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Trash Lab 
 

High school teachers who would like to carry out experiments related to modern physics have to face a lot of 
difficulties. 
“We carry out 80 percent of our high school experiments in nuclear physics in the way Öveges created them. This is 
not surprising at all as the G-M tube, different flashes in spectroscopy and films are all as valid today as they were in 
1930s, when Öveges collected them,” says László Görbe pointing out the importance of the Öveges era, adding that 
“He [Öveges] represented a physicist’s approach which values experiments, phenomena and description to be 
important over calculations.” 

The idea above made me look for ways of supplementing high school physics labs with equipment to foster 
experiment-based learning processes. 

192 
Gusztáv Mayer, Richárd Nagy, Imre Nagy  
Critical Heat Flux testing low-pressure cylinder cross the ring road and next to flow 

Critical Heat Flux (CHF) is a complex process, which is a boiling crisis phenomenon. The boiling may lead to CHF, if 
the heat flux exceeds a given limit. The limit depends on the geometry and other flow properties. If CHF occurs, the 
heat exchange coefficient significantly decreases causing the overheating of the surface, which usually leads to the 
destruction of the heater. In most nuclear reactors the fuel and the coolant is separated by the fuel cladding. If the 
cladding becomes inhermetic the fission products from the fuel could get into the coolant. Therefore, the CHF 
phenomenon plays a pivotal role in nuclear industry. In order to study the CHF at low flow and low pressure 
conditions our research group built an experimental mockup at MTA EK. The mockup serves demonstration and 
visualization purposes as well. The annular test section of the mockup consists of two parts: a heated solid rod 
(heated length of 454 mm and outer diameter of 6 mm) and an outer unheated pipe made of PYREX glass (inner 
diameter of 16.3 mm). In order to determine CHF values we carried out measurements at various operating points. 
The pressure varied in the range 110-225 kPa, the mass flux value was between 49.88 and 108.53 kg(m2s), the 
subcooled enthalpy was around 12.5 kJ/kg. We compared our measured data with the correlations of other research 
teams. 

193 
Gergely Imre Orosz, Sándor Tóth 
CFD investigation of inner Subchannels of ALLEGRO Ceramic Fuel Assembly  
 

Gas-cooled Fast Reactor is one of the generation IV reactor concepts. The fast neutron spectrum and the high outlet 
temperature of the core make this reactor type a contributor to the sustainability of the nuclear technology. The main 
issue of this paper is to investigate two inner subchannels of a ceramic fuel assembly.  

Detailed CFD models of the ALLEGRO inner subchannels have been developed with the code ANSYS CFX in order 
to analyze their thermal hydraulics. The final model includes the full-length ceramic rods with four spacer grids in 
the subchannels. This model describes the heat transfer in the active part of the rod bundle. 

194 
Katalin Radnóti 
Memoirs George de Hevesy on the 50th anniversary of his death 
 

In this paper we remember the Nobel laureate George de Hevesy (1885-1966) on the 50th anniversary of his death. 
We recall his rich life and briefly describe his work, in particular two of his important discoveries, the chemistry of 
the new element hafnium and the radioactive isotope tracing, which has widespread use in today's medicine. Our 
brief summary is also meant to aid physics and chemistry teachers to present his life’s work in class. 
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Semmiből szertárt 

Zsigó Zsolt Miklós 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája  

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15. 

 

Nincs könnyű dolga azoknak a középiskolában tanító tanároknak, akik a modern fizika tárgyköréhez szeretnének kísérleteket 
végezni. „A gimnáziumi atomfizikai kísérleteink nyolcvan százalékát még ma is az Öveges által megalkotott kísérletek alapján 
végezzük. Ez természetes is, hiszen a Geiger–Müller-cső, a különféle spektroszkópiai felvillanások, filmek mind ugyanolyan 
érvényesek ma is, mint a harmincas években, amikor Öveges összegyűjtötte őket – érzékelteti Görbe László Öveges korszakos 
jelentőségét. – Ő azt a fizikusi hagyományt képviselte, amely szerint a kísérletezés, a jelenség, a leírás volt a fontos, nem a 
számolás.” 

Ez a fenti gondolat volt az, amely arra késztetett, hogy keressek olyan lehetőségeket, amelyekkel kiegészíthető a szertárak 
eszközkészlete, és lehetővé válik a kísérletező munka. 

 

Házi készítésű atomerő mikroszkóp 
modell (AFM) 
Az atomi erő mikroszkópot elsősorban a nanotechnológiában 
alkalmazzák anyagok felületének vizsgálatára. A cél az AFM 
modellel való megismerkedés és segítségével betekintés az 
atomi világba, tanulókísérletek segítségével. 

Elméleti alapok 

Az AFM-ek számos változata ismert. Az atomi erő 
mikroszkóp (AFM - atomic force microscope) működése egy 
konzolra szerelt éles hegy és a minta felszínén levő atomok 
kölcsönhatásán alapul. A csúcs neve szonda, és ez egy igen 
hegyes tű, leggyakrabban szilícium a tű anyaga. A 
felhasználástól függően egy sor egyéb anyagból is készítenek 
tűket, például ilyen az egyetlen szén nanocsőből készített tű. 
A tű egy rugólapkához van rögzítve. A rugó-lapka 
meghajlásából lehet következtetni a tű és a minta közti 
erőhatásra. A rugólapkában ébredő erő mérésével tudjuk az 
erőhatást mérhetővé tenni. Az AFM érzékenységét a rugó-
lapka meghajlásának megfelelő pontosságú detektálása 
jelenti. Ez optikai úton, egy lézernyaláb alkalmazásával 
valósítható meg. Az AFM mérőfejébe épített lézerdióda 
fényét a rugólapka hátsó (azaz a tűvel ellentétes) oldalára 
fókuszálják. A rugólapka által visszavert fényt egy megfelelő 
fotodióda érzékeli. A rugólapka atomnyi elhajlását tehát a 
lézersugár hosszú (több cm-es) fényútja nagyítja fel, teszi 
látható, mérhető méretűvé. Kétféle módon használható az 
AFM: kontakt, vagy érintkező mód, illetve az oszcillációs 
mód. 

A modell megépítésnek céljai 

Kettős cél lebegett a szemünk előtt. Az egyik, hogy az 
iskolánkban található elektronikai hulladék újrafelhasználá-
sával alkossuk meg a modellt. Ezzel tudatosítani tudjuk 
diákjainkban azt, hogy ezek a kidobásra ítélt eszközök milyen 
sok értékes elemet, alkatrészt tartalmaznak. 

A másik pedig az, hogy a bemutató modell segítségével az 
eredeti AFM működését szemléltetni tudjuk. A modell 
elkészítése közben sok tanult ismeret kerül felhasználásra a 
mechanika, az optika témaköréből. Az elkészítés során pedig 
a napjainkra elfeledett szerelési készséget, jártasságot is 
fejleszteni tudjuk. A modell megépítése így gyakorlatilag 
nem kerül pénzbe (1. ábra). 

A kísérletek önállóan is elvégezhetőek a leírás alapján, így 
demonstrátort sem igényelnek. 

Az a változat is elképzelhető, hogy a modell adott néhány 
egységéből, eleméből a szerelési útmutató alapján a kísérletet 
végző személy önállóan összeállítja a készüléket, és ezzel 
elvégzi a kísérletet. 

 
1. ábra: Az AFM modell (Készítette: Hábel Ervin) 

A különböző magyar, és idegen nyelvű forrásokban fellelhető 
LEGO elemekből AFM modellek sokasága készíthető el. Ez is 
járható út, a műszakilag nem felkészült gyermekek egy 
szerelési, összerakási útmutató alapján könnyen meg tudják 
valósítani az eszköz megépítését. 
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Természetesen ez csak egy modell, így nagyon sokban 
különbözik a valódi AFM mikroszkóptól. A mi 
modellünkben egyetlen erő, a mágneses erő hat csak az 
elemek között, a laborokban használt valódi AFM 
mikroszkópban a Van der Waals erők is hatnak. 

Mire lehet használni? 

Kapcsoljuk be az AFM lézerét, és készítsünk egy hosszú 
záridős felvételt. Közben mozgassuk a fejet úgy, hogy a 
mérőtábla lézerpontja a kamera számára mindig látható 
legyen.  

Amikor mozgatjuk a fejet, akkor a mágnesek taszítják azt. A 
tükörre érkező lézernyalábot pedig ide-oda mozdítja. Egy 
ilyen atomtérkép minta feltérképezéséről készült kép látható 
az ábrán. (2. ábra). 

 
2. ábra: A mintavételről készült hosszú záridejű felvétel 

(Készítette: Hábel Ervin) 

Természetesen egy bonyolultabb atomsor is összeállítható, és 
a mérési eredményeket ábrázolhatjuk is, akár papíron, akár 
valamilyen táblázatkezelő program segítségével. Így nagyon 
jól használható tanulókísérletként is, akár úgy is, hogy a 
tanuló összeállít egy atomsort és egy másik tanuló térképezi 
fel azt. 

A modell továbbfejlesztésének lehetőségei 

A szondaként használt állandó mágnes helyére egy 
elektromágnest téve úgy, hogy egy nyomógombbal 
működtethető, alkalmas lenne az „atomok” manipulációjára 
is. Pl. egy mintán egyes atomok áthelyezése. 

A spektroszkóptól a 
spektrofotometriai mérésekig 
A spektroszkópia, és azon belül a spektrofotometria az egyik 
legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. A középiskolai 
tananyagban csak érintőlegesen szerepel, akkor is csak 
inkább a felhasználási körét mondjuk el a gyerekeknek. A 
középiskolákban viszont nem állnak rendelkezésünkre a 
megfelelő műszerek, eszközök. 

Spektroszkóp házilag 

A gyerekek természetesen szeretik az olyan lehetőségeket is, 
amikor szinte a szemétkosárból lehet spektroszkópot építeni. 

A Science in School internetes magazin leírása [3] alapján el is 
készült az egykor gabonapelyhet tartalmazó dobozból és a 
már kidobásra ítélt CD lemezből a spektroszkóp. (3. ábra) 

 
3. ábra: A spektroszkóp 

NXT spektrofotométer (coloriméter) 

Az egyik diák pár évvel ezelőtt részt vett az MFA Nyári 
Iskolájának programjában. A hatás elképesztő volt, hiszen a 
nanotechnológia teljesen magával ragadta. Ő kezdett mesélni 
a többieknek a spektrofotometriáról, amit ott ismert meg. 

Az elektromágneses sugárzás, legyen szó akár a nagy 
energiájú γ−sugarakról, vagy a kis energiával rendelkező 
rádióhullámokról, kölcsönhatásba léphet az adott anyaggal. 
Ez a kölcsönhatás abszorpción (az elnyelt fény hozza létre a 
gerjesztett állapotot), vagy sugárzáson egyaránt alapulhat 
(emisszió - a gerjesztett atomok bocsátanak ki energiát). Az 
elektromágneses sugárzás és a különböző anyagi részecskék 
kölcsönhatásán alapuló spektroszkópiai módszerek az alábbi 
táblázatban láthatóak (1. táblázat): 

1. táblázat Spektroszkópiai módszerek 

Hullámhossz-tartomány Sugárzás és anyag kölcsönhatása Analitikai módszer 

Gamma 0,5-10 pm Magátmenetek Mössbauer 

Röntgen 0,01-10 nm Belső elektron-átmenetek Röntgen 

Távoli ultraibolya 10-180 nm 

Vegyértékelektronok gerjesztése Spektrofotometria Ultraibolya 180-350 nm 

Látható 350-780 nm 

Közeli infravörös 780-1000 nm 
Rezgési és forgási átmenetek 

IR-spektroszkópia Infravörös 1-30 μm 

Távoli infravörös 30-300 μm Forgási átmenetek 

Mikro-hullámok 0,3 mm – 1 m Forgási átmenetek, elektronspin átmenetek 
Mikrohullámú 

spektroszkópia 

Rádióhullámok 1-300 m Magspin átmenetek NMR 
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A táblázatból számunkra egyértelmű volt, hogy arra, hogy 
spektrofotometriai méréseket végezzünk, csak a látható 
tartományban van esélyünk. 

Iskolánkban 2007 óta foglalkozunk robotok programozásával, 
robotfejlesztéssel. A Lego Mindstorms készletekben lévő 
eszközök természetesen nem csak robotként, hanem 
mérésadatgyűjtő eszközként is képesek működni. A 
szenzorok (fény, szín, ultrahang, stb.) által mért értékeket az 
NXT mint interfész digitalizálja és tárolja, sőt fájlként is 
elmenthető. A fájl tartalma (az adatsor) importálható a 
legtöbb táblázatkezelő programba és a kiértékelés, a 
feldolgozás már elektronikusan is végezhető. 

