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A nukleáris technológia elmúlt mintegy 70 éve alatt sok esemény befolyásolta a lakosság atomenergiához fűződő viszonyát. Az
atommaghasadás 1938-as felfedezése után a kor nagyhatalmai (Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Egyesült
Államok, Szovjetunió) potenciális fegyvert láttak ennek katonai célú alkalmazásában. Ezzel párhuzamosan azonban a bombákat
létrehozó tudósok azért harcoltak, hogy a maghasadás során felszabaduló energiát békés célokra is fel lehessen használni. Ezeket
a törekvéseket siker koronázta [1], és az 1960-as évektől több atomerőmű típust fejlesztettek ki, melyek kereskedelmi forgalomba
kerülhettek. Jelenleg a legnagyobb kihívást a jövő lehetséges atomerőműveinek – az úgynevezett negyedik generációs
elképzelések – megvalósítása, tenyésztő- és gyorsreaktorok tervezése és megépítése jelenti, melyek alapvetően átalakíthatják az
atomenergiához fűződő viszonyunkat. Írásunkban az atomenergia alapjairól és jövőképéről adunk rövid áttekintést.

Bevezetés

A nukleáris láncreakció

Az 1960-as évektől az atomerőművek jelentős szerephez
jutottak a villamosenergia-termelésben. Az atomerőművek
által termelt villamos energia – amely a világban termelt
villamos energia 11 %-át adja – jelenleg egymilliárd emberhez
jut el. A világ több mint harminc országában találhatóak
atomerőművek, főleg a fejlett gazdaságú (OECD)
országokban. Ez összesen 439 atomerőművi blokkot jelent,
377 gigawatt erőművi kapacitással, mely az utolsó évtizedben
nem változott jelentősen. Az 1970-es években épített
erőművek élettartamának közelgő vége, az energia-ellátás
biztonságának növekvő fontossága, valamint a globális
klímaváltozás kockázata megújították a közgondolkodást, és
újabb nukleáris beruházások indultak be. Ugyanakkor az
atomenergia megítélése gyorsan változik. A Fukushimában
történt baleset hírére a közvélemény és néhány ország ismét
elfordult az atomenergia felhasználásának lehetőségétől [2].
A hazánkban előállított villamos energia több, mint 40%-a
származik atomenergiából, melyről országunk az elkövetkező évtizedekben sem szándékozik lemondani. A Pakson
épített erőművek üzemideje a végéhez közeledik,
meghosszabbításuk folyamatban van, kiváltásukhoz a
meglévő kapacitások bővítésére van szükség [3]. Írásunkat
elsősorban fizikatanárok figyelmébe ajánljuk, hogy megfelelő
ismereteket tudjanak közvetíteni tanítványaik felé a napi
politikában ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekről, és
tisztába kerüljenek az atomenergia jelenével és lehetséges
jövőjével. A szöveg egyéni tanulói feldolgozásra is alkalmas
lehet.

A neutronokkal működő láncreakció ötlete Szilárd Leótól
származik. Ő vetette fel elsőként 1933-ban, hogy ha találnak
egy olyan izotópot, melyből egy neutron befogása hatására
egynél több neutron keletkezik, akkor ez a folyamat
felhasználható nukleáris láncreakció előidézésére. Földünkön
egyetlen olyan természetesen előforduló izotóp található,
mely neutron hatására könnyen képes elhasadni és új
neutronokat termelni, ez a 235-ös tömegszámú uránizotóp.
Emellett három olyan izotóp állítható elő neutronbefogással
az atomreaktorokban, melyek hasonló céllal felhasználhatók,
a plutónium 239-es és 241-es izotópja az urán 238-as (túlsúlyban
lévő) izotópjából, valamint az urán 233-as tömegszámú izotópja
a tórium 232-es izotópjából. Ezekről a későbbiekben lesz szó.
Miután Otto Hahn és társai 1938 végén felfedezték az urán
maghasadását, az első önfenntartó nukleáris láncreakciót
megvalósító reaktor 1942 végére épült meg Chicago-ban,
természetes uránt és grafitot használva. A Hirosimára
ledobott atombomba szinte tiszta 235-ös tömegszámú
uránizotópot tartalmazott, míg a Nagaszakira ledobott
bomba a plutónium 239-es izotópját használta.
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Az atombombában a láncreakciót a hasadás során keletkező
gyors neutronok tartják fenn. A láncreakciónak ez a formája
azonban nem szabályozható!
A jelenleg energetikai céllal működő atomerőművek esetében
szintén a maghasadás az a folyamat, mely az energiatermelés
(valójában energia-átalakítás) céljára felhasználható, azonban
az atomreaktorokban a láncreakciót egy állandó szinten fenn
kell tartani és szabályozni kell a stabil működéshez, valamint
azonnal leállíthatónak is kell lennie. Egy hasadás során
általában kettőnél több, átlagosan 2,5 neutron keletkezik, a

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2015. január 9.
2015. január 29.

Nukleon

2015. április

láncreakció fenntartásához viszont csak egyre van szükség,
így a felesleget valahogy le kell kötni. Mivel a
maghasadáshoz neutron szükséges, a neutronok elnyelésével
lehet csökkenteni a hasadások számát, és így szabályozni a
láncreakciót. A fogyó és keletkező neutronok arányát
jellemző számot sokszorozási tényezőnek nevezzük. Minden
reaktorban vannak neutronelnyelő anyagok, úgynevezett
szabályozó rudak, a reaktorok szabályozása pedig úgy
történik, hogy változtatják bennük a neutronelnyelő anyagok
mennyiségét. Amikor egy szabályozó rudat a reaktorba
betolnak, akkor a sokszorozási tényezőt – és ezzel a
hasadások számát – csökkentik, amikor pedig a reaktorból
kihúzzák, a sokszorozási tényezőt növelik. Ilyen módon lehet
szabályozni a reaktor teljesítményét, illetve beindítani vagy
leállítani a reaktort. Ezt az állandó teljesítményen fenntartott
és szabályozott láncreakciót nevezzük a reaktor kritikus
állapotának. A reaktor folyamatos energiatermelés közben
végig kritikus állapotban van. Ha a sokszorozási tényező egy
fölött marad, a reaktor teljesítménye ugrásszerűen megnő, ezt
nevezik megszaladásnak. A maghasadás rendkívül gyors
folyamat, 10-8 s alatt végbemegy, a láncreakció pontos
szabályozását a késő neutronok teszik lehetővé, melyek nem
közvetlenül a maghasadásból, hanem később, egyes hasadási
termékek (hasadványok) bomlása során keletkeznek.
A bór 10-es tömegszámú izotópja kiváló neutronelnyelő, de
vannak mások is, mint a kadmium, vagy a legújabban
alkalmazott gadolínium, a diszprózium és az erbium.
Vízhűtéses reaktorokban (Pakson is) gyakran bizonyos
mennyiségű bórt oldott állapotban, bórsav formájában is
bevisznek a hűtővízbe. Ennek koncentrációját változtatva
ellensúlyozni lehet a sokszorozási tényező változásait, és így
lehetséges a reaktort folyamatosan kritikus állapotban tartani
a hasadóanyag fogyása mellett is. Stacioner kritikus
állapotban egy hasadásból származó neutronok átlagosan egy
új hasadást hoznak létre, a sokszorozási tényező értéke 1, az
időegység alatti hasadások száma és ezzel a termelt energia
mennyisége is állandó.
A láncreakció fenntartása azt jelenti, hogy minden hasadásra
jusson még egy hasadás. Egy hasadás során keletkező
neutronok közül egynek újabb hasadást kell kiváltania,
vagyis nem nyelődhet el a szerkezeti anyagokban, a
szabályozó rudakban, vagy magában az üzemanyagban. Az
urán 235-ös tömegszámú, neutronok hatására hasadó izotópja
csak 0,71%-a a természetes uránnak, a többit a 238-as
tömegszámú uránizotóp teszi ki, mely gyakorlatilag nem
hasad neutronok hatására. A természetes uránércben azért
nem jön létre láncreakció, mert a kis mennyiségű 235U
hasadása során keletkező neutronokat a nagy tömegben lévő
238U hasadás nélkül befogja, mely megállítja a folyamatot. Az
atommag neutronnal történő reakciójának (befogás vagy
hasadás) esélyét a hatáskeresztmetszettel szokták jellemezni,
mely az adott izotóptól és a neutron energiájától függ. A
hasadáskor keletkező nagy energiájú, úgynevezett gyors
neutronok esetén a magokkal történő reakció esélye igen
kicsi.
A hasadási láncreakció elérésére és
reaktorokban két lehetőség kínálkozik:

fenntartására

a

1.) A hasadás során keletkező gyors neutronokat lelassítják,
ezáltal több százszorosára nő a hasadási reakció esélye
(hatáskeresztmetszete). Ehhez neutronlassító anyagokat,
úgynevezett moderátorokat alkalmaznak. Ezen anyagok
atommagjaival ütközve a neutron lelassul, a környezet
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hőmérsékletére jellemző energiája lesz (0,025eV=4×10-21J),
más néven termalizálódik. Az ilyen elven működő
reaktorokat termikus reaktornak nevezik. A moderátor
saját neutronelnyelésétől függően a kezdeti 0,71%-ról 25%-ra dúsítani kell az uránt a 235-ös izotópban, hogy
fenntartható legyen a láncreakció. Az atommagoknak
van azonban egy olyan tulajdonságuk, hogy a közepes
(néhány keV) energiájú neutronokat befogják, ezt hívják
rezonanciának (1. ábra). Ez a jelenség főleg a 238-as urán
esetén jelentős. Ennek kiküszöbölésére inhomogén
reaktort kell építeni, vagyis a moderátort és az
üzemanyagot nem összekeverve, hanem váltakozva kell
elhelyezni, hogy az üzemanyagból kilépő neutron a
moderátorban megfelelően lelassuljon, majd mire újra
üzemanyaggal találkozik, addigra termalizálódjon, és
elkerüljük a rezonanciabefogást.

2.) A másik lehetőség az, hogy nem lassítják le a
neutronokat, hanem az előbbihez képest sokkal nagyobb
mértékben dúsítják az uránt a 235-ös izotópban és
nagyobb mennyiséget halmoznak föl a reaktorban, hogy
kompenzálják a kis hatáskeresztmetszetet. A 238U
neutronelnyelése ebben az esetben kifejezetten kívánatos
is, mivel abból plutónium keletkezik, vagyis a reaktor
működése közben új hasadóanyagot termel. Ezt a
folyamatot hívják tenyésztésnek és a moderálatlan
neutronokkal működő reaktorokat gyorsreaktornak
hívják.

1. ábra: Egyes izotópok neutronbefogási hatáskeresztmetszetének
változása a neutron energiájának függvényében. A középső
tartományban látszanak a rezonanciák (1).

Az atomerőművek
Az atomerőművekben is – a többi erőműhöz hasonlóan – úgy
állítják elő az elektromos energiát, hogy a felszabaduló
termikus energiát gőzfejlesztésre fordítják, a gőz megforgatja
a turbinákat, majd ezt a mechanikai energiát egy generátor
segítségével, az elektromágneses indukciót alkalmazva
elektromos
energiává
alakítják.
Az
elektromos
energiatermelésnek azonos az alapelve minden erőmű esetében, az
erőművek közötti különbség csupán annyi, hogy a
folyamathoz szükséges hőt hogyan állítjuk elő. Egy
atomerőmű esetén az atomreaktorban lejátszódó maghasadás az
elsődleges energiaátalakulás, a termikus energia a magenergiából
származik. Az atomenergia helyett célszerűbb a nukleáris
energia kifejezés használata, hiszen a folyamatban nem az
atom elektronszerkezetének átrendezéséről van szó, mint a
kémiai reakciók esetében, hanem az atommagban történnek a
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változások. Ez milliószor nagyobb energiaváltozást jelent egy
szokványos kémiai reakciókban felszabaduló energiához
képest.
Különböző szempontok, elsősorban koruk, biztonságosságuk
és gazdaságosságos üzemeltetési lehetőségeik alapján az
atomerőműveket a kétezres évektől kezdődően úgynevezett
generációkba sorolják. Ezek között nincsenek egyértelmű
határvonalak, csak átmeneteket jelentenek az atomerőművek
építésének egyes korszakai között [4].
Első generációs atomerőművek közé tartoznak az első
erőművek, amelyeket az ötvenes és hatvanas években, illetve
a hetvenes évek elején helyeztek üzembe. Ezek még a
jelenleginél
kevésbé
szigorú
biztonsági
előírások
figyelembevételével épültek, részben kutatási céllal, és ma
már jórészt nem üzemelnek.
A második generációs atomerőművek alkotják a ma üzemelő
atomerőművek döntő többségét. Ezek a hetvenes és a
kétezres évek között épültek, és már a tervezésük során is
szigorúbb biztonsági elveket alkalmaztak, például szinte
mindegyiket ellátták olyan nyomásálló burkolattal, amely
baleseti helyzetekben megakadályozza a radioaktív anyagok
környezetbe jutását (konténment). A jelenleg üzemelő
második generációs erőművek az egyre szigorodó előírások
folytán több biztonságnövelő átalakításon estek át. A
második generációhoz tartoznak a paksi atomerőmű blokkjai
is.
A harmadik generációs atomerőművek jelentik a jelenleg és az
elkövetkező évtizedekben épülő erőműveket. Ezek
tökéletesebbek a második generáció erőműveinél, mind a
gazdaságosság (üzemanyag hasznosítás és átalakítási
hatásfok), mind a biztonság (fejlett biztonságtechnika, passzív
biztonsági rendszerek) tekintetében. Azonban lényegileg
(működési elv, felépítés, üzemanyagciklus) nem különböznek
elődeiktől, ugyanazon tervezési és üzemeltetési alapelveket
követik. Ezeket hosszabb üzemidőre (60 év) tervezik, jobb
üzemanyag-hasznosítást céloznak meg, szabványosítottak a
tervek és hosszabbak az üzemanyagok átrakása közötti idők
(18-24 hónapos ciklusidő). Bár ezekből még nem sok üzemel,
de már több országban (Franciaország, Finnország,
Oroszország, Kína, India) épülnek ilyen új típusú
atomerőművek. A Paksra tervezett új blokkok is ebbe a
kategóriába fognak tartozni.
A 2000-ben a negyedik generációs atomerőművek közé sorolt
elképzelések a nukleáris technológiák újragondolását jelentik
a hatékonyabb és biztonságosabb üzemeltetés jegyében, bár
jelenleg még csak papíron vagy kísérleti erőművek
formájában léteznek. Ezek között az elképzelések között nem
csak termikus, hanem gyorsreaktorok is találhatóak. Az
alkalmazandó magas hőmérsékletű hűtőközegek nagyobb
termodinamikai hatásfok elérésére és kapcsolt energiatermelésre
is alkalmassá teszik ezeket a reaktorokat. A kapcsolt műveletek
alatt általában hidrogéntermelést és szén-dioxid-semleges (a
levegőből kivont CO2-ot használó) üzemanyagok (metanol,
dimetil-éter, metán) gyártását értjük. Ez azért is fontos, mert a
megtermelt nagy mennyiségű villamos energia nem tárolható
gazdaságosan, azonban az üzemanyagokat el tudjuk
raktározni, és más módon (motor, üzemanyagcella) is fel
tudjuk ezeket használni, és így ezek az erőművek a
közlekedés energiaigényeit is ki tudnák szolgálni [5].

© Magyar Nukleáris Társaság, 2015

VIII. évf. (2015) 177

A tenyésztőreaktorok
Egy tenyésztőreaktorban el lehet érni, hogy a termelődő és
elfogyó hasadóanyag mennyiségének az aránya egynél
nagyobb legyen. A tenyésztőreaktorok sem számukat, sem
teljesítményüket tekintve egyelőre nem játszanak jelentős
szerepet
bolygónk
energiaellátásának
biztosításában,
azonban napjainkban ismét a figyelem középpontjába
kerültek. Az urán nem megújuló energiahordozó, a 235U
készletek pedig a jelenlegi felhasználás és gazdaságossági
viszonyok mellett mindössze 50-100 évre elegendőek, így az
atomenergia fenntarthatóságának megőrzése érdekében a
tenyésztő
technológiák
kerülhetnek
előtérbe.
Egy
tenyésztőreaktorban nem csak az urán 235-ös izotópját lehet
felhasználni energiatermelésre, hanem a nagyobb részt kitevő
238-as izotópot is. A 238U egy neutron befogásával 239U
izotóppá alakul, mely azután béta-bomlással 239Np izotóppá
bomlik. Ebből 2,4 nap felezési idővel béta bomlás után 239Pu
keletkezik, mely a 235U-hoz hasonlóan termikus neutron
hatására elhasad, közel ugyanakkora energia felszabadulása
közben.
A tórium egy természetben előforduló radioaktív elem, a
periódusos rendszer 90. eleme. 1828-ban fedezte fel Jöns
Jacob Berzelius és a skandináv mitológiában a villámok és
zivatarok istenéről, Thorról nevezte el. A tóriumnak a
természetben egy izotópja fordul elő, a 232Th, mely 14 milliárd
éves felezési idővel bomlik, alfa részecskét emittálva. A
bomlási sor többi izotópja lényegesen gyorsabban, néhány
nap alatt lebomlik, a sort a 208Pb zárja. A földkéregben a
tórium gyakorisága az óloméhoz hasonló, átlagosan 910 ppm, mintegy 3-5-ször olyan gyakori, mint az urán.
Gazdaságosan kitermelhető készletei több millió tonnára
tehetők, nagy készletek találhatók Indiában és Ausztráliában.
A tórium a reaktorban egy neutron befogásával 233Th-má
alakul, mely béta bomlással 233Pa-á bomlik, majd ez 27 napos
felezési idővel béta bomlás következtében 233U-ná alakul. Ez
az uránizotóp kiváló hasadóanyag és hasonló hasadási
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a manapság használatos
235U izotóp, de kisebb eséllyel fog be neutront hasadás nélkül
és több neutront termel hasadásonként [6] (2. ábra). A
tenyésztés során egy atommag hasadásakor két-három
neutron felszabadul, az egyik egy „termékeny” atomban (238U
vagy 232Th) elnyelődve idővel új hasadóanyagot (239Pu vagy
233U) termel, vagyis tenyészt, a többi pedig a reaktorban jelen
lévő hasadóanyaggal ütközve fenn tudja tartani a
láncreakciót.

2. ábra: A termikus neutron befogási (piros) és hasadási (kék)
hatáskeresztmetszetek aránya a területek arányában az egyes
izotópokra (2).

Termikus atomreaktorok
Az atomreaktorban egy maghasadás során 1-3 neutron
keletkezik, több neutront kelt, mint amennyit elhasznál,
láncreakció mehet végbe, vagyis az egész folyamat
önfenntartó lehet. Mivel a keletkező neutronok gyorsak
(néhány MeV energiájúak), a hasadás fenntartásához viszont
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(természetes vagy kis dúsítású urán esetén) lassú (termikus)
neutronokra van szükség, ezért a maghasadás során
keletkező neutronokat le kell lassítani moderátorok
segítségével. A termikus atomreaktorokban a láncreakciót
termikus neutronok tartják fenn. Moderátorként (lassítóként) kis
tömegszámú izotópokat tartalmazó anyagok jöhetnek szóba.
Egy ütközésben ugyanis annál több energiát veszíthet a
neutron, minél kisebb tömegű atommaggal ütközik. A
gyakorlatban háromféle moderátor anyagot használnak:
könnyűvíz (H2O), nehézvíz (D2O) és grafit (C).
A tömeget tekintve a leghatékonyabb moderátor a
könnyűvíz, de hátránya, hogy a hidrogén kis mértékben
elnyeli a termikus neutronokat. Ez éppen elégséges ahhoz,
hogy könnyűvíz moderátorral és természetes uránnal ne
jöjjön létre önfenntartó láncreakció. Ezért a könnyűvízzel
moderált reaktorokban kissé (néhány %-ban) az urán hasadó,
235-ös tömegszámú izotópjában dúsított uránt kell
alkalmazni. A többi moderátor esetében a láncreakció
természetes uránnal is megvalósul. A maghasadás során nagy
mennyiségű hő keletkezik, amelyet el kell vezetni az aktív
zónából. A termikus reaktorok hűtőközege többféle lehet.
Szilárd moderátor (grafit) esetében lehet gáz (szén-dioxid
vagy hélium) vagy víz, folyékony moderátor (H2O, D2O)
esetében a hűtőközeg lehet vagy maga a moderátor, vagy egy
külön hűtővízrendszer.
A termikus reaktorok üzemanyaga ma a reaktorok
többségében enyhén (2-5 %-ban) dúsított vagy természetes
izotóp-összetételű (0,71 % 235U) urán-dioxid (UO2), amelyet
általában valamilyen cirkónium ötvözetből készült
burkolatcsövekben helyeznek el a reaktorban. Ezeket a
rudakat fűtőelem pálcáknak nevezik, és ezeket úgynevezett
kazettákba rendezik. Indítás előtt a minimális kritikus
tömegnél (az önfenntartó láncreakcióhoz minimálisan
szükséges
uránmennyiségnél)
lényegesen
több
hasadóanyagot tesznek a reaktorba. Pakson 42 tonna,
átlagosan 4,2%-ban dúsított urán-dioxid van egyszerre jelen
egy reaktorban, ennek harmadát cserélik új üzemanyagra
évente.
A maghasadások útján történő energiatermelés miatt egyrészt
fogy a hasadóanyag, másrészt halmozódnak a hasadási és
neutronaktivációs termékek. Mindkét folyamat csökkenti a
sokszorozási tényezőt. (Van egy ellenkező irányú hatás is, a
plutónium, mint hasadóanyag termelődése, de ez általában
nem képes az előbbi két hatást ellensúlyozni.) Ezeket a
folyamatokat együtt kiégésnek nevezzük. (Természetesen
ennek a kémiai égési folyamathoz semmi köze sincs.) A paksi
atomerőműben a kiégési szint 28 MWnap/kg U, vagyis 2,42
EJ energia szabadul fel 1 kg uránból a reaktorban töltött ideje
alatt. Ennek ellensúlyozására az abszorbens (neutronelnyelő)
anyagok mennyiségét folyamatosan csökkentik, éppen olyan
mértékben, ahogyan a kritikus állapot fenntartása
megköveteli. Az üzemidő első szakaszában az oldott bórsav
koncentrációját csökkentik, majd amikor az már szinte
nullára csökkent, elkezdik a szabályozó rudakat kifelé húzni.
Amikor már így sem tudják kritikusan tartani a reaktort,
akkor le kell állítani, és új üzemanyagra kell cserélni a
legrégebbi, kiégett kazettákat. A hasadási termékek azonban
leállítás után is tovább bomlanak, hőt termelnek (remanens
hő) és ezért továbbra is hűteni kell az aktív zónát, keringetni
kell a primer köri hűtőközeget. A reaktor üzemét úgy
tervezik, hogy két átrakás között meghatározott idő
(majdnem egy év) teljen el. Átrakáskor a töltetnek körülbelül
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1/3-át cserélik ki friss üzemanyagra, a többit pedig úgy
rendezik át, hogy az új töltetből az elkövetkező 1 év alatt
maximális energiát lehessen kivenni. Egy-egy fűtőelem rúd
tehát átlagosan 3 évet tölt a reaktorban.

A termikus reaktorok típusai
A termikus atomreaktorok között megkülönböztetjük a
nyomottvizes (PWR), a forralóvizes (BWR), a nehézvizes
(CANDU), valamint a grafitos vízhűtésű (RBMK) és
gázhűtésű (AGR) reaktor típusokat. Ezek az atomerőmű
konstrukciók a legelterjedtebbek és ezek adják a ma működő
atomreaktorok nagy részét is [7].

Folyadék moderátorú reaktorok
A legtöbb atomreaktorban a könnyűvizet használják
moderátorként, ezeket gyűjtőnéven könnyűvizes reaktornak
(LWR = Light Water Reactor) nevezik. A vízzel moderált
reaktoroknak igen nagy előnyük, hogy túlhevülés esetén a
víz – ami hűtőközeg és egyben moderátor is – forrni kezd,
buborékok képződnek benne. Ezáltal a reaktor moderátort
veszít, a neutronok pedig nem lassulnak le eléggé, hanem az
uránban maghasadás nélkül befogódnak, ezért ilyenkor a
láncreakció magától leáll. Ez a folyamat lehetetlenné teszi a
reaktor megszaladását, ezt inherens biztonságnak nevezik.
A nyomottvizes (PWR = Pressurized Water Reactor)
atomreaktorok moderátora és hűtőközege könnyűvíz,
üzemanyaguk alacsony dúsítású (3-4,2 %) urán. Kétkörösek
(primer és szekunder kör), azaz a reaktorban felszabadított
hőt a primer köri hűtőközeg egy hőcserélőben adja át a térben
elválasztott szekunder köri víznek, ahol az elforr és a
turbinák meghajtásához használt gőz keletkezik. Ez a világon
a legelterjedtebb reaktortípus, amelyet az Egyesült
Államokban és a volt Szovjetunióban, később pedig
Franciaországban és Németországban is kifejlesztettek. Több
ország, köztük Japán az amerikai típusok alapján gyárt (ill.
gyártott) atomerőműveket. A Szovjetunióban kifejlesztett
típusok egyike a Pakson működő négy reaktor, típusjele
VVER-440/213 (Vodo-Vodjanoj Energeticseszkij Reaktor,
vízzel moderált, vízhűtésű energetikai reaktor).
Példaként nézzük végig, milyen energiaátalakulások
történnek egy nyomott vizes típusú atomerőműben, amilyen
Pakson is található (3. ábra)! Az üzemanyag ebben az esetben
a 235U, mely elhasad két kisebb rendszámú atommagra,
miközben 2-3 neutron keletkezik. Egy hasadás során 32 pJ
energia szabadul fel, mely milliószorosa a kémiai reakciók
során felszabaduló energiáknak. De mit kell ezen az energiafelszabaduláson érteni? Hogyan jelenik ez meg? Legfőképp a
hasadványok mozgási energiájaként. A fűtőanyag kicsiny
(rendszerint urán-dioxid) üzemanyag tablettákban van jelen,
melynek részecskéi ütközni fognak a nagy mozgási
energiával rendelkező hasadványokkal és neutronokkal. Soksok ütközés zajlik le, míg ezek lelassulnak, ennek során sok
részecske fog gyorsabban mozogni, tehát növekszik a tabletta
hőmérséklete. A felmelegedett tabletta cirkóniummal
(burkolattal) és a pálca kívülről vízzel van körülvéve (primer
kör), melynek szintén növekszik a hőmérséklete.
A primer körben a vizet nagyon nagy nyomáson tartják
(12,3 MPa), emiatt az még a magas üzemi hőmérsékleten
(300-330 °C) sem forr fel. A primer kör nagy nyomásáról
kapta ez a típus a nevét. A primer köri víz a gőzfejlesztő
csöveiben futva átadja hőjét a szekunder kör vizének,
visszahűl, majd egy szivattyú által keringetve visszajut a
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reaktorba. A szekunder körben levő víz nyomása (4,3 MPa)
sokkal alacsonyabb, mint a primer körben lévőé, emiatt a
gőzfejlesztőben a felmelegedett víz el tud forrni. Innen kerül
(cseppleválasztás után) a gőz a nagynyomású, majd onnan a
kisnyomású turbinára. A turbina összeköttetésben van a
generátorral és villamos áramot termel. A turbinából kilépő
gőz a kondenzátorban (a Duna vizét melegítve) lecsapódik,
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majd egy szivattyú az előmelegítőbe, majd újra a
gőzfejlesztőbe nyomja. Mind a primer, mind a szekunder köri
víz zárt rendszerben mozog, nem keveredik egymással és
nem érintkezik a környezettel. Így elérhető, hogy a
hűtőközegbe került radioaktív anyagok a primer körben
maradjanak, és ne kerülhessenek a turbinába és a
kondenzátorba, vagy adott esetben a környezetbe.

3. ábra: Egy nyomottvizes atomerőmű szerkezete (3).
radioaktívvá válik. Érdekes a szabályozó rudak mozgása.
A forralóvizes (BWR= Boiling Water Reactor) atomreaktorok
Míg a többi reaktortípus esetében ezek a zónában lefelé esve
egykörösek, az aktív zónában való áthaladás közben a
állítják meg a láncreakciót, addig ennél a típusnál a rudakat
hűtőközeg (könnyűvíz) 10-20 %-a elforr, azt leválasztják,
lentről kell felfelé benyomni a reaktor leállításához (4. ábra).
majd a telített gőzt közvetlenül a turbinába vezetik.
Ilyen reaktorok működnek/működtek - többek között - az
Hátrányuk, hogy a turbinára is az enyhén radioaktív
USA-ban, Japánban, Németországban és Svédországban.
hűtőközeg kerül, és a szennyezések miatt az is enyhén

4. ábra: Egy forralóvizes atomerőmű szerkezete (4).
Ezek a csövek egy nagy tartályon, úgynevezett kalandrián
A nehézvízzel moderált atomreaktorok típusát Kanada
haladnak keresztül, mely tele van nehézvízzel. Ezzel szemben
fejlesztette ki. E reaktorok hűtőközege könnyűvíz,
a könnyűvizes reaktorokat átrakáskor le kell állítani, hogy
moderátora pedig nehézvíz. Az erőmű üzemanyaga lehet
megszüntethessék a túlnyomást és leemelhessék a reaktor
természetes vagy enyhén dúsított (2%) urán, mivel a nehézvíz
fedelét, ezáltal évente 3-4 hét üzemidő mindenképpen kiesik.
nem nyeli el a neutronokat. Ezeket a reaktorokat
A típus eddig egyetlen megvalósítását a kanadai CANDU
folyamatosan lehet működtetni, mivel a reaktort leállítás nélkül
(CANadian Deuterium Uranium) reaktorok jelentik. Ilyen
lehet friss üzemanyaggal feltölteni. Ezt azért lehet megtenni,
reaktortípusok
működnek
Kanadában,
Romániában,
mert az üzemanyag nem egy tartályban, hanem nyomásálló
Indiában és Pakisztánban (5. ábra).
csövekben helyezkedik el, melyek egyesével felnyithatók.
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5. ábra: A nehézvizes CANDU típusú reaktor vázlata (5).
kevésbé moderál, viszont nő a reaktor egységteljesítménye,
A legújabb vízhűtésű reaktortípus a szuperkritikus vízhűtésű
továbbá a radioaktív hulladékok jobb hasznosítását és
reaktor (SCWR), mely a negyedik generációs elképzelések
tenyésztést tesz lehetővé. Mivel a cirkónium korrodálódna
közé tartozik. Ebben a kritikus pontja (374 °C, 22 MPa) felett
ilyen környezetben, ezért rozsdamentes acél üzemanyag
tartott könnyűvíz a moderátor és a hűtőközeg, melynek
burkolatra van szükség, aminek neutronelnyelése miatt
magas hőmérséklete és jobb hővezetése miatt nagyobb
nagyobb dúsítású üzemanyagot kell alkalmazni. A terveknek
átalakítási hatásfok érhető el, a jelenlegi 35% helyett akár
magyar vonatkozása is van, a fűtőelemek csonkjainak
45%. A forralóvizes típushoz hasonlóan ez is egykörös,
áramlási jellemzőit a BME Nukleáris Technika Intézetében
vagyis a hűtővíz egyből a turbinára kerül (6. ábra). A
modellezték [8].
szuperkritikus víz sűrűsége kisebb a folyékony vízénél, így

6. ábra: A szuperkritikus vízhűtésű reaktor vázlata (6).
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Szilárd moderátorú reaktorok
Grafit moderátort használó atomreaktorokat az Egyesült
Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és a Szovjetunió is
kifejlesztett, elsősorban az atomfegyverekhez szükséges
plutónium termelésre, majd később villamos energia
előállítására. A hűtőközeg szén-dioxid (CO2), hélium, vagy
könnyűvíz lehet, bár kezdetben léghűtést is alkalmaztak. A
gázhűtés alkalmazása egyre jobban visszaszorul, Angliában
még üzemelnek ilyen erőművek (AGR = Advanced Gascooled Reactor), de új reaktorok építését nem tervezik. A
grafitos reaktorok előnye, hogy természetes uránnal is
működtethetők, a gazdaságos üzemvitelhez szükséges
műszaki paraméterek azonban csak enyhén (1,5-2%) dúsított
uránnal biztosíthatók.
A grafitos reaktorok szovjet változata az RBMK (Reaktor
Bolsoj Mozsnoszty Kipjascsij, nagyteljesítményű vízforraló
csatornarendszerű reaktor) típus (7. ábra). Ezek a reaktorok
„másfél” körösek, működésüket tekintve a forralóvizes
típushoz hasonlítanak, a hűtőközeg könnyűvíz. Az RBMK1000-es egy hatalmas szerkezet, amely 1700 darab függőleges
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grafitoszlopból lett összerakva, ezek összesen 2500 tonna
grafitot tartalmaznak. A grafit oszlopokban fűtőelemcsatornák vannak, ezekben helyezkednek el a hengeres
üzemanyag-kazetták.
A reaktorban összesen 180 tonna urán-dioxid van, amelynek
235U tartalma 1,8 %. A hűtővíz számára csatorna vezet végig
minden grafitoszlopon. A víz 6,5 MPa nyomás alatt van,
ennek hatására forráspontja 280 °C-ra emelkedik. Mintegy
harmada a reaktorban elforr, a gőz egy gőzdobban elválik a
folyadéktól és két hatalmas gőzturbinát hajt meg, amelyek
1000 MW elektromos teljesítményt generálnak.
Az RBMK típusú reaktorokat 1986 óta csernobili típusnak is
nevezik, mivel egy ilyen típusú blokk szenvedett súlyos
balesetet. RBMK reaktorok csak Oroszországban, Ukrajnában
és Litvániában működtek. Hátrányuk, hogy túlhevülés esetén
a neutronelnyelő hűtővíz elforrhat, a grafit moderátor viszont
visszamarad, így a láncreakció tovább folyhat, ami a reaktor
megszaladásához vezethet. Mivel ennek a típusnak nincs
meg a láncreakció megszaladása esetén az önleállító
képessége, ezért ez a típus nem inherensen biztonságos.

7. ábra: Az RBMK-típusú reaktor felépítése (7).
A negyedik generációs tervek kötött szerepel a nagyon magas
hőmérsékletű reaktor (VHTR = Very High Temperature
Reactor) is, mely egy grafit moderátoros, hélium hűtésű
reaktor. Az üzemanyaga állhat hagyományos kazettákból (8.
ábra), vagy úgynevezett TRISO gömbökből, melyek urán- és
tórium-dioxid vagy karbid golyókat tartalmaznak, pirolitikus
szénnel és szilícium-karbiddal több rétegben körülvéve. Ezt
az elképzelést több golyós reaktor is alkalmazta már,
melyekben a gömbök a reaktor aktív zónáján lassan
áthaladva „kiégnek” és a zónából távozva feldolgozhatók. A
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nagyon magas hőmérséklet 1000 °C-ot jelent, mely ideális a
termokémiai hidrogéngyártáshoz, ami a reaktor egyik fő
célkitűzése. Ugyanakkor ez jelentős akadályt jelent a
felhasználható anyagok tekintetében, a pálcaburkolatokkal
szemben a TRISO üzemanyag borítása képes elviselni ilyen
magas hőmérsékletet is. Régebben Németországban épültek
ehhez hasonló reaktorok és a Dél-Afrikai Köztársaság
érdeklődött az építése iránt, jelenleg Oroszország és Kína
fejleszti.
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8. ábra: A nagyon magas hőmérsékletű reaktor felépítése (8).
A grafit moderátoros reaktorok egy különleges fajtáját
képviselik a sóolvadékos reaktorok (MSR = Molten Salt Reactor).
Ezt a típust az amerikai Oak Ridge National Laboratory által
vezetett Sóolvadékos Reaktor Kísérlet során fejlesztették ki
1954-76 között, és 2000-ben a negyedik generációs
elképzelések közé sorolták. Léteznek elképzelések, melyben a
sóolvadékot szilárd üzemanyag hőjének elvezetésére
használnák, de az elterjedtebb koncepció szerint a
sóolvadékos reaktorokban a primer köri hűtőközegben, egy
fluorid-alapú sóolvadékban oldva található meg az urántetrafluorid (UF4) üzemanyag. A sóolvadék nagy előnye,
hogy közvetlen a hőátadás, nem falon keresztül kell a rossz
hővezető kerámia tablettától a burkolaton keresztül átvezetni
a hőt a hűtőközegig. Másik alapvető jó tulajdonsága az
atmoszférikus nyomáson elérhető magas hőmérséklet,
mellyel magasabb energiaátalakítási hatásfok érhető el, vagy
kapcsolt energiatermelésre teszi alkalmassá a reaktort.
A sóolvadékos reaktorokban általában olvadt fluoridos
sókeverék található (például 7LiF – BeF2 – UF4 keverék
nagyjából 65-34-1 tömeg% arányban, 30% 235U dúsítással) [9].
A só összetételétől függően 450 °C fölött olvad, olvadt
állapotban közel átlátszó, forráspontja pedig 1400 °C körüli,
tehát a várt üzemi hőmérséklet közelében (600-900 °C)
gőztenziója alacsony és atmoszférikus nyomásviszonyok
mellett használható. Nagy hőkapacitása és a vízhez hasonló
hővezetése alkalmassá teszi a hűtőkörökben való használatra
[10]. Hátránya az olvadék viszonylag nagy sűrűsége (2,3
g/cm3) és nagy viszkozitása, ezért a keringetése nagyobb
szivattyúteljesítményt igényel, továbbá igen korrozív és
speciális ötvözetekre van szükség. A lítiumból csak a 7-es
izotóp használható (mely a lítium 92%-át teszi ki), mivel a 6Li
a reaktorban neutront befogva tríciumot termel, ennek
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elkerüléséhez izotópdúsításra van szükség, vagy más sókat
kell alkalmazni, mint a nátrium vagy a cirkónium fluoridja.
Az urán hasításához a ma elterjedt reaktorokhoz hasonlóan
itt is termikus neutronokra van szükség, vagyis a hasadási
reakcióban keletkező neutronokat le kell lassítani moderátor
közeg segítségével. Erre a célra grafit tömbök szolgálnak,
melyek között csatornákban folyik a sóolvadék (9. ábra). A
fűtőanyag 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 ülepítéssel elválasztják a sótól
csapadékokat (főleg azokat a nemesfémeket, melyek nem
alkotnak fluoridot) [11]. Az olvadék tovább haladva egy
hőcserélőbe kerül, ahol energiáját egy szekunder sóolvadékos
körnek adja át, majd szivattyú segítségével visszakerül az
grafitos aktív zónába.
A reaktor primer köri olvadékában 5% ThF4-ot oldva
termikus tenyésztőreaktort kapunk, mely egy egészen új
lehetőséget nyit meg. Az Oak Ridge-i kutatások szerint egy
ilyen reaktor tenyésztési tényezője 1,068 lehetne, vagyis képes
lenne fedezni a saját üzemanyagigényét a tenyésztés által és
egy kevés uránfelesleg is képződik. A reaktor könnyen
utántölthető tóriummal, mely nem veszélyes és önmagában
az 238U-hoz hasonlóan hasadásra képtelen, tenyésztéssel
viszont nukleáris üzemanyagként is hasznosítható, mivel 233U
keletkezik belőle. A reaktor utántöltése során nem kell a
szilárd fűtőelemeket átrakni vagy kicserélni, egyszerűen
urán- vagy tórium-fluoridot kell hozzáadni az olvadékhoz,
ahol az egyenletesen elkeveredik.
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Ha a sóolvadékos reaktorból kivesszük a neutronok
lassítására szolgáló grafitot, akkor sóolvadékos gyorsreaktort
kapunk, mely képes lehet a nukleáris hulladékok
hasznosítására és hasadóanyag tenyésztésre is, mind 238U-ból,
mind 232Th-ból, fluorid vagy klorid sók formájában. Az egyik
elterjedt konstrukcióban a lítium és a tórium, vagy egyéb
nehézfém fluoridjának 77,5% – 22,5% arányú keverékét
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vizsgálják, mely 750 °C-ra melegszik a reaktorban és 16
szivattyú fogja keringetni az olvadékot az aktív zóna és a
hőcserélők között. Ez az elképzelés az utóbbi években egyre
nagyobb támogatást nyert, bár még csak az alapvető elméleti
tervezés szintjén tart. Ennek a tervezetnek magyar
vonatkozása is van, a reaktor áramlási jellemzőit szintén a
BME Nukleáris Technika Intézetében modellezték [12].

9. ábra: A sóolvadékos reaktor vázlata (9).

Gyorsreaktorok
A gyorsreaktorok aktív zónájában nincs moderátor, ezekben a
neutronok nem lassulnak le, tehát bennük a láncreakciót
gyors neutronok tartják fenn. Magasan dúsított uránnal vagy
plutóniummal
működnek,
mely
kiégett
nukleáris
üzemanyagokból és leszerelt atomtöltetekből származik. A
gyorsreaktorok rendeltetése kettős: egyrészt villamos
energiát, másrészt hasadóanyagot is termelnek, tehát
tenyésztőreaktorok, tenyésztésre általában a 238U-t használják.
Mivel a gyors neutronok által kiváltott maghasadásokban
átlagosan kettőnél több gyors neutron keletkezik, ezért a
reaktort a következőképpen tervezték meg:

Annak érdekében, hogy a hűtőközeg ne lassítsa le a
neutronokat, ugyanakkor intenzív hőelvezetést biztosítson, a
gyorsreaktorok hűtőközege általában folyékony fém (nátrium
vagy ólom), esetleg hélium lehet. Az urán dúsítása a ma
működő gyorsreaktorokban 20% körül van. A hasadóanyagot
oxid (UO2 és PuO2) kerámia formájában viszik be a reaktorba,
de vizsgálják a karbid (UC), a nitrid (UN) és a fémötvözet
(például U-Pu-Zr) alapú fűtőelemek alkalmazásának
lehetőségét is, mivel ezeknek jobb a hővezető képességük
[13]. A következő három gyorsreaktor a negyedik generációs
típusok közé tartozik.

 1 neutron biztosítja a láncreakciót fenntartását
235U hasítása által,

Folyékony nátriumhűtésű gyorsreaktor (Sodiumcooled Fast Reactor, SFR)

239Pu,

vagy

 1 további neutron elnyelődik a 238U-ban (tehát plutóniumot
termel),
 a fennmaradó neutronok pedig elnyelődnek a szerkezeti
anyagokban, a moderátorban vagy kiszöknek a reaktorból.
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A nátrium hűtőközeg alkalmazásának előnye a jó hővezetése
és a gyenge neutronlassítási képessége, a vízhez hasonló
sűrűsége miatt a keringetéséhez kis szivattyúteljesítmény
szükséges. További előnye, hogy csekély a korróziója,
valamint csak kis mértékben aktiválódik fel neutronok
hatására, az aktivációs termék (24Na) pedig rövid életű
(felezési ideje 15 óra).
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Ezekben a reaktorokban három hűtőkör alkalmazását
tervezik az általában szokásos kettő helyett. A primer és a
szekunder kör nátriumot tartalmaz, a harmadik (tercier) kör
pedig víz/gőz vagy nitrogén lehet (10. ábra). Ennek oka a
nátrium közismerten heves reakciója vízzel és levegővel. A
primer és a szekunder körben közel atmoszférikus nyomáson
keringő olvadt nátrium hőmérséklete 550 °C körül van. Az
alacsony nyomás komoly előny a víz, vagy gázhűtésű
rendszerekhez képest. Az ilyen reaktorokban jellemzően
pozitív az üregtényező, vagyis ha valamilyen okból üreg
képződik, például a reaktorban forrni kezd a nátrium, akkor
a képződő buborékok miatt lecsökken a neutronbefogása és
ez tovább növeli a teljesítményt. Ez a probléma komplex
zónatervezéssel visszaszorítható. További probléma, hogy
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nem átlátszó, mely megnehezíti a karbantartást
ultrahangos vezérlésű eszközöket kell használni.

és

Jelentős üzemeltetési tapasztalatok vannak ilyen típusú
reaktorok működtetésével kapcsolatban, mint például
Franciaországban a Phénix és a Superphénix, Oroszországban a
BOR-60, a BN-350 és a BN-600, Japánban a Joyo és a Monju, az
USA-ban az EBR II és a Fermi I, valamint Angliában (PFR),
Kínában (CEFR) és Indiában (FBTR) is foglalkoznak a
gyorsreaktorok fejlesztésével. Jelenleg is építés alatt áll
Indiában a PFBR és Oroszországban a BN-800 reaktor,
Franciaországban pedig hamarosan elkezdik építeni az
ASTRID nevű ipari léptékű reaktort, valamint további
reaktorokat terveznek Japánban, Kínában és Dél-Koreában.

10. ábra: A nátriumhűtésű gyorsreaktor vázlata (10).

Folyékony ólomhűtésű gyorsreaktor (Lead-cooled
Fast Reactor, LFR)
Ólom hűtőközeg használata esetén a nyomás szintén
atmoszférikus, a megengedhető üzemeltetési hőmérséklet 500
°C alatt van. Előnye a nátriumhűtésű konstrukcióval szemben
a vízzel és a levegővel való heves reakció kiküszöbölése. Az
ólom nagy tömegszáma miatt jó árnyékolást nyújt gamma
sugárzás ellen is, a reaktor leállítása után pedig a természetes
cirkuláció miatt szivattyú nélkül is tovább kering hűtőközeg
és így az elektromos hálózatról való leszakadás esetén is el
tudja vezetni a remanens hőt (11. ábra). Egy esetleges
tartálytörés esetén gyorsan megszilárdul, mely egyrészt
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kedvező, mert magába zárja a radioaktív szennyezőket is,
azonban megrongálhatja a szerkezet egyes elemeit és gőze
mérgező. Nagy sűrűsége miatt a reaktor teljes tömege is
megnő és aktív keringetés esetén nagy teljesítményű
szivattyúkra van szükség. Az ólom kémiai reakcióba lép az
acél szerkezeti elemekkel, ami korróziót okoz, