Fermi
feltételezésében és egy 1934-ben írt cikkében felvetett egy
másik magátalakulási lehetőséget.

13. ábra: Szökőkút a panispernai Fizikai Intézetben

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012

6

Nukleon

2012. szeptember

V. évf. (2012) 116

14. ábra: Ida Noddack fényképe
Élesen támadta Fermit, mivel szerinte nem járt el elég
körültekintően és alaposan a kémiai azonosításban és a
radioaktivitás okának kivizsgálásában, különösen egy 13
perces felezési idejű anyag esetében. (Ez valószínűleg az urán
hasadása során keletkező bárium 12 s -os felezési idejű béta
bomlásakor keletkező lantán lehetett, melynek 14 perc a
felezési ideje.) Cikkében elsősorban a különböző elemek
kémiai azonosításának hiányosságairól írt. Hiányolta, hogy
Fermi nem vizsgálta meg kellően alaposan jóval több elemre
az azonosítást, mint pl. polóniumra, illetve az összes ismert
elemre. Majd megjegyezte a következőket:

15. ábra: Az elemek periódusos rendszere

A maghasadás felfedezése
Ebben az időben Otto Hahn és Lise Meitner a Berlin–
Dahlemben lévő „Kaiser – Wilhelm – Institut für Chemie” –
ben (Vilmos Császár Kémiai Intézet) (16. ábra) dolgozott.

"De éppolyan módon feltételezhető, hogy ha neutronokat
használunk magátalakítás céljára, valami teljesen új típusú
magreakció megy végbe, (...) elképzelhető, hogy az atommag
széthasad több nagy töredékre, amelyek természetesen ismert elemek
izotópjai lennének, de egyáltalán nem a besugárzott elem
szomszédságában."
„Es wäre denkbar, dass bei der Beschießung schwerer Kerne mit
Neutronen diese Kerne in mehrere größere Bruchstücke zerfallen,
die zwar Isotope bekannter Elemente, aber nicht Nachbarn der
bestrahlten Elemente sind.” [5]
Itt merült fel először a maghasadás gondolata [4].
Ida Noddack írása azonban nem keltett nagy feltűnést, bár
ismert volt magfizikai körökben. Fermi végzett is ezzel
kapcsolatos számításokat a cikk hatására, de az akkor
rendelkezésre álló adatok még nem voltak elég pontosak.
Az atommagok tömegeinek mérése nem volt elég pontos a
tömegspektroszkópiával, melyet (J. J. Thomson ötlete
nyomán) Francis William Aston (1877 – 1945) tökéletesített.
1938-ban Irene Joliot-Curie laboratóriumából érkeztek olyan
hírek, hogy az urán neutronnal történő besugárzásakor nem
csak magasabb rendszámú elemek keletkeznek, hanem
kisebbek is. A kapott elemeknél lantánra és aktíniumra
gyanakodtak. (A lantán a bárium, mint hasadvány
bomlásterméke.) Fermihez hasonlóan tehát a Joliot-Curie
házaspár és Pavel Savitch is létrehozott mesterséges
maghasadást, de a jelenségre – a kísérleti evidencia ellenére –
teljesen más magyarázatot adtak! Szerintük aktínium
keletkezett, azonban a radioaktivitás a lantánt követte. Így
Joliot-Curie-ék egy hasadványt fedeztek fel, de szinte
szándékosan félreértelmezték a kísérletek eredményeit,
annyira
hihetetlenek
voltak
számukra
a
helyes
következtetések. Átmenetileg volt olyan munkahipotézisük,
hogy az uránmag felhasad, de eltávolodtak ettől a
gondolattól, és visszatértek a transzurán modellhez.
A periódusos rendszert (15. ábra) szemlélve látható, hogy
mely elemet melyikkel tévesztették „szándékosan” össze:
báriumot a rádiummal, a lantánt az aktíniummal, mivel ezek
egymás alatt vannak, így kémiai tulajdonságaik hasonlóak.
[10]
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16. ábra: Kaiser – Wilhelm – Institut für Chemie és Hahnék
kísérleti elrendezése
1935–ben csatlakozott hozzájuk Fritz Strassmann. Ők hárman
(17. ábra) határozták el, hogy nagy körültekintéssel, alapos
előkészítéssel megismétlik a római csoport munkáját, hogy
transzuránokat állítsanak elő, és felderítsék ezen anyagok
tulajdonságait.

17. ábra: Otto Hahn, Fritz Strassman és Lise Meitner fényképe
Beszereztek egy 1,2 grammos rádium sugárforrást, amiből
rádium – berillium neutronforrást készítettek. Mivel már
ismert volt, hogy a lassú neutronok nagyobb valószínűséggel
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hatolnak az atommagokba, a neutronok lassítására paraffint
használtak. Eredményeikről két dolgozatban számoltak be,
majd egy összefoglaló dolgozatot is publikáltak 1938–ban.
Ez a dolgozat volt Otto Hahn és Lise Meitner utolsó közös
munkája. Meitner zsidó volt, és bár a náci rezsim első éveiben
Németországban maradhatott, mivel osztrák állampolgár volt
(ezért rá nem vonatkoztak a német zsidótörvények), de az
Anschluss után nem folytathatta a munkáját, így elhagyta
Németországot és Stockholmba költözött.
Hahn és Strassman munkahipotézisként elfogadta Iréne
Joliot–Curie-ék feltevését, hogy van rádium a rendszerben,
annak ellenére, hogy nem tudtak alfa–sugárzást detektálni.
A párizsi modellt használva a mért bomlásgörbék alapján
négyes rádiumizomériát tételeztek fel. (18. ábra) (Már a
rádium felfedezésekor, Marie Curie munkája során kiderült,
hogy a rádium báriumsókkal csapadékba vihető.) A berlini
csoport is ezt a technikát használta.

18. ábra: A feltételezett négyes rádium izoméria
A
neutronokkal besugárzott uránt salétromsavban
feloldották. Az oldatból kénsav hatására a bárium, és a vele
egy oszlopban lévő elemek (pl. rádium) oldhatatlan csapadék
(BaSO4) formájában kiváltak. Hahn és Strassman frakcionált
együttkristályosítást is végzett. Azt várták, hogy a rádium
nagy része a fő frakcióban jelenik meg. De nem ez történt,
hanem a különböző frakciókban mért aktivitások arányosak
voltak az azokban lévő bárium mennyiségével. Hahn arra
gondolt, hogy a rádium koncentrációjának hatása lehet a
dúsulásra. Így kisebb koncentrációban lévő, természetes
rádiummal is elvégezték a kristályosítást. Azt tapasztalták,
hogy a koncentrációnak semmi köze a dúsuláshoz. Ezek után
elhatározták, hogy a természetes tóriumból keletkező
rádiumot összekeverik az urán besugárzása után kapott
rádiumnak gondolt anyaggal, és a keverék frakcionált
kristályosítását vizsgálják bárium–bromid (BaBr2) hordozón.
A természetes rádium dúsulása egyre csökkent az újabb
frakciók esetén, míg a rádiumnak feltételezett nuklid
dúsulása független volt a frakciók számától. Egyértelmű volt
a következtetés: az uránból neutronok hatására bárium
keletkezett.
Írásuk, Uránium neutronnal való besugárzásakor keletkező
alkáliföldfémek létezéséről címmel 1939. január 6-án jelent meg a
Die Naturwissenschaften című lapban, de a cikkben még nem
használták a hasadás kifejezést. A dolgozat meglehetősen
hosszan mutatja be a kémia analízis módszereit, amely az
egyes termékek radioaktivitásán alapul, a befejező részben
pedig kijelentik:
„mint vegyészek, a röviden bemutatott kísérletek alapján, új
nevekkel kell ellátnunk a fenti ábrán bemutatott sémát, ugyanis a
Ra, Ac, Th helyett Ba, La, Ce írandó.
. . . nem tudjuk még pontosan értelmezni eredményeinket . . .”
A január 28-i cikkükben már teljes bizonyossággal leszögezik
a hasadási termékek létét. Kísérleteikben az urán egy másik
hasadványát, a kriptont (a bárium kiegészítő hasadványa a
kripton (a rendszámokat tekintve 56 + 36 = 92)), illetve annak
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a bomlástermékeit, a rubídiumot, stronciumot és ittriumot
vizsgálták:
92 U 56 Ba  36 Kr






36 Kr  37 Rb  38 Sr  39 Y

A maghasadás felfedezéséért Otto Hahn 1944–ben megkapta
a kémiai Nobel–díjat.
Ez a felfedezés egyben ki is mondta a Fermiék által
felfedezettnek hitt 93-as rendszámú elem halálos ítéletét.
Amit ők akkor transzuránnak gondoltak, az nem volt más,
mint bomlási termékek keveréke. [10]
A Svédországban élő Lise Meitner folyamatosan értesült a
berlini laboratórium munkájáról. Hahn elküldte neki a
készülő dolgozatuk kéziratát is. Meitner és unokaöccse Otto
Robert Firsch arra a következtetésre jutottak, hogy a
nagyméretű fragmentumok kilépési mechanizmusa az
uránból – ellentétben az alfa–bomlással – nem magyarázható
az alagúteffektus segítségével. Arra gondoltak, hogy az akkor
már ismert, Gamow által javasolt folyadékcsepp modell
alkalmas lehet a jelenség értelmezésre. (A modell szerint az
atommag összenyomhatatlan folyadékcsepp, amiben az
elektromos töltés egyenletesen oszlik el.)
A cseppmodell felhasználásával megmutatták, hogy a
maghasadás ténylegesen végbemehet, sőt energia is
szabadulhat fel. Ők vezették be a maghasadás fogalmát,
addig csak az uránmag „szétrombolásáról” beszéltek.
Feltételezték, hogy a nehéz magok nem stabilak az
alakváltozással szemben és emiatt a neutron befogásakor a
gerjesztett állapotba került mag elbomolhat két, nagyjából
egyenlő részre. A két hasadvány pedig megosztozik az
eredeti mag nukleonjain. 1939. február 11-én megjelent
cikkükben adták meg a folyamat magyarázatát, a
Weizsäcker–féle kötési energia formulából kiindulva:
E A , Z     A    A

2

3



Z2
1



A  2  Z 2
A

  A

 3 4 (3)

A 3
A (3) formulában az egymást követő tagok a térfogati,
felületi, Coulomb– és aszimmetria-energiák. (Az utolsó,

párenergia tag értéke (+   A

3 4

),

a páros – páros,

3 4

(-   A
) a páratlan – páratlan, és nulla a páros – páratlan
magokra.) A kísérleti adatokhoz illesztett állandók:
α = 15,15 MeV β = 15,94 MeV γ = 0,665 MeV χ = 21,57 MeV
δ = 22,4 MeV
Ha az A tömegszámú és Z rendszámú atommag két egyenlő
részre hasad, (3) szerint energia szabadul fel, amennyiben a
Coulomb–energia csökkenése túlszárnyalja a felületi energia
megnövekedését:
2  1
Z2 
2 
A Z

EA , Z   2  E  ,     1   1  2 3     A 3   2 3  1   0 (4)
2 2



A 3 

Ez akkor következik be, ha:
1

Z2
2 3 1 

  18
A 1  2 2 3 
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Mivel a periódusos rendszer első felében A ≈ 2×Z, így azt
kapjuk, hogy a maghasadás a kriptontól kezdve (Z > 36) már
energiát szabadít fel.

structural features and perhaps partly on chance). These two nuclei
will repel each other and should gain a total kinetic energy of c. 200
MeV, as calculated from nuclear radius and charge. „

Az, hogy a periódusos rendszerben a kriptont követő elemek
nem hasadnak el önként, annak az oka, hogy a hasadáshoz
először a magnak meg kell nyúlnia, majd be kell fűződnie (19.
ábra), ami felületnövekedéssel jár, tehát energia befektetést
igényel.

Firsch kísérletezni kezdett, ionizációs kamrában uránt
bombázott neutronokkal, és megfigyelte a nagy energiájú
töredékmagoktól származó ionizációs impulzusokat. Később
megfigyelték, hogy a két hasadvány nem pontosan egyenlő
tömegű. Olyan hasadások a valószínűbbek, ahol a magból
több energia szabadul fel. A héjszerkezet szerint a mélyebb
kötési energiájú atommagok keletkezése gyakoribb, ezért a
hasadás többnyire aszimmetrikus. (20. ábra)

19. ábra: A maghasadás szemléltetése
Ebben az esetben azonban a pozitív töltések még nem
távolodnak el egymástól megfelelő mértékben, tehát a
Coulomb–energia nem csökken elegendően. [10]
Megbecsülték, mennyi energia szabadulhat fel, ha az
atommag elhasad két részre. Úgy vélték, hogy ennek az
energiának milliószor nagyobbnak kell lennie, mint annak az
energiának, amely azonos mennyiségű tiszta szén szén–
dioxiddá való elégésekor keletkezik. A (4) formula alapján ez
így becsülhető:

E   

Z2
A

1

3

2  1
2 


  1  2 3     A 3   2 3  1





Behelyettesítve az állandók értékeit:

E  0 ,25 

Z2
A

1

 4,1  A

2

3

3

Tehát az 235U mag esetében az egy hasadásra jutó energia:
ΔE ≈ 187 MeV. A felszabaduló összes energiára napjainkban
is elfogadott becslést adtak, mely kb. 200 MeV.
(Ez tartalmazza a hasadási neutronok energiáját, a prompt γ–
sugárzás energiáját stb.)[5]

20. ábra: A hasadási hozamok 235U esetében
A maghasadást sikerült megvalósítania Enrico Ferminek és
csapatának, Iréne Curienek és Paul Savitchnak, mégis a
hasadást és annak első bizonyítékait Otto Hahnnak és Fritz
Strassmannak sikerült elsőként kimondani és leírni. 1939–ben
Florov és Petrzsak kimutatta, hogy az urán spontán is hasad.
A sors fintora, hogy Rómában, Párizsban és Berlinben
transzuránokat akartak előállítani és elkülöníteni, de nem
sikerült, mert a hasadás termékei zavarták a kísérleteket,
majd pedig McMillan a maghasadást kívánta tanulmányozni
Berkeleyben, és sikerült neki azonosítani a 93-as rendszámú
elemet 1939–ben, amelyet aztán neptúniumnak neveztek el.

Összefoglalás
Írásunkban az atomról és az atommagról alkotott mai
elképzelés kialakulásának történetét, a mesterséges
radioaktív izotópok előállítását, a neutron és pozitron 80
évvel ezelőtti felfedezését, valamint a maghasadás
felfedezésének történetét mutattuk be.

„possible that the uranium nucleus has only small stability of form,
and may, after neutron capture, divide itself into two nuclei of
roughly equal size (the precise ratio of sizes depending on finer
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