Az NXT tégla USB-n keresztül kommunikál a számítógéppel 
és grafikonon is képes megjeleníteni a mérési adatokat. A 
mintavételezés sebessége, és időtartama a felhasználó által 
változtatható. 

Az egyik amerikai iskola honlapján egy lehetséges 
megvalósítást találtunk (Damion L. Irving tette közé 
munkáját [4]), de mi nem írtunk hozzá célszoftvert, hanem a 
gyárilag mellékelt szoftverrel (NXT-G 2.0, kiegészítve a 
Datalogging modullal) végeztük a mérést. 

A megfelelő szenzorok, portok kiválasztása után a szenzort 
kalibrálni kell, majd beállítható a mérés időtartama, és a 
mintavételezés ideje is. (4. ábra) 
 

 

4. ábra: Egy mérés adatsora 

A spektroszkópiával bizonyos oldatok áttetszősége alapján 
állapítjuk meg a töménységüket. Referenciamintákkal, azaz 
ugyanolyan típusú, de ismert töménységű oldatokkal 
hasonlítjuk össze az ismeretlen koncentrációjú oldatokat. 

A fotospektroszkópia azon alapul, hogy egy adott 
hullámhosszú (monokromatikus) fénnyel világítjuk meg az 
adott mintát. A fény színe az oldat színétől függ, általában az 
oldat színének negált megfelelőjét alkalmazzák. 

A mérés elve 

Az NXT robot mikroprocesszora lehetővé teszi a gyors 
mintavételezést (5. ábra) és így nem csak az oldat 
töménysége, hanem a benne zajló kémiai reakciók során 
változó fényáteresztés is mérhető.  

Így egy adott kémiai reakció hevessége is megfigyelhető. 

 
5. ábra: A mérés elve 

 
6. ábra: A kísérleti összeállítás 

A számítógép, a tintával színezett víz, jobbra fenn az NXT-
tégla USB-vel a laptophoz csatlakoztatva. Fölötte a két 
szenzor egy Lego modulba építve (6. ábra). 

Az ehető kísérlet 
A matematika és a fizika órákon nagyon sokszor kerül 
említésre a Gauss-görbe. Úgy éreztem, hogy a gyerekek 
számára misztikus ez az objektum, talán használjuk ki arra, 
hogy közben irányítsuk a gyerekek érdeklődését. 

„A normális eloszlás göbéjét először egy francia 
matematikus, Abraham de Moivre fedezte fel és közölte le 
1733-ban. A normális eloszlást tudományosan két 
matematikus-csillagász, a francia Pierre-Simon Laplace és a 
német Carl Friedrich Gauss alapozta meg. Többen úgy vélik, 
hogy Laplace hozzájárulása a normális eloszlás 
tulajdonságainak tisztázásához jelentősebb volt, mint Gaussé, 
mégis Gauss után nevezték el a normális eloszlást Gauss 
eloszlásnak, miután Gauss volt az első, aki a normális 
eloszlást égitestek mozgására alkalmazta. 

A természetben nagyon sok mért paraméter normális 
eloszlással írható le, mint például az egyének magassága, 
vérnyomása, súlya, stb. A normális elnevezés is arra utal, 
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hogy a mért adatainktól ezt várjuk, mert ez a természetes 
viselkedésük.”1  

A statisztikai kísérletek általában unalmasak szoktak lenni, 
mégis létezik egy olyan lehetőség, hogy a statisztikát és a 
véletlen folyamatokat egy vicces, könnyen tanulható 
kísérletté változtassuk. A most bemutatott kísérlet fellebbenti 
a fátylat a statisztika titkairól, a mindenki által ismert és 
használt mikrózható pattogatott kukoricával. A kipattogó 
magok hangja adja az adatokat, az adatsort ahhoz, hogy 
elvégezzük a kísérleteinket. 

A popcorn fizikája [5] 

Mitől függ az, hogy „pattog-e” a kukorica? Az erős hevítés 
hatására elpárolog a víz a szem belsejében és a gőz nagy 
nyomást hoz létre. A külső réteg egy bizonyos nyomásig nem 
reped szét. Ha a belső nyomás meghaladja ezt az értéket, a 
mag pattogó hangot hallatva szétrobban. Ekkor a 
keményítőtartalmú belső rész kiterjed (a keményítőszemcsék 
megduzzadnak) és készen áll az ehető, puhán dudorodó 
pattogatott kukorica. Ha a mag száraz, nem nő a belsejében 
akkorára a nyomás, hogy szétpattantsa a héjat. Ha túl nedves, 
a nyomás azelőtt repeszti szét, hogy a keményítő megfőne: a 
héj megpuhul, és idő előtt felhasad. Következésképpen a régi 
magok nem fognak robbanni. 

De miért jobb a "mikrózható" popcorn? A popcorn készítése 
hagyományos módon serpenyőben történt, történik. A 
magokat egy serpenyőbe tesszük, amelyben kevés vaj, olaj 
vagy zsír van. A felmelegedett olaj egyenletesebbé teszi a hő 
eloszlását. A mikrózható popcorn egy zárt zacskóban 
tartalmazza a magokat, és a szükséges zsírt. Ez hatásosabbá 
teszi a reakciót. 

A kísérlet 

A kísérlet célja az, hogy megállapítsuk a kukoricaszemek 
pukkanásai (pattogásai) számának eloszlását adott idő alatt. 
A méréshez egy mikrofont helyeztünk a mikrohullámú sütő 
ajtaja elé, és rögzítettük a magok pattogásának hangját. Erre 
használhatjuk a nyílt forráskódú Audacity szoftvert, amely 
képes a hangok rögzítésére, és hangmanipulációt is 
végezhetünk vele. Az Audacity könnyen használható, 
ingyenes, magyar nyelvű szoftver, közismert, általánosan 
használt. 

Amikor a zacskós popcornt betesszük a mikrohullámú 
sütőbe, fontos, hogy előbb indítsuk a felvételt, mint a sütőt. A 
mikrofon helye szintén fontos. Ha megfelelően állítjuk be, 
akkor kevesebb zajt rögzítünk. A mikrohullámú sütőknek, 
főleg a régebbi készülékeknek nagyon zajos a ventilátoruk. 
Tapasztalataink alapján a mikrofont közvetlenül az ablak elé 
téve lesznek a legjobb eredmények. Érdemes néhány próbát 
tenni a mikrofon megfelelő helyének megtalálásához. Ha erre 
nem fordítunk elég figyelmet, akkor a gyenge jel és zaj aránya 
problémás lehet a kísérletben. 

Különböző mintavételi arányokat használhatunk a 
hangfelvételhez. Érdemes kipróbálni az alapértelmezett 
mintavételi ráta megváltoztatását: a 44100 Hz-t nem találtuk 
jónak, a 22050 Hz alkalmasnak tűnik. (7. ábra) 

A mikrohullámú sütő forgótányéros. Az első pukkanást 58 
másodperc elteltével halljuk. Jól látszik a ventilátor 
bekapcsolása miatt keletkező zaj is. (7. és 8. ábra) 

                                                   

1 Huzsvai László: Kísérlettervezés (2007) 

 
7. ábra: A hangfelvétel 

 
8. ábra: A pattogás hangja kinagyítva 

A pattogásokat megszámoltuk, 10 másodperces időközökben. 
(2. táblázat) 

2. táblázat A pattogások száma táblázatba foglalva 

időköz 

[s] 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

pattogások 
száma 

[db] 

4 0 5 20 20 16 16 38 34 50 

időköz 

[s] 
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

pattogások 
száma 

[db] 

42 95 119 97 52 36 23 7 5 3 

 

A felvétel elkészülte után megszámoltuk, mennyi olyan szem 
maradt, amely nem pattogott ki. Ennél a mérésnél 26 szem.  

A zacskóba csomagolt popcorn 100 g kukoricaszemet 
tartalmaz. Sajnos, a kukoricára megadott ezermagtömeg (100-
400g) olyan széles tartomány volt, hogy inkább 
megszámoltuk, 100g kukorica hány szemet tartalmaz. Ez 
ebben az esetben 696 szem volt. 

A pattogásokat megszámoltuk, 10 másodperces időközökben, 
majd ábrázoltuk. (9. ábra) 
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9. ábra: Oszlopdiagramm készült 

A gyerekek nagyon elégedettek voltak az eredménnyel. A 
következő ötletük az volt, hogy mi lenne, ha mikrohullámú 
sütő helyett egy kukoricapattogtató gépet használnánk, ahol 
a ventilátor által keltett zaj nem okoz problémát. 

Láncreakció egérfogókkal 

A láncreakció 

A kémiai láncreakciók sokak számára ismertek. A magfizikai 
láncreakció ötlete egy magyar fizikustól, Szilárd Leótól 
eredeztethető. Ő volt az, aki felismerte, hogy lehetséges olyan 
maghasadás, amit neutronok” okoznak” és a hasadás 
termékei között újabb neutronok is vannak.  

A maghasadás során keletkező hasadványok igen sokfélék, 
hozzávetőleg 200 izotóp ismert, amely az urán hasadásakor 
keletkezhet melléktermékként. Az 235U hasadása során 
átlagosan 2,4 neutron keletkezik. Hasonló magreakcióra 
képes a 239Pu is, itt azonban átlagosan 2,95 neutron 
keletkezik, és a felszabaduló energia is több.  

A láncreakció kétféle módon valósítható meg: 

 Szabályozott módon atomreaktorban, így a láncreakció 
ellenőrizhető, szabályozott módon zajlik le, a teljesítmény 
állandó. 

 Nem szabályozott módon, pl. atombombában, a reakció 
során nagyon rövid idő alatt hatalmas energia szabadul fel. 

Milyen kísérletek vannak a láncreakció 
bemutatására? 

A keresés során az első találat a Fizikai Szemle 19982-as 
számában: 

„A láncreakció és reaktor gyufás modellezése” 

A hírhedt piramisjátékokat szinte minden gyerek ismeri. 
Ehhez hasonló folyamatot nem nehéz megértetni a 
tanulókkal. Sokan ismerik a legenda szerinti sakkozó 
történetét is, ki az uralkodótól győzelméért "csak" annyi 
búzaszemet kért, amennyi a sakktábla első mezőjére tett egy 
szem induló és minden további mezőn megduplázott 

                                                   

2 Fizikai Szemle 1998/5. 168.o.MAGFIZIKAI KÍSÉRLETEK 14   
   ÉVES TANULÓKNAK II. Sebestyén Zoltán 

búzaszemekkel adódna. A 64. mezőre a világ összes 
búzatermése sem lenne elég! 

A láncreakció is hasonló folyamat. A szabályozatlan és 
szabályozott láncreakció gyufás modellel szemléltethető (10 
ábra). A szabályozott láncreakció síkbeli gyufás modelljét a 
fénykép mutatja. A 15x25 cm2 méretű alumínium lapra 5 
sorban 1, 2, 4, 8, és 16 lyukat (2 mm átmérőjű) fúrunk a kép 
szerint. A furatok éles széleit 5 mm-es fúróval kissé 
leperemezzük. Így könnyebben lehet a gyufaszálakat befűzni. 
A gyufaszálakat vastagabb pamutfonállal kötjük össze 
először szabályozatlan, majd a szabályozott modellnek 
megfelelően. Szűcs József írja erről: 

 
10. ábra: A gyufás modell 

"A láncreakció beindítása úgy történik, hogy a gyufafejek 
közötti fonálszakaszokon borszesszel (Vigyázat: nem robbanó 
anyaggal, például benzinnel!), ecset segítségével átitatjuk, 
majd az első gyufafejet meggyújtjuk. Ekkor a gyufafejek 
begyulladása szabályozatlan, vagy szabályozott formában 
láncreakciót modellezve történik. Megjegyzés: Vigyázzunk, a 
kísérlet TŰZVESZÉLYES! Célszerű a fémlapot egy nem 
éghető tálca felett Bunsen-állványon rögzíteni függőleges 
síkban úgy, hogy az első gyufafej felül legyen. " 

Ügyeljünk arra, hogy a nem éghető (tálca) lap ne legyen 
nedvszívó sem (például palalap vagy fémlap) és az esetleg 
elcsöppent szeszt töröljük fel, valamint az ecsettel történő 
denaturált szeszes átitatáskor ne kerüljön a fonalak mellé 
alkohol. Az alkoholos üveget zárjuk le, az ecsetet is tegyük 
távolabb. Csak ekkor gyújtsuk meg a bevezető szálat, mely 
majd beindítja az első "maghasadást" jelképező 1. gyufafej 
belobbanását. A lapot kissé ferde helyzetben tartva (tehát ne 
teljesen függőlegesen) a tanulók végig jól láthatják (és 
élvezhetik) a látványos tűzijátékot, melynek végén, ha elég 
ügyesek vagyunk, mind a 16 gyufa belobban. A kísérlet után 
szellőztessünk!” 

A kísérlet látványos, de elég veszélyes is, úgy gondoltam, 
hogy nem ezt a kísérletet keresem. 

Hasonló kísérletet találunk a 101 ötlet innovatív tanároknak 
– című kiadványban is3: 

„Amennyiben lehetséges, végezzük el a láncreakciót 
szemléltető kísérletet. Szükséges eszközök: 2 darab A5-ös 
méretű fémlap, amelyek egyenlő távolságú furatokkal 
(lyukakkal) vannak ellátva. A furatokba gyufaszálakat 
helyezünk. Összesen kb. 3 doboz gyufa szükséges. A kísérlet 
veszélyessége miatt poroltó, víz legyen a közelben. Az egyik 
gyufát meggyújtjuk, majd a 2 lapot egymáshoz közelítjük.” 

                                                   

3download.microsoft.com/documents/hun/edu/101-otlet.pdf 

 



Nukleon 2016. május IX. évf. (2016) 191 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2016  6 

Láncreakció egérfogókkal? 

Ez egy szórakoztató, egyszerű, és viszonylag olcsó lehetőség 
arra, hogy szemléletesen bemutassuk a láncreakciót.  

A kísérlet a motivációs kísérletek közé sorolható, mivel az 
előkészítő munkálatokba a gyerekek nagy számban 
vonhatóak be. Az első ilyen kísérlet egy Disneyland sorozat 
egyik epizódjában látható, melynek címe: Our Friend The 
Atom. Ebben a filmben láthatóak először egérfogók egy 
kísérletben. (http://www.imdb.com/title/tt0151857/) 

A kísérlet pontos leírása az amerikai Fizikushallgatók 
Szövetsége [6] honlapján található meg. A 2011-es évben a 
Science Outreach Catalyst Kits keretében mutatták be 
részletesen a kísérletet, és nagyon jól dokumentálták is. Ez 
sok segítséget nyújtott számunkra, igaz, a mi lehetőségeink 
korlátozottak voltak. 

Célok: 

 a diákok legyenek képesek megérteni a maghasadás 
jelenségét, 

 a diákok értsék meg a láncreakció jelenségét, 

 legyenek képesek megtalálni az analógiát az egérfogós 
bemutató kísérlet, és a természeti jelenség között. 

A tapasztalatok szerint már 45-50 darab egérfogóval, és 46-51 
pingponglabdával jól bemutatható a kísérlet (11. ábra), ha 
több egérfogó, és pingponglabda van, akkor sokkal 
látványosabb! A pingponglabda nagyobb kiszerelésben is 
kapható. Jól működhet a „Hozz egy pingponglabdát a 
kísérlethez!” kezdeményezés is! 

 
11. ábra: Az indításra kész kísérlet 

A modell jó, mert 

 az egérfogók ugyanolyan instabilak, mint az uránatomok, 

 amikor egy pingponglabda ráesik az egérfogóra, akkor két 
pingponglabdát indít útjára, 

 a pingponglabdák indítják a következő reakciót, 

 akár mindkét labda is indíthat új reakciót, 

 az egérfogókat övező falak a labdákat a reakció helyszínén 
tartják, szerepük, mint a neutrontüköré. 

A modell hiányos, mert 

 nincs két hasadvány, és három neutron sem termelődik, 

 a maghasadás során adott valószínűséggel különböző 
hasadási módok lehetnek, itt azonban mindig csak 
egyféleképpen zajlik le a reakció, 

 a valóságban nincsenek ilyen közel egymáshoz az 
uránmagok, 

 az esetleg felugró egérfogók is elindíthatnak láncreakciót, 
nemcsak a pingponglabdák. 

 

Iskolai, közösségi programként, témahét [7] egyik részeként 
megvalósíthatóak az ilyen, az egész közösséget megmozgató 
programok. 

Radon detektor diákok számára 
A célom egy olyan jó gyakorlat kidolgozása volt, amely 
különösen alkalmas a heterogén összetételű 
tanulócsoportokban való alkalmazásra. A munka első 
részében természetesen a szükséges alapismereteket el kell 
sajátítani, de nem fogalmazunk meg szigorú 
követelményeket a belépő diákok tudásszintjével 
kapcsolatban. A kutatásalapú tanulás komoly módszertani 
felkészültséget igényel a jó gyakorlatot megvalósító 
tanároktól: képesnek kell lenniük a kooperatív tanulás, a 
projekt alapú tanulás, a differenciált tanulásszervezés 
megvalósítására, a segítő értékelés alkalmazására és a 
digitális eszközök, tananyagok használatára. A projektmunka 
során a korszerű természettudományos műveltség sokrétűen 
fejlődik: az ismeretek, a készségek-képességek és attitűd 
elemei egymást erősítve, kiegyensúlyozva és hatékonyabban 
fejlődhetnek. A tanulók aktív részvétele révén javul a 
munkamorál és ez jelentős mértékben hat a tanórák 
fegyelmére is. Nagymértékben épít a diákok kreativitására, 
ugyanakkor több képességterületen is megmutathatják 
tehetségüket. 

Miért pont a radon? 

Hazánkban már régóta folyik az ország különböző területein 
a radon aktivitás-koncentrációjának mérése. Ebben a 
munkában példaértékű volt a RAD Lauder Labor 1994 és 
1998 között végzett, több mint 10000 lakásra, lakótérre 
kiterjedő méréssorozata. A fenti példa azt mutatta, hogy 
érdemes lenne egy ilyen mérést a diákjaimmal megvalósítani. 
A legnagyobb kérdés az volt, hogy milyen eszközökkel 
tudjuk elvégezni a méréseket, hiszen a megvalósításra 
forrásaink nincsenek. 

Saját építésű detektor?! 

Ráadásul konzervdobozból! A Charles Wenzel által 
fenntartott techlib.com4 elnevezésű weboldal nagyon sok 
érdekességet tartalmaz azok számára, aki nem riadnak vissza 
attól, hogy a kísérleti eszközöket maguk építsék meg. 
Természetesen az oldalon találunk nagyon bonyolult és 
meglehetősen drága, illetve veszélyes eszközöket is. Azonban 
itt találtam rá egy olyan detektor leírására, amelyet a 
középiskolás diákok is képesek elkészíteni, és nem is kerül 
sokba! 

A műszer olyan felépítésű, hogy azt diákok is könnyen 
elkészíthetik. Egyszerűsége miatt nem igényel különösebb 
elektronikai előképzettséget, komponensei könnyen 
beszerezhetők, valamint olcsók.  

Annak ellenére, hogy ez egy hobbi készülék, meglepően 
érzékeny; igen kicsi mértékű radioaktivitást is képes 
detektálni, és egy sereg kérdésre segíthet választ adni. 

Az ionizációs kamra felépítése, működése 

A kamra felépítése pofonegyszerű, egy fém házból (pl. 
konzervdoboz) illetve egy középen elhelyezkedő vezetékből 
áll, ami a Darlingon tranzisztor bázisához van kapcsolva. (12. 

                                                   
4 www.techlib.com 

http://www.imdb.com/title/tt0151857/
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ábra) A tranzisztoros erősítő kimenetén digitális 
feszültségmérővel vizsgáljuk az erősített jelet. A multiméter 
bemenete kb. 10MΩ. Amikor egy radioaktív részecske 
bekerül a kamrába, akkor az ionizálja a benne található gáz 
egy részét. Mivel az ionizációs kamrára feszültséget 
vezettünk, így a szétválasztott részecskék a megfelelő 
polaritások irányába kezdenek vándorolni, ami egy kicsiny 
áramot eredményez. Ezt az áramot erősítjük tovább a 
tranzisztoros erősítővel.  

 
12. ábra: A kapcsolási rajz 

A multiméteren 10 mV-os feszültség 10 MΩ ellenálláson 1 nA 
(nanoamper) áramerősséget jelent. A Darlington tranzisztor 
erősítését figyelembe véve (β≈30000) a bázisáram kb. 33 fA 
(femtoamper) nagyságú lehet. 1 femtoamper 6240 
elektron/másodpercnyi részecskeáramot jellemez, ami azt 
jelenti, hogy 33 femtoamper kb 206000 elektron / másodperc 
áramot jelöl. Az áramerősség jelentősebb nagyságú, ha egy 
igen erősen aktív anyagot teszünk a kamra közelébe. 
Javarészt béta sugárzást tud detektálni, az alfa részecskék 
nem mennek át az alumínium fólián. 

Fontos tudni, hogy a kapcsolás hőmérsékletfüggő, ezért egy 
lehetőleg hűvös helyen kell üzemeltetni, hogy a jelzett 
alapfeszültség értéke minél kisebb legyen. Ez kb. 19 mV körül 
lehet. Viszont magasabb hőmérsékleteken az alapjel is 
magasabb. 

Radon bomlástermékek begyűjtése 

Egy egyszerű gyűjtőberendezés építhető egy csőből, 
ventilátorból, és egy szövetdarabból. A csőre rágumizzuk a 
szövetet, másik végére pedig a ventilátort ráragasztjuk úgy, 
hogy a beszívott levegő ne tudjon visszaáramolni a ventilátor 
lapátjai között a szabadba. Azaz át kell passzírozni a levegőt 
a szűrőlapon. Célszerű erre a módszerre egy erősebb 
ventilátort is beszerezni. Mivel az ionizációs kamra (13. ábra) 
zárt, illetve töltésszigetelt is (Faraday-kalitka), ezért 

nyugodtan használhatunk olyan motoros ventilátort is, ami 
szénkefés. Ugyanis hiába képződnek ionok a szikrával, nem 
fogják befolyásolni a csapdázott radioaktív anyag 
mennyiségét. Egy-két órányi járatás után valószínűleg 
elegendő radon bomlásterméket fogtunk el. Ezt követően a 
legjobb mérés érdekében óvatosan megszabadítjuk a gumitól 
a csapdázó eszközt, majd a szűrő szövetet óvatosan a 
ventilátor felé néző oldalával az alumínium fólia felé 
fordítjuk, ugyanis itt van a legtöbb radioaktív bomlástermék 
csapdázva. Méretüknél fogva nem jutnak túl mélyre a 
szövetben. 

 
13. ábra: A detektor 

A mérést megkezdve figyeljük a gyűjtő szövet radioaktivitása 
által generált feszültségszintet. Ebből következtetünk a radon 
mennyiségére. Szobánként új szűrő szöveteket használjunk, 
így ügyelve a mérés pontosságára. 

Összefoglalás 
A középiskolák modern fizika tárgyköréhez adaptált, 
kidolgozott kísérletek nagy segítséget nyújthatnak abban, 
hogy a hétköznapi életben tapasztalt jelenségeket 
könnyebben megértsék. Így ez a gyerekek számára távoli 
tudományterület is talán nem lenne olyan veszélyes és 
riasztó. A bemutatott eszközök építéséhez szükséges részletes 
leírásokat a szerző kérésre elküldi azoknak, akik meg 
szeretnék építeni ezeket. 
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Kritikus hőfluxus vizsgálata körgyűrű keresztmetszetű 
hengerben alacsony nyomás és forgalom mellett 

Mayer Gusztáv, Nagy Richárd, Nagy Imre  

MTA Energiatudományi Kutatóközpont  

1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 

 

A kritikus hőfluxus (Critical Heat Flux - CHF) jelensége a forráskrízisek csoportjába tartozó, összetett termohidraulikai 
folyamat. Olyan esetekben léphet fel, ahol forrásos hőátadás valósul meg és a felületi hőfluxus értéke túllépi az adott 
geometriához és áramláshoz tartozó kritikus határértéket. A CHF fellépése esetén a hőátadási tényező jelentősen lecsökken és a 
fűtött felület hőmérséklete hirtelen megemelkedik, ami legtöbbször a berendezés tönkremeneteléhez vezet. Atomerőművek 
esetében az üzemanyagot a hűtőközegtől az üzemanyag burkolata választja el. Amennyiben ez a burkolat megsérül, sugárzó 
anyagok jutnak a primerköri hűtőközegbe és elszennyezik a primerkört. Emiatt a kritikus hőfluxus jelensége fontos szerepet 
játszik atomerőművek tervezésénél és üzemeltetésénél. Az MTA EK-nál demonstrációs és vizualizációs célból megépítettük az 
ACRIL mérőhurkot a CHF vizsgálatára. A berendezésen jól tanulmányozható a kritikus hőfluxus jelensége alacsony nyomás és 
tömegáramok mellett. A tesztszakasz egy belül tömör, 6 mm átmérőjű, 454 mm hosszúságú rozsdamentes acélrúd. A külső 
fűtetlen cső hőálló üvegből készült, belső átmérője 16,3 mm. A berendezésen méréseket végeztünk a CHF értékének 
meghatározására különböző üzemállapotokban. A kísérletekben a nyomást 110-225 kPa értékek között változtattuk, a 
tömegfluxus értéke 49,88-108,53 kg/(m2s), a belépő víz aláhűtési entalpiája 12,5 kJ/kg volt. A mérési eredményeinket öt 
korrelációval hasonlítottuk össze. 

 

Bevezetés 

Buborékos forrás esetében nagyon jó a hőátadás a fűtött 
felület és az azt hűtő közeg között. Ez a jó hőátadási tényező 
azonban forráskrízis hatására hirtelen lecsökkenhet, 
miközben a hőátadás mechanizmusa és intenzitása jelentősen 
megváltozik. A folyamat többféleképpen is bekövetkezhet, 
ennek megfelelően beszélhetünk első- és másodfajú 
forráskrízisekről [1]. Az elsőfajú, első típusú forráskrízis kis 
gőztömeghányad esetén következik be, míg a másodfajú 
forráskrízis nagy gőztömeghányad esetében fordul elő. A 
nemzetközi szakirodalomban többfajta definíció is létezik a 
fenti folyamatokra. Azt a hőfluxust, amit elérve bekövetkezik 
a hőátadás leromlása, kritikus hőfluxusnak definiálják 
(Critical Heat Flux – CHF), de általános értelemben magát a 
jelenséget is így hívják. A túlhevülés a berendezés 
megolvadását, „kiégését” is eredményezheti (Burnout - BO). 
Szokásos még a buborékos forrástúllépés (Departure from 
Nucleate Boiling - DNB) elnevezés használata. A kiszáradás 
(Dryout - DO) jelensége a felületen lévő vékony folyadékfilm 
kiszáradására utal és tipikusan a nagy gőztömeghányadok 
mellett következik be, vagyis a másodfajú forráskrízis esetén. 
A fenti definíciók közül ebben a munkában egységesen a 
CHF elnevezést használjuk a jelenség definiálására, 
függetlenül a gőztömeghányadtól.  

A nukleáris iparban kiemelt fontosságú, hogy az 
üzemanyagot körülvevő burkolat ne sérüljön meg, ugyanis ez 
szigeteli el a hasadási termékeket a hűtőközegtől, ez az egyik 
legfontosabb mérnöki gát. A CHF folyamatának elkerülésére 
atomerőművekben egy felső korlátot állapítanak meg a 
maximális üzemi hőfluxus értékére. 

A kritikus hőfluxus jelensége egy nagyon komplex 
termohidraulikai folyamat, így emiatt még napjainkban is 
intenzíven kutatják. A CHF értéke nagyon sok paraméter 
függvénye. Jellemzője, hogy kismintán végzett mérésből csak 
korlátozottan használhatók fel az eredmények a nagyobb 
méretű berendezésekben fellépő CHF értékének meghatáro-
zására [2]. A fontos esetekben tehát a valós méretű berende-
zésen célszerű elvégezni a mérést, a valóssal megegyező 
geometrián. 

Számos kutatást végeztek már a CHF meghatározására 
csövekben, csőkötegekben, négyszögletes és egyéb 
csatornákban és csak a csövekre végzett mérések száma 
meghaladja az ezret [3]. A körgyűrű geometriájú berendezé-
seken végzett kísérletekre is számos példa található, azonban 
a legtöbb ilyen kutatást a nagy nyomástartományú és magas 
tömegáramú esetekre végezték.  

A szerzők szinte kivétel nélkül azt hangsúlyozzák, hogy több 
mérési eredményre lenne szükség az alacsony nyomású és 
alacsony tömegfluxusú tartományban [3,4,5]. Elsősorban ez a 
tény motiválta berendezésünk megépítését. A berendezés 
tervezésénél azonban fontosnak tartottuk, hogy az áramlás 
vizuálisan megfigyelhető legyen, és gyorskamerát használva 
felhasználhassuk a vizuális adatokat CFD kódok validálá-
sánál, vagy esetleg egyéb jelenségek tanulmányozásánál. 

A CHF mérése 

A tesztberendezés 

A tesztberendezés sematikus képe látható az 1. ábrán. Főbb 
alkotóelemei a tesztszakasz, a kondenzátor, a nyomástartó 
edény, a szivattyú, a fojtószelepek és az előmelegítő.  
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A hurkot ioncserélt vízzel töltöttük fel és a felmelegítési 
szakaszban gáztalanítottuk. A vizet a hurokban egy HALM 
(230 V~/100 W) típusú fűtési keringető szivattyú hajtja. Az 
előmelegítő egy vastag cső, amely a tesztberendezés legalján 
helyezkedik el. A csőbe hermetikusan benyúlik az 1,6 kW 
teljesítményű (230 V) fűtőszál. A kondenzátor egy ZILMET 
típusú, 15 kW nominális teljesítményű lemezes hőcserélő, 
melynek szekunder oldalát csapvízzel hűtöttük. Az adat-
gyűjtő rendszert ADAM típusú modulokkal valósítottuk 
meg. A nyomás mérése SITRANS Z SIEMENS típusú 
nyomástávadókkal történt. A tesztszakasz ki- és belépő 
hőmérsékletét PT100 ellenállás hőmérőkkel mértük, míg a 
többi hőmérsékletméréshez saját gyártású, K típusú 
termoelemeket használtunk. A forgalom mérésére McMillan 
102 Flo-Sen 8T járókerekes áramlásmérőt használtunk. A 
nyomástartón egy 5 bar nyitási nyomású biztonsági szelep 
található. A mérőkörhöz egy nagynyomású argon palack 
csatlakozik egy reduktoron keresztül, annak érdekében, hogy 
állandó kis térfogatáramú argont fecskendezzünk be a 
nyomástartó gázrészébe. A hurokhoz tartozik egy 40 liter 
térfogatú argon palack, aminek a funkciója az, hogy 
megnövelje a térfogatkompenzátor térfogatát. Ez a palack 
közvetlenül csatlakozik a hurokra.  

 
1. ábra: A teszthurok sémája 

A tesztszakasz 

A tesztszakasz egy belülről hevített körgyűrű. Az 
elektromosan fűtött belső tömör rúd anyaga rozsdamentes 
acél, aktív hossza 454 mm, átmérője 6 mm. A rozsdamentes 
pálca a végein kiszélesedik, átmérője 16 mm. A rozsdamentes 
rúdnak mindkét végén ugyanolyan átmérőjű (16 mm) 
vörösréz meghosszabbítása van az elektromos csatlakozások 
miatt. A külső cső 16,3 mm belső, és 20 mm külső átmérőjű 
hőálló üveg. A fűtött pálca koncentrikusan helyezkedik el az 
üvegcsőben, az alsó és felső fele egy-egy hasonló fejben 
végződik. Az elrendezést a 2. ábra mutatja. A fűtött rúd két 
vörösréz vége a fej végein túl vörösréz elektródákhoz 
csatlakozik. A fűtőáramot egy nagy teljesítményű váltóáramú 
tápegység biztosítja (0 - 10 VRMS/800 A max).  

A fűtött pálca falhőmérsékletének mérése nagyon fontos, 
hiszen a CHF fellépésekor a pálca túlhevül, így tanácsos még 
annak megolvadása előtt lekapcsolni a fűtőteljesítményt. Az 
általunk végzett kísérletekben a falhőmérsékletet a pálcára 
egy vékony bilinccsel hozzáerősített termoelemmel mértük 
három axiális pozícióban. A termoelemek köpenyátmérője 
0,5 mm a két alsó pozícióban és 0,25 mm a felső pozícióban. A 
termoelemek pozíciója felülről mérve 3 mm, 54 mm és 
182 mm. 

 
2. ábra: A felső fej műszaki rajza 

A kísérlet menete 

A kísérletek megkezdéséhez a berendezést fel kellett 
melegíteni, amihez az előmelegítő berendezést használtuk. 
Ebben a fázisban az inert gázok elhagyják a folyadékot. 
Annak érdekében, hogy minél előbb egyensúlyi állapotot 
érjünk el a nyomástartóban, relatíve nagy forgalmat 
állítottunk be a szivattyúval és a fojtó szelepekkel. A 
következő lépésben bekapcsoltuk a pálca fűtését is és ezzel 
egy időben beindítottuk a szekunder oldali csapvízhűtést 
annak szabályozójával együtt. A nyomástartó belépő 
vízhőmérsékletét szabályoztuk a szekunder oldali csapvíz 
tömegáramával. Ezután beállítottuk a méréshez kívánt 
tömegáramot és nyomást. A tömegáramot a fojtó szelepek 
megfelelő beállításával értük el. A nyomást argon gáz 
kismértékű befecskendezésével és egy szelepen történő 
elengedésével állítottuk be a kísérlet elején. A térfogat-
kompenzátor és a kiegészítő argon palack jól biztosította az 
egyenletes nyomást a kísérletek során, így annak további 
szabályozására nem volt szükség. Az utolsó fázisban 
100 W/perc teljesítményemelkedéssel növeltük a pálca 
teljesítményét. A kísérlet akkor ért véget, amikor a pálca 
falhőmérséklete bármely termoelemen meghaladta a 170 °C-
ot. A 3. ábra egy tipikus hőmérsékleti csúcsot mutat be. A 
felső ábra a pálca aktuális teljesítményét mutatja, ahogyan 
percenként 100 W-tal növekszik egészen addig, amíg a pálca 
hőmérséklete meg nem haladja a 170 °C-ot. Az alsó ábrán 
látszik, hogy a felső termoelemmel mért pontban a 
hőmérséklet körülbelül 330 °C-ig nő, majd a fűtőteljesítmény 
megszűnése után lecsökken.   

111 CHF pontot mértünk ki a kísérletsorozatban. A tömeg-
fluxus értéke 50-től 110 kg/(m2s)-ig változott, a nyomás 
1,1 bartól 2,25 barig. Az aláhűtés mértékét 3 ± 0,3 °C-on 
tartottuk a telítési nyomás alatt, amely 12,5 kJ/kg aláhűtési 
entalpiának felel meg.  
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A.) 

 
B.) 

3. ábra: Egy tipikus CHF detektálás eredménye 
A.) A pálca fűtési teljesítménye időben 

B.) A felső termoelem által mért falhőmérséklet 

Eredmények 
A kísérletek folyamán azt tapasztaltuk, hogy a CHF 
legtöbbször a pálca tetején jelent meg. A 111 mérési pontból 
csupán négyet detektáltunk a középső termoelemmel és egyet 
sem az alsó termoelemmel. Az, hogy a hosszirányban 
egyenletes fűtés mellett nem minden esetben a felső 
termoelemen tapasztaltunk CHF-et, ellentmondásosnak tűnik 
ugyan, de a jelenséget Haas [6] is megfigyelte hasonló 
körülmények között. 

A mért kritikus hőfluxus értékeket a következő 4. ábra 
mutatja a tömegfluxus függvényében. Látható, hogy a CHF 
értéke növekszik a tömegáram növekedésével az 50-től 
110 kg/(m2s)-ig tartó tartományban. Szintén megfigyelhető, 
hogy a nyomás növekedésével nő a kritikus hőfluxus értéke. 
Ez a tendencia minden egyes mért nyomástartományra igaz, 
egészen az 1,1 bartól a 2,25 bar értékig, amely egybevág az 
irodalomban fellelhető korábbi megfigyelésekkel [7, 8].  

 
4. ábra: A mért CHF pontok a tömegfluxus függvényében 

 

A kritikus gőztömeghányad értékeket a hőmérlegből 
számoltuk ki. A 5. ábrán a számított kritikus gőztömeg-
hányad látható a tömegfluxus függvényében. Látható, hogy a 
kritikus gőztömeghányad értéke csökken a növekvő tömeg-
fluxus függvényében. Ahogy a nyomás értéke növekszik, úgy 
növekszik a gőztömeghányad értéke, amelyet alátámasztanak 
az irodalomban található adatok is [5]. 

 
5. ábra: A hőmérlegből számított kritikus gőztömeghányad értékek 

a tömegfluxus függvényében 

A CHF adatok összehasonlítása 
korrelációkkal 
A CHF terminológiájában a korreláció alatt a mérési 
eredményekre illesztett empirikus, félempirikus formulákat 
értik és mi is ezt használjuk. Jelen tanulmány öt korrelációt 
vizsgál meg különböző szerzőktől, és a közvetlen 
behelyettesítéses módszer segítségével összehasonlítja azokat 
a mérési eredményekkel. A választott korrelációk a 
következők: Doerffer és kollégái [9], Kumamaru és kollégái 
[10], El-Genk és társai [4], Schoesse és társai [11], Shah [12]. A 
kilépő gőztömeghányadot a hőmérleg alapján számítottuk, 
ahol a tesztszakasz hőveszteségét elhanyagoltuk. A kritikus 
hőfluxus meghatározásánál közvetlenül a mért tömegfluxust, 
nyomást és a hőmérlegből számolt kilépő gőztömeghányadot 
helyettesítettük be a korrelációkba, majd az így kapott CHF 
értéket, valamint a mért CHF értéket felhasználva 
összehasonlítottuk őket egymással. Az 1. táblázat egy 
összefoglaló táblázat az egyes korrelációk és a jelen mérések 
átlagos hibájáról (Avg.), átlagos szórásáról (S.D.) és RMS 
hibáiról, melyeket a következő módon számoltunk: 
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ahol: 

N – a mérési pontok száma, 

qc – a kritikus hőfluxus,  

qc,pred – a korreláció által adott érték, 

qc,exp – a mérés alapján kapott érték.  

Látható, hogy az El-Genk-féle korrelációnak van a legkisebb 
RMS hibája, tehát az adott paraméter tartományban ez 
közelíti legjobban a mérési eredményeket. 

1. táblázat Az egyes korrelációk összehasonlítása a mérési 
eredményekkel 

  Avg. S.D. RMS 

Doerffer  

(2006-os CHF táblázattal) 
0,124991 0,265646 0,293582 

Doerffer  

(1995-ös CHF táblázattal) 
0,105917 0,204251 0,23008 

Kumamaru -0,55458 0,056068 0,557412 

El_Genk 0,015035 0,080865 0,082251 

Schoesse 0,247074 0,035187 0,249567 

Shah -0,41999 0,10859 0,433805 

Összefoglalás 
Kritikus hőfluxus vizsgálatokat végeztünk az MTA EK 
ACRIL mérőhurkán alacsony nyomásokon és alacsony 
tömegfluxusok mellett. A tesztszakasz egy belső felületén 
egyenletesen fűtött, körgyűrű keresztmetszetű függőleges 
henger volt. Összesen 111 CHF pontot mértünk le  a berende-
zésen, és ezután a kapott eredményeket összehasonlítottuk a 
szakirodalomban megtalálható korrelációkkal. Azt tapasztal-
tuk, hogy a méréseket legjobban El-Genk korrelációja adja 
vissza 0,0822 RMS hibával. Az eredmények alátámasztják a 
Haas [6] által megfigyelteket, azaz a CHF nem minden 
esetben a felső termoelemnél jelentkezik annak ellenére, hogy 
a hossz mentén egyenletesen hevítettük a fűtőszálat. Ennek 
egyik magyarázata lehet a gyorskamerás vizuális 
vizsgálataink során is megfigyelt áramlási pulzáció jelensége, 
amely kifejezetten az alacsony térfogatáramok mellett 
jelentkezik [11]. További tapasztalat, hogy a kísérleteink 
során szabad szemmel megfigyelhettük a száraz foltok 
megjelenését a fűtött felületen a kritikus hőfluxushoz közeli 
üzemi tartományokban. 
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A negyedik generációs reaktorkoncepciók közül az egyik az ún. gázhűtésű gyors reaktor. A típus előnye a gyors 
neutronspektrum, illetve a zónából kilépő hűtőközeg magas hőmérséklete, amely jobb termikus hatásfokot eredményez a jelenleg 
üzemelő atomerőművekhez képest. A reaktor energetikai célú fejlesztése érdekében tervezik a 75 MW hőteljesítményű 
ALLEGRO kísérleti reaktor megépítését. Jelen munkánkban az ALLEGRO kerámia üzemanyag-kazetta két belső 
szubcsatornájára fejlesztettünk CFD (Computational Fluid Dynamics) modellt az ANSYS CFX kóddal, hogy a kialakuló 
hőmérsékletviszonyokat vizsgáljuk. Négy különböző felbontású hálót fejlesztettünk egy távtartórács osztás hosszú részre, és 
vizsgáltuk a hálófelbontás számítási eredményekre gyakorolt hatását. A hálóvizsgálat alapján kiválasztott felbontással építettük 
meg a teljes hosszúságú pálcaköteg rész modelljét, amellyel a hőmérséklet-eloszlást tanulmányoztuk. 

 

Bevezetés 
A negyedik generációs reaktorkoncepciók közül az egyik az 
ún. gázhűtésű gyors reaktor (GFR, Gas-cooled Fast Reactor). 
A típus előnye, hogy gyors neutron spektrummal 
rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemanyag-tenyésztést 
és a transzmutációt. Továbbá a zónából kilépő hűtőközeg 
magas hőmérséklete jobb termikus hatásfokot eredményez a 
jelenleg üzemelő atomerőművekhez képest, illetve olyan 
alternatív alkalmazásokat is lehetővé tesz, mint a hidrogén-
termelés. A jövőben egy ilyen, 2400 MW termikus 
teljesítménnyel rendelkező, villamos energiát termelő GFR 
atomerőmű megépítését tervezik [1] [2]. A villamos energiát 
termelő atomerőmű megépítése előtt a reaktor 
megvalósíthatóságát bizonyítani kell, illetve a szükséges 
technológiákat ki kell fejleszteni. A fenti célok megvalósítása 
érdekében egy 75 MW hőteljesítményű kísérleti GFR reaktor 
építését tervezik 2020 után [3]. A reaktor kezdetben acél 
burkolatú MOX (Mixed-OXide) üzemanyagot fog 
felhasználni, majd áttérnek a magas hőmérsékletnek ellenálló 
kerámia burkolatú karbid üzemanyagra. A kezdeti zónába 
bizonyos pozíciókba kísérleti kerámia üzemanyagot lehet 
helyezni besugárzás és tesztelés céljából. Korábban CFD 
(Computational Fluid Dynamics) modellt fejlesztettünk a 
kerámia kazetta hatvanfokos szegmensére, hogy a hűtőközeg 
hőmérséklet eloszlását vizsgáljuk [4]. Jelen munkánkban a 
kazetta két belső szubcsatornájára fejlesztettünk nagyobb 
hálósűrűségű CFD modellt az ANSYS CFX kóddal [5], hogy 
az azokban kialakuló termohidraulikai folyamatokat 
részletesebben vizsgáljuk. Négy különböző felbontású hálót 
hoztunk létre egy távtartórács osztás hosszú részre, és 
vizsgáltuk a hálófelbontás számítási eredményekre gyakorolt 
hatását. A hálóvizsgálat alapján kiválasztott felbontással 
építettük meg a teljes hosszúságú pálcaköteg rész modelljét. 
A belépő peremfeltételek számításához a szabad 
szubcsatorna részre is modellt építettünk. A számított 
eloszlások belépő peremfeltételként történő felhasználásával 
szimulációt végeztünk az ALLEGRO reaktor kerámia 
zónájának forró csatornájára. 

Az ALLEGRO kerámia kazetta  
Az ALLEGRO reaktor kerámia zónájában 87 üzemanyag-
kazetta van [3]. Az üzemanyag (U,Pu)C, melyet SiC kompozit 
kerámia pálcákba helyeznek. A kazetta pálcakötegében 90 
darab, 9,1 mm külső átmérőjű üzemanyag-pálca található (1. 
ábra). A pálcák háromszögrácsba vannak rendezve, a 
rácsosztás 11 mm. A pálcák hossza 1350 mm, amelyből 
860 mm az aktív hossz. A jelenlegi tervek szerint a pálcákat 
az aktív hosszon négy darab távtartórács rögzíti, melyek 
egymástól való távolsága 246 mm. A kazettákat hatszög 
keresztmetszetű palást határolja. A zónán átáramló 
hűtőközeg hélium, amelynek tömegárama 36,1 kg/s, 
nyomása 70 bar, belépő hőmérséklete 400 °C. Jelen 
munkánkban a pálcaköteg két belső szubcsatornáját 
vizsgáltuk (1. ábra, sárgával bekeretezve), hogy a bennük 
kialakuló termohidraulikai viszonyokról képet kapjunk.  

 

1. ábra: Az ALLEGRO kerámia üzemanyag-kazetta 
keresztmetszete és a modellezett tartomány [3] 
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Egy távtartórácsot magába foglaló 
modellel végzett számítások 

Egy távtartórácsot magába foglaló szubcsatorna 
CFD modellje 

A teljes hosszúságú pálcaköteg modell megépítése érdekében 
modellt fejlesztettünk a két belső szubcsatorna egy távtartó-
rács osztás (246 mm) hosszú részére (2. ábra). A modell 
középen magába foglalja az ALLEGRO kazetta távtartó-
rácsának adott keresztmetszetbe eső részét. A geometriát 
négy különböző felbontású hibrid hálóval (3. ábra) írtuk le, 
hogy vizsgáljuk a hálósűrűség számítási eredményekre 
gyakorolt hatását. A hálók a távtartórács környezetében 
tetraéder elemeket tartalmaznak, prizma elemekből álló 
határréteg-hálóval. A tetraéderes régió alatt és fölött a szabad 
pálcaköteg részben prizmatikus elemeket hoztunk létre 
hexaéder elemekből álló fali rétegekkel. A J1 háló ~19,9; a J2 
~4,8; a J3 ~3,6 és a J4 ~0,8 millió elemből áll.  

 
2. ábra: A szubcsatorna és a távtartórács rész geometriai modellje 

  

A modell alsó felületén belépés peremfeltételt adtuk meg, és 
előírtuk a sebesség, illetve a turbulens jellemzők eloszlását 
szabad pálcakötegre végzett külön számítások eredményei 
alapján. A felső felületen kilépés peremfeltételt definiáltunk 0 
Pa relatív nyomással. A referencianyomás értéke a rendszer 
üzemi nyomásával egyezett meg (70 bar). A párhuzamos 
oldalsó falakat periodikus interface-szel kapcsoltuk össze, 
hogy figyelembe vegyük a szomszédos kötegrészek hatását. 
A távtartórács és a pálcák falát csúszásmentes, sima falként 
modelleztük. A hélium hűtőközeg jellemzőit üzemi nyomásra 
(70 bar) és a zóna belépő hőmérsékletére (400 °C) 
vonatkoztattuk. A számításokhoz a BSL Reynolds-feszültség 
turbulenciamodellt alkalmaztuk. 

 

3. ábra: Egy távtartórácsot tartalmazó geometria hálói (J1, J2, J3, 
J4) a kilépő síkon 

A hálóérzékenység-vizsgálat eredményei 

A négy különböző felbontású hálóval ugyanolyan 
peremfeltételek mellett számításokat végeztünk. A 4. ábra az 
axiális sebesség keresztmetszeti, az 5. ábra vonal menti 
eloszlását mutatja 1D távolságra a rács mögött. Látható, hogy 
a hálófelbontás jelentősen befolyásolja az eredményeket 
közvetlenül a rács mögött. A legdurvább háló (J4) jellegre is 
rossz eredményt adott. A háló finomításával az áramlás egyre 
finomabb struktúrája kerül felbontásra. A J1 és a J2 hálón 

számított eredmény kevésbé tér el, mint a J2 és a J3 hálón 
számított. Az előbb tárgyalt jellemzőt 10D távolságra a rácstól 
a 6. és 7. ábrák mutatják. Az axiális sebesség eloszlását 
kevésbé befolyásolja a hálófelbontás, mint 1D távolságra, 
azok jellegre jól egyeznek.  

 

4. ábra: Axiális sebesség eloszlása a távtartórács mögött 1D 
távolságra a különböző hálókon (J1, J2, J3, J4) számítva 

 

5. ábra: Sebességprofilok a 4. ábrán látható vonal mentén 1D 
távolságra a távtartórács mögött különböző hálókon számítva 

 

6. ábra: Axiális sebesség eloszlása a távtartórács mögött 10D 
távolságra a különböző hálókon (J1, J2, J3, J4) számítva 

 

7. ábra: Sebességprofilok a 4. ábrán látható vonal mentén 10D 
távolságra a távtartórács mögött különböző hálókon számítva 

A CFD számítás eredményéből kiértékeltük a távtartórács 
nyomásesését, és ellenőrzésképen a Rehme-korreláció [6] 
segítségével is meghatároztuk azt. Mind a négy háló esetén jó 
egyezés van a CFD számítás és a korreláció eredménye 
között. A legkisebb eltérés (J1 ~2%, J2 ~4%) a legfinomabb 
háló esetén adódott. A további számításokhoz a J2 jelű hálót 
választottuk, mivel kezelhető számítógépi erőforrásigény 
mellett elfogadhatóan pontos eredményt ad. 
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A teljes hosszúságú pálcaköteg 
modellel végzett számítások 

A teljes hosszúságú pálcaköteg CFD modellje 

A teljes hosszúságú pálcakötegben kialakuló 
termohidraulikai folyamatok vizsgálata céljából további 
modellt fejlesztettünk. A modell magába foglalja a 860 mm 
hosszú aktív és az előtte levő 490 mm hosszú inaktív pálca 
szakaszokat (8. ábra), továbbá a SiC anyagból álló 
pálcaburkolatot. Vizsgáltuk az eredmények eltérését a 
pálcaburkolatot tartalmazó és azt nem tartalmazó modellek 
között a pálcaburkolat hővezetésének figyelembevételével. A 
modellünkben az aktív szakaszon négy távtartórács található. 
A modell felépítéséhez a J2 jelű hálót választottuk a 
hálóvizsgálat eredményei alapján. A pálcaburkolatot 
hexaéderes hálóval írtuk le. A modell peremfeltételei részben 
megegyeznek a 246 mm hosszú modell peremfeltételeivel 
(3.1.), így csak az eltéréseket ismertetjük. A pálcák aktív 
részére hőfluxus profilt [4] adtunk meg. A kötegbe belépő 
közeg hőmérsékletére 400 °C-t írtunk elő. A hélium 
hűtőközeg fajhőjét állandó értékűnek vettük (5195 [J/kgK]). 
Sűrűségét, dinamikai viszkozitását és hővezetési tényezőjét 
[7] a hőmérséklet függvényében polinomokkal adtuk meg. A 
SiC pálcaburkolat sűrűségét állandónak (2600 kg/m3) 
tekintettük, fajhőjét és hővezetési tényezőjét a hőmérséklet 
függvényében polinomokkal írtuk elő. 

 

8. ábra: A teljes pálcaköteg CFD modellje 

A teljes hosszúságú pálcaköteg modellel végzett 
számítások eredményei 

A távtartórácsok után azonos távolságokban a kialakuló 
áramképek jellege azonos, megegyezik a korábban 
bemutatottakkal (4., 6. ábra, J2 háló). A közeg átlagsebessége 
a csatorna hossza mentén folyamatosan növekszik a 
felmelegedésből adódó sűrűségcsökkenés következtében. A 
kilépési keresztmetszetben a közeg átlagos sebessége 
38,5 m/s, míg maximális értékét az utolsó távtartórácsnál éri 
el (50 m/s). A kötegben kialakuló keresztáramlásokat a 9. 
ábra mutatja az 1. és 4. távtartórács mögött 1D és 5D 
távolságra. 

9. ábra: Keresztáramlások az 1. és 4. távtartórács mögött 1D és 5D távolságra 
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A távtartórács hatására a keresztáramlások struktúrája 
teljesen átrendeződik a szabad pálcakötegben kialakulóhoz 
képest, és a hűtőközeg-keveredés intenzitása is növekszik. A 
rácstól távolodva az áramlás struktúrája változik, és a 
keveredés intenzitása is csökken. Az axiális 
sebességeloszláshoz hasonlóan a keresztáramlások 
struktúrája a távtartórácsok mögött azonos távolságokban jól 
egyezik. 

 

10. ábra: Keresztmetszeti hőmérséklet-eloszlás a negyedik 
távtartórács után 1D és 5D távolságban a pálcaburkolat nélkül 

és a pálcaburkolattal számított esetben 

A közeg hőmérséklete alacsonyabb a csatornák belső részén. 
A fal felé haladva a hőmérséklet növekszik, az alacsonyabb 
sebességű zónákban értéke magasabb. A bemutatott mezők 
esetén szubcsatornánként három forróbb régió alakul ki. 
Azonos távolságokra a rácsoktól az eloszlások jellege azonos. 
Megfigyelhető a pálcaburkolatban történő hővezetés hatása a 
hűtőközeg hőmérséklet eloszlására. A burkolat 
hővezetésének hatására a fali hőmérséklet maximum értéke 
1141,2°C-ról 1103,7°C-ra csökken. Ez a változás a kazetta 
sarok pálcáját vizsgálva jelentősebb [4]. 

 

11. ábra: A hűtőközeg hőmérséklete a fal és a középvonal mentén 

A 11. ábrán a csatorna középvonalában és a pálcafal mentén 
az adott magasságban lévő átlagos hőmérsékletek láthatóak. 
A hűtőközeg és a pálcafal hőmérséklete a távtartórácsok 
környezetétől eltekintve folyamatosan növekszik a köteg 
hossza mentén. A pálcaburkolat hőmérséklete a 
távtartórácsok okozta áramlási viszonyok következtében a 
rácsoknál lokálisan alacsonyabb. Ezzel szemben a középvonal 
mentén a rácsoknál és közvetlenül a rácsok után magasabb 
hőmérsékletű hűtőközeg áramlik. A fűtőelem-burkolatot 
tartalmazó modell esetében a hőmérséklet azimutális 
eloszlása egyenletesebb, mint a burkolat nélküli esetben. Az 
átlagos fali hőmérséklet a burkolatot tartalmazó és a 
burkolatot nem tartalmazó esetben nem különbözik 
lényegesen (eltérés ~2,7 °C). 

 

12. ábra: A hőátadási tényező változása a hossz mentén 

A hőmérséklet különbségekből és a hőfluxus értékekből 
kiszámítottuk a hőátadási tényező hossz menti változását 
(12. ábra.) Minden távtartórácsnál és közvetlenül azok mögött 
egy-egy csúcs figyelhető meg a tényező értékében. Az első 
csúcsot a közeg megnövekedett áramlási sebessége, a 
másodikat az intenzívebb hűtőközeg-keveredés okozza.  

A pálcaburkolatot tartalmazó esetben a számított hőátadási 
tényező értéke kissé alacsonyabb (kb. 1,6 százalékkal), mint a 
burkolat nélküliben. A CFD modellel számított hőátadási 
tényezőt összevetettük a Rehme hőátadási korrelációval [6] 
számított eredménnyel. A CFD kóddal számított hőátadási 
tényező a „zavartalan” áramlás szakaszaiban jól egyezik a 
Rehme-formula eredményével. A távtartórácsok 
környezetében az értékek jobban eltérnek, mint ±20%, a rács 
áramlásra gyakorolt hatása miatt. 

Összefoglalás 
Jelen munkánkban az ALLEGRO reaktor kerámia 
kazettájának két belső szubcsatornájára fejlesztettünk CFD 
modellt. A vizsgálatokhoz szükséges peremfeltételek 
meghatározása céljából először a szabad pálcakötegben 
kialakuló áramlást modelleztünk. A teljes hosszúságú 
pálcaköteg modell megépítése céljából egy távtartórács osztás 
hosszúságú modellt fejlesztettünk, amely magába foglalja a 
távtartórács adott szegmensét. A modellel hálóérzékenység-
vizsgálatot végeztünk, amely megmutatta, hogy melyik 
hálósűrűséget célszerű választani a további szimulációkhoz. 
A különböző hálókkal számított távtartórács nyomásesések jó 
egyezésben vannak a Rehme-korreláció eredményével. A 
hálóvizsgálat alapján kiválasztott hálóval megépítettük a 
teljes hosszúságú pálcaköteg rész modelljét. A számítások 
rámutattak, hogy a távtartórácsoknak szignifikáns hatása van 
a sebesség-, ebből következően a hőmérséklet-eloszlásra. A 
számítási eredményekből kiértékeltük a hőátadási tényezőt. 
A „zavartalan” áramlás tartományában a CFD kóddal 
számított hőátadási tényező jól egyezik a Rehme hőátadási 
korreláció eredményével. A jövőben tovább folytatjuk a 
kutatást a pálcaköteg sarok csatornájának részletes 
vizsgálatával. 
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Mit adott nekünk Hevesy György? 

Megemlékezés halálának 50. évfordulójáról 

Radnóti Katalin 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

 

Jelen írásban az 50 éve elhunyt Nobel díjas Hevesy Györgyre (1885-1966) emlékezünk. Felidézzük fordulatokban gazdag életét, 
röviden bemutatjuk munkásságát, különös tekintettel két fontos felfedezésére: a hafnium kémiájára és az izotópos 
nyomjelzéstechnikára, annak széleskörű jelentőségére napjaink orvostudományában. Összefoglalónk célja az is, hogy a fizika- 
és kémiatanárok számára ötleteket adjunk munkássága eredményeinek feldolgozásához. 

 

Miért érdemes tudománytörténettel foglalkozni a különböző 
szaktárgyak tanóráin? „Mert így érdekesebb a tananyag, a 
gyerekek motiváltabbak lesznek, színesíti a tanórát” - ilyen és 
ezekhez hasonló válaszokat hallhatunk. Írásunkban azt 
szeretnénk bemutatni, hogy a tudománytörténetnek a fent 
említetteknél sokkal fontosabb szerepe van. Ennek 
illusztrálására idézzünk néhány gondolatot az 2012-ben 
elfogadott Nemzeti alaptanterv Ember a természetben 
műveltségi terület esetében megfogalmazottakból, melyben a 
természettudományos megismerés külön kiemelt 
témakörként szerepel [4]: 

„A tudományos gondolkodás műveleteinek megismerése…” 

„Természettudományi témájú ismeretterjesztő források önálló 
keresése, követése, értelmezése, az ismeretszerzés eredményeinek 
bemutatása, mások eredményeinek értelmezése.” 

„A tudományos modellek változásának felismerése. Nagyobb, 
összefüggő tudománytörténeti folyamatok megismerése, tudásunk és 
történelmünk változásában játszott szerepük tanulmányozása.” 

A háromévente lebonyolított PISA mérés természettudomány 
részének fontos témaköre a természettudományos 
megismerés. Az eddigi vizsgálatok eredményeinek elemzése 
azt mutatta, hogy a magyar diákoknak hiányosságaik vannak 
a fent említett területeken. Nem igazán tudtak válaszolni a 
diákok az olyan jellegű kérdésekre egy-egy konkrét példa 
kapcsán, mint: 

 mit is jelent az, hogy egy kérdést tudományos vizsgálat 
tárgyává tenni,  

 mi a kontrolkísérlet szerepe,  

 mit jelent egy vizsgálat megtervezése, majd abból 
következtetések levonása,  

 ok okozati viszonyok felismerése, 

 mi tekinthető természettudományos bizonyítéknak?  

Diákjaink nem ismerik fel a természettudományos 
problémákat, melyeket tudományosan lehet vizsgálni, 
például kísérletet tervezni, majd elvégezni, a kapott 
adatokból következtetéseket levonni. 

A tudomány történetének tanulmányozása, egy–egy 
felfedezés lépéseinek nyomon követése fontos szerepet 
tölthet be a fent említett területeken. A kiválasztott felfedezés 
kapcsán célszerű megvizsgálni a tanórákon (szakkör, 
fakultáció), hogy az milyen társadalmi környezetben jött 
létre, milyen addig létező elméleteket, gondolkodási 
rendszereket, szemléletmódot váltott fel? Milyen előzményei 
voltak a felfedezésnek? Hogyan, milyen módszerrel történt a 
felfedezés? Milyen további kutatásokat indukált, majd pedig 
annak következményeképp milyen változások jöttek létre 
magában a tudományban, illetve esetlegesen az emberiség 
életében? Hogyan fogadta a tudományos közösség a 
felfedezést? Fontos tanári feladat a reális tudománykép 
kialakítása a tudományos kutatásról és a kutatókról, 
bemutatni, hogy a tudomány változó rendszer. Természetes 
módon fordul olyan elő, hogy egy hosszú ideig létező 
elméletet megdöntenek az újabb felfedezések, és az e közben 
előforduló tévedések természetes velejárói a folyamatnak.  

 
1. ábra: Fénykép Hevesy Györgyről 
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2. ábra: Emléktábla Hevesy szülőházán 

(Budapest, Akadémia utca 3.) 

 
3. ábra: A turai kastély 

 
4. ábra: A turai Hevesy György Általános Iskola logója 

 
5. ábra: Hevesy fényképe a Bohr Intézet honlapjáról 

Hevesy György élete dióhéjban 
Hevesy György (1. ábra) 1885. augusztus 1-én, zsidó 
származású, kikeresztelkedett családban született (2. ábra). 
Édesapja Bischitz Lajos hevesi földbirtokos, édesanyja Eugenia 
Schossberger de Tonya bárónő volt. Édesanyja családjának 
Hatvan közelében, Turán egy Ybl Miklós által tervezett, 
nagystílű, hatalmas kastélya volt, melyhez egy óriási park is 
tartozott (3. ábra). Napjainkban ez ismét látogatható, 
elkezdődtek a felújítási munkálatok is. A turai általános 
iskola felvette Hevesy György nevét (4. ábra).  

A család nevét édesapja változtatta Hevesyre, amikor 
nemességet kapott. Nyolcan voltak testvérek, 5 fiú és 3 leány. 
A gyerekek nem jártak úgynevezett elemi iskolába, hanem 
magán úton tanultak, mely gyakran 10-12 óra tanulást is 
jelentett számukra, mivel több nyelvet is tanultak, németet, 
angolt és franciát. Hevesy később a Piarista Gimnáziumban 
tanult és itt érettségizett, majd a budapesti 
Tudományegyetemen kezdte meg felsőfokú tanulmányait, 
ahová két félévet járt. Ezt követően Berlinben tanult, mint 
vegyészmérnök hallgató egy félévet, majd átment a dél-
németországi Freiburgba, és itt fejezte be egyetemi 
tanulmányait. Ez után tanársegéd lett a Szerves Kémiai 
Tanszéken. Végül Zürichben 23 éves korában doktorált.  

1910-től Karlsruhéban dolgozott Fritz Haber (1868-1934), az 
ammóniaszintézis feltalálója mellett, aki 1911-ben Angliába 
küldte. Hevesy Rutherford (1871-1937) laboratóriumát 
választotta Manchesterben, mely meghatározó helyszín lett 
számára tudományos karrierje szempontjából. Három éven 
keresztül dolgozott itt, kisebb–nagyobb megszakításokkal. 
Rutherfordtól származott az a feladat, mely a későbbi Nobel 
díjas felfedezéséhez, az izotópos nyomjelzéshez elvezette.  

Hevesy fontosnak tartotta a kapcsolatot a magyar 
tudományos közélettel is. 1911-ben honosítatta doktori 
oklevelét, 1913-ban habilitált, továbbá cikkeket írt, 
előadásokat tartott. Hazajött, és mint magyar állampolgár az 
első világháború alatt szolgálatot teljesített a Monarchia 
hadseregében Besztercebányán és Nagytétényben. Az 
Állatorvosi Főiskola laboratóriumában dolgozott, mely abban 
az időszakban a hazai kémiai kutatások egyik meghatározó 
helyszíne volt.  

A budapesti tudományegyetemen oktatói katedrát és 
tanszékvezetői kinevezést is kapott, de mire ez megtörtént, az 
már a Tanácsköztársaság idejére esett. Ennek bukása után 
furcsa körülmények között végül is távozott az országból. 
1920-ban elfogadta Niels Bohr (1885-1962) meghívását 
Koppenhágába, ahol részt vett a Bohr Intézet 
megalapításában és le is telepedett ott. Ezt követően csak 
mint magánember jött haza látogatóba. 1924-ben 
megházasodott, a dán Pia Riist vette feleségül, akitől négy 
gyermeke született. Ennek az időszaknak a „terméke” a 
hafnium elem felfedezése, melyet cikkünk későbbi részében 
ismertetünk. A koppenhágai egyetemhez tartozó intézet 
honlapján kiemelt helyen szerepel Hevesy György és 
munkásságának ismertetése [14]. 

1926-ban ismét Freiburgban volt, ahol elfogadta az egyetem 
katedráját és nyolc kellemes évet töltött itt, ahol a röntgen-
fluoreszcencia analízis módszerét fejlesztette ki analitikai 
célokra. 1933-ban, Hitler hatalomra jutásakor távozott és tért 
vissza Koppenhágába. Itt dolgozta ki a neutronaktiváció 
módszerét analitikai célokra, és azért, hogy radioaktív 
izotópokat tudjon létrehozni a már korábban felismert 
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nyomjelzéses technikához (5. ábra). Azonban a nácizmus elől 
innen is menekülnie kellett és Svédországba ment. 1943-ban 
kapta meg a Nobel díjat, ami együtt járt azzal, hogy 
felvehette a svéd állampolgárságot, mellyel élt is a háborús 
helyzetre való tekintettel. Egészen addig magyar útlevele 
volt. Gyermekei itt jártak iskolába, itt érettségiztek. Később, 
jóval a második világháború befejezését követően 
visszaköltözött szeretett városába, Freiburgba, és itt is halt 
meg 1966. július 5-én.  

A Nobel díjon kívül számtalan kitüntetést kapott, sok 
akadémia választotta tagjává, több egyetem díszdoktora volt, 
többek közt az Eötvös Loránd Tudományegyetemé és a 
Budapest Műszaki Egyetemé is. 2001. április 11-én 
újratemették Budapesten, sírja a Nemzeti Panteonban 
található a Kerepesi úti temetőben (6. ábra) [1, 5, 11, 12, 13, 14, 
15].  

 
6. ábra: Hevesy György sírja 

Az izotópfogalom kialakulása 
Az atom, mint görög szó, oszthatatlant jelent. Már az ókori 
görögök esetében felmerült az a gondolat, hogy az anyagnak 
vannak legvégső, tovább már nem osztható részei, melyeket 
atomoknak neveztek el. A későbbi korokban differenciálódott 
a fogalom, és a 18-19. század kémikusai már úgy értelmezték, 
hogy vannak olyan egyszerű anyagok, az elemek, melyek 
egyforma atomokból állnak. Ezek jellemzésére bevezették az 
atomsúly (napjainkban relatív atomtömeg) fogalmát, melyet 
különböző összehasonlító mérések alapján minden elem 
esetében meg tudtak határozni. Az egyes elemek atomsúlyok 
szerinti csoportosítása képezte a periódusos rendszer 
felállításának alapját is. Az egyes elemek azonosítására azt a 
módszert használták, hogy meghatározták atomsúlyát. Ezt 
később kiegészítette a színképelemzés.  

A 19. század végén, 1896-ban fedezte fel a radioaktivitás 
jelenségét Henri Becquerel (1852 - 1908). 1903-ban Ernest 
Rutherford (1871-1937) és Frederick Soddy (1877-1956) 
megállapították, hogy az alfa és a béta bomlás elem-
átalakulással jár együtt. Soddy és Kasimir Fajans (1887-1975) 
kimutatták, hogy az alfa sugárzás közben elbomló atomok 
rendszáma kettővel, atomsúlya pedig néggyel csökken. A 
(negatív) béta sugárzás esetében pedig az atomsúly 
változatlan marad, ellenben az elem a periódusos 

rendszerben eggyel jobbra tolódik. Ez az úgynevezett Soddy 
– Fajans féle eltolódási szabály. Az izotóp fogalmát végül 
Soddy vezette be 1913-ban. 

Joseph John Thomson (1856-1940) arra a következtetésre 
jutott, hogy elektromos és mágneses mezőt egyidejűleg 
alkalmazva, egymással párhuzamos elektromos és mágneses 
mezőben a különböző sebességű, de azonos fajlagos töltésű 
részecskék becsapódási nyomai egy parabola íven 
helyezkednek el. Így határozta meg az elektron fajlagos 
töltését.  

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

Az izotópfogalom kialakulásában komoly szerepe volt 
Hevesy Györgynek. Írásunk további részében bemutatjuk az 
ezzel kapcsolatos munkásságát, mely a későbbi Nobel díjhoz 
vezetett, kiemelt figyelmet fordítva a természettudományos 
kutatás egyes lépéseire, melyek elemzése akár a tanóra része 
lehet, esetleg érdeklődő diák kiselőadásában. Felhívjuk a 
figyelmet a hipotézisek szerepére. Ugyanis a tudományos 
kutatás nem úgy kezdődik, hogy a tudósok elkezdenek 
„méricskélni”, majd annak alapján kapnak mindenféle 
összefüggéseket, melyeket majd törvényeknek neveznek és 
az iskolában meg kell tanulni. A kutatási kérdések mindig 
egy jól meghatározott elméleti keretben fogalmazódnak meg, 
annak megfelelően tervezik meg az empirikus adatgyűjtést, 
majd vonják le a következtetéseket, melyek vagy 
alátámasztják a kiindulási hipotézist, vagy nem [7].  

A radioaktív nyomjelzés 
lehetőségének felismerése 
A következőkben nyomon követjük a felfedezés menetét, 
miközben kiemeljük annak fontos részeit. A kiindulási 
probléma a következő volt: Az osztrák kormány 
ajándékaként Manchesterbe érkezett több száz kilogramm 
uránérc-küldemény. Hevesy Rutherfordtól azt a feladatot 
kapta, hogy válassza szét az ólmot és a radioaktív sugárzás 
egyik bomlástermékét, a rádium D-t.  

A hipotézis a következő volt: Az urán bomlási sorában 
található RaD és a sor záró tagja, az ólom „különböző 
elemek”, tehát ezeket kémiailag szét lehet választani.  

Hevesy a kutatási feladat kiadására a következőképp 
emlékezett vissza:  

"- Nos, fiam, ha megérdemled a sót a levesedbe, a sugárzó RaD 
atomokat különítsd el ettől a sok piszkos ólomtól!" 

El is kezdte a megfelelő kísérleti vizsgálatok sorát elvégezni, 
melyeket a vegyészek szoktak. Azonban a feladat 
megoldhatatlan volt, a rádium D-t kémiai úton nem lehetett 
elválasztani az ólomtól (mivel ez az ólom egyik izotópja, a 
210-es tömegszámú, mint azt napjainkban már tudjuk).  

Tehát Hevesy levonta a következtetést, hogy ez lehetetlen, de 
vizsgálatai egy új ötlet felmerülését eredményezték, melyet 
1913. január 8-án le is írt munkatársának, Friedrich Adolf 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJiLu4icDNAhUmM5oKHTJHDREQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FHevesy_Gy%25C3%25B6rgy&psig=AFQjCNE-eP3QRKt2Mhi1FJs4m0d2n6j_1A&ust=1466837437588323
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Paneth-nek (1887-1958): "Mivel a RaD nem különül el az ólomtól, 
azt az ólom nyomon követésére használhatjuk, például arra, hogy 
megvizsgáljuk az ólomsók vízben történő oldhatóságát különböző 
hőmérsékleteken." 

Részletesebben:  

"- Mint megmutattuk, a radioaktív RaD ólomtól történő 
elkülönítése mindmáig eredménytelen maradt: egyik kísérlet során 
sem volt megfigyelhető koncentrációjuk megváltozása. Mért 
mennyiségű RaD-t adtunk ismert mennyiségű ólom-vegyülethez, 
azután teljesen összekevertük őket. Akármilyen kis mintát vettünk 
is ki az oldatból, koncentrációviszonyuk minden kémiai kezelés után 
ugyanaz maradt. Mivel a radioaktív RaD sugárzása révén sokkal 
kisebb mennyiségben is kimutatható, mint az ólom, RaD hozzáadása 
kvalitatívan és kvantitatívan is lehetővé teszi az ólom nyomon 
követését. A RaD tehát az ólom indikátora lehet." [4] 

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

A már az életrajzi részben említett Állatorvosi Főiskolán 
Hevesy együtt dolgozott Róna Erzsébettel (1890-1981), akinek 
első komoly vizsgálatsorozatához ő adta az ötletet. Az erről 
készült publikáció 1914-ben, Róna Erzsébet 24 éves korában 
jelent meg, és ebben az urán bomlási sorozatának vizsgálati 
eredményeit közli [4].  

1915-ben Róna Erzsébet és Hevesy György egy közös kísérleti 
munkájukról beszámoló cikket jelentettek meg a 
nyomjelzéses technika egy konkrét alkalmazásáról [2, 8, 9,10].  

A kísérletsorozat kiinduló hipotézise az volt, hogy az 
oldódási sebesség változik a savkoncentráció függvényében. 
Az egyes atomok helyzete dinamikusan változik a folyadék 
és a szilárd fázis között, az atomok állandó kicserélődése 
megy végbe.  

Ennek alapján a kutatási feladat, a kérdésfeltevés a következő 
volt: Hogyan változik az ólom és a bizmut oldódási sebessége 
salétromsavban a sav koncentrációjának függvényében? 
Ténylegesen történik-e a szilárd és folyékony fázis között 
atomkicserélődés? 

Vizsgálataik során kimutatták, hogy mind az oldódási 
sebességeket, mind a szilárd- és a folyadékfázis közötti 
atomkicserélődést jól lehet tanulmányozni a nyomjelzéses 
módszerrel. Az ólmot a radioaktív ThB-vel, a bizmutot a 
ThC-vel, mint indikátorral keverték össze. A ThB valójában 
nem más, mint az ólom egyik β bomló izotópja, mely a 
tórium bomlási sorának tagja és 10,6 óra a felezési ideje. (Ez 
nem azonos a RaD-vel, mely a nyomjelzés ötletét adta 
Hevesynek, mert az az urán 238-as izotóp bomlási sorának 
tagja, és 22 év a felezési ideje.) A ThC pedig a 212-es bizmut 
izotóp. 

A vizsgálatok során kapott eredményeik alapján levonták a 
következtetéseket, megállapították, hogy az ólom és a bizmut 
oldódási sebessége növekszik. Az ólomionok jelenléte a ThB 
(ólom 212) oldódási sebességét csökkenti, de nem változtatja 
a ThC-jét. Továbbá történik a szilárd és folyadék fázis közt 
atomkicserélődés, melyre az aktivitás változásából lehetett 
következtetni.  

A módszernek napjaink kutatásaiban és orvosi 
alkalmazásainak, elsősorban a diganosztikában az élettani 
folyamatok nyomonkövethetősége miatt óriási a jelentősége.  

Ha egy vizsgált elemben annak radioaktív izotópja is jelen 
van, a radioaktív sugárzás, mint jelzés segítségével 
végigkísérhetjük ezen elem útját a legkülönbözőbb kémiai 
folyamatokban. Ez a dolog pedig akkor válik különösen 
izgalmassá, ha a biológiai szervezetek anyagcseréjét és más 
olyan folyamatait vizsgáljuk, melyek fizikai (oldódás, 
diffúzió) és kémiai folyamatokban valósulnak meg. Hevesy 
már fiatal korában felismerte a radioaktív nyomjelzés e 
lehetőségét és - mint fentebb bemutattuk- alkalmazta azt a 
kémiában. Ez azonban kevés lett volna a Nobel-díjhoz. 
Viszont ugyancsak ő volt az, aki e módszert bevezette a 
biológiába, majd az orvostudományba, és aki a kísérleti 
atomfizika fejlődését — a mesterséges izotópok 
létrehozásának lehetőségét — felhasználva hatékonyan 
kidolgozta e területeken is a fiziológiai és orvostudományi 
vizsgálódásokat (így pl. a daganatkutatást) alapvetően 
forradalmasító, s ma már az orvosi diagnosztika és gyógyítás 
mindennapjaihoz hozzátartozó módszert, s ily módon a 
nukleáris medicina megalapítójává vált.  

Ezeket a vizsgálatokat Koppenhágában kezdte el. Elsőként 
mesterséges radioaktív foszforizotópot állított elő (32S(n,p)32P 
magreakcióval), amit aztán fontos élettani vizsgálatokhoz 
használt fel. A radioaktív foszfor segítségével először a 
csontfejlődés mechanizmusát tanulmányozta, majd később a 
rák kialakulásával kapcsolatban is végzett vizsgálatokat. 
Továbbá ez vezette a neutronaktivációs analízis 
felfedezéséhez is [12, 13, 14].  

A nukleáris medicina napjainkban az egyik 
legdinamikusabban fejlődő nukleáris szakterület. A 
radioaktív izotópokkal jelzett vegyületeket felhasználják 
diagnosztikára, terápiára, fiziológiás és 
gyógyszermechanizmus vizsgálatokra egyaránt. Az egyik 
legújabb terület a pozitronemissziós tomográfia (PET), 
melyről egy két részes cikk jelent meg a Nukleonban [3]. 

A fentieken kívül a Németországban töltött évek alatt a 
természetben előforduló radioaktív elemek sugárzását 
tanulmányozta és ezekből az eredményekből vont le 
következtetéseket a Föld kialakulására vonatkozóan. 
Azonosította a 40K-t is, amely a természetes kálium 0,01%-a és 
pozitív, illetve negatív béta-bomlással alakul át argonná, 
illetve kalciummá 109 év felezési idővel. A levegőben lévő 
körülbelül 1 %-nyi argon ebből a folyamatból származik. 
Felfedezte és vizsgálta a 147Sm, 148Sm és 149Sm magokat, 
amelyek a természetben lévő szamárium 15%-át, 11,3%-át, 
illetve 13,8%-át adják, alfa-emisszióval bomlanak 1011, 7·1015 
és 1016 év felezési idővel [12]. 

A hafnium felfedezése 
A felfedezés a Bohr elmélet egyik prediktív állítását igazolta. E 

szerint a ritkaföldfémek száma 14-re korlátozódik, amiből az 
következett, hogy a 72. elem nem lehetett ritkaföldfém, 
hanem csak a titánhoz és a cirkóniumhoz hasonló kémiai 
tulajdonságokkal rendelkező elem. Bohr elmélete szerint a 
lantántól kezdve nem a külső elektronhéj épül tovább, hanem 
a még telítetlen 4f alhéj, ahol 14 elektron fér el, és ezen alhéj 
kiépülésével (a 71. elemmel) zárul le a ritkaföldfémek sora. A 
72. elem tehát nem tartozhat ide. Hevesy ennek alapján 1922 
nyarán, Magyarországon töltött szabadsága alatt elkészítette 
a 72. elem felkutatását célzó kutatási tervét. E szerint nem 

http://en.wikipedia.org/wiki/1887
http://en.wikipedia.org/wiki/1958
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ritkaföldfém ásványokban, hanem a cirkónium ásványaiban 
kereste és meg is találta a 72. elemet 1923-ban 
Koppenhágában, melyet Koppenhága latin neve után 
keresztelt hafniumra. 30 dolgozata foglalkozik ezzel az 
elemmel. Többek szerint már ezért a felfedezéséért 
megérdemelte volna a Nobel-díjat. Nézzük a történetet! 

A ritkaföldfémek felkutatása egészen a 18. század végére 
nyúlik vissza. Az elválasztási módszerek finomodásával 
sorra találták meg az ittriumot, cériumot és társaikat, az 
egymáshoz kémiailag igen hasonló elemeket. Nehézséget 
okozott azonban, hogy egyrészt nem volt számukra hely a 
periódusos rendszerben, másrészt megjósolhatatlannak tűnt, 
mennyi is van belőlük. Gondoljuk meg a kérdések 
súlyosságát! Dimitrij Mengyelejev (1834-1907) tudta, hogy 
bizonyos elemek még nem ismeretesek, ezért számukra 
bizonyos kockákat üresen hagyott, ám az üresen hagyottak 
között nem szerepeltek olyan elemek, amelyek egészen 
olyannak mutatkoztak, mint a lantán, vagyis azok, amelyeket 
ritkaföldfémeknek neveztek el. Márpedig, ha léteznek a 
lantánhoz hasonló elemek, melyeknek nincs helyük a táblán, 
talán mindenféle egyéb ismeretlen elemek is létezhetnek, 
talán a periódusos rendszer nem adja meg az összes 
lehetséges földi elem teljes térképét.  

A periódusos rendszer megőrzésére általánosan elfogadták 
Bohuslav Brauner (1855-1935) cseh kémikus 1899-ben tett 
javaslatát, amely szerint a ritkaföldfémeket a lantánéval 
azonos, egyetlen kockába kell írni és külön, általában a 
táblázat alatt fölsorolni. Ez a praktikus megoldás persze nem 
tisztázta az elvi kérdéseket, köztük azt, hány ritkaföld létezik, 
milyen hosszú a táblázat alatti lista.  

A probléma megoldásához hozzájárult a Henry Moseley (1887-

1915) által 1913-ig kifejlesztett röntgen-spektroszkópia, illetve 
a vele kapcsolatban kialakított rendszám fogalma. Ez utóbbi a 
periódusos rendszerben elfoglalt hely és a röntgen-
spektroszkópiai adatok között teremt összefüggést: az adatok 
alapján meg lehet határozni valamely elem helyét a táblán. A 
lantán rendszáma 57-esnek adódott, ebbe a kockába kellett 
beírni a ritkaföldfémeket.   

De nem tudták, vajon a még ismeretlen 72-es rendszámú 
elemmel végződik-e a ritkaföldek sora, vagy ez már ismét a 
táblára kerül. Ez volt a kutatási kérdés. 

Az egész ügy egy Niels Bohrral folytatott beszélgetés során 
került Hevesy látókörébe. Bohr 1913-ban publikálta 
atommodelljét, ám ez csupán a hidrogén, hélium és lítium 
szerkezetét magyarázta meg. Hevesy visszaemlékezése 
szerint “1922 januárjában a vele [mármint Bohrral] tett séta 
közben tudtam meg, hogy kiterjesztette elméletét az egész 
periódusos rendszerre, és ezzel megmagyarázta többek között a 
ritkaföldek elhelyezkedését is a periódusos rendszerben. Elmélete 
szerint ezek száma csupán tizennégyre korlátózódik, tehát az 
ismeretlen 72. számú elem nem lehet ritkaföld, hanem titán 
homológ.” Tehát Bohr a saját modellje alapján felállított 

hipotézise szerint az új elem már felkerül a főtáblára, a 

periódusos rendszerben a d mezőben a helye.  

(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a 7. ábrán egy jó 
periódusos rendszert mutatunk, mert csak a 14 f mező elemet 
mutatja az alsó két sorban! Sok esetben 15 elem található 
ebben a két sorban, a lantán és az aktínium is, ami nem jó! 
Azok még d mezőbeli elemek.) 

 
7. ábra: Egy „jó” periódusos rendszer 

Hevesy azzal nyugtatta Bohrt, hogy komoly kémikus nem 
hisz néhány bizonytalan spektrumvonalnak: elő kell állítani 
az elemet.  

Hevesy 1922 nyarán, Magyarországon geokémiai munkákat 
olvasott és Bohr elméletére támaszkodva arra az álláspontra 
jutott, hogy cirkónium tartalmú ásványban kell keresni a 72. 
számú elemet. Tehát az általa tervezett vizsgálatokba cirkónium 

tartalmú ásványokat vont be. Hevesy az ásványból 
eltávolította az oldható komponenseket, és a mintában 
kereste az új elemre jellemző spektrumvonalakat. Ezeket is ki 
tudta mutatni. Tehát az adatok elemzése azt mutatta, hogy az új 
elem ténylegesen a cirkóniumhoz hasonlatos. Vagyis azt a 
következtetést tudta levonni, hogy a hipotézisnek megfelelően 

a periódusos rendszer d mezőjében helyezhető el. Az elemet 
ő nevezte el hafniumnak.  

A felfedezést drámai körülmények között jelentették be. Bohr 
már átvette a Nobel-díjat Stockholmban és a következő nap 
kellett megtartania előadását a Svéd Tudományos 
Akadémián. Este értesítette telefonon a mérés pozitív 
eredményéről, és Hevesy már rohant az állomásra, hogy jelen 
lehessen másnap az előadáson, amikor Bohr nyilvánosságra 
hozza az eredményt. Az előadás vége felé tett bejelentés 
csakugyan óriási izgalmat keltett a hallgatóságban, majd az 
egész nemzetközi vegyésztársadalomban [5,6].  

Összefoglalás 
Jelen írásban röviden bemutattuk Hevesy György 
munkásságát, annak hatását napjainkra és életének főbb 
állomásait. Némely példát kiragadva javaslatot tettünk 
azoknak a közoktatásban való felhasználására. 
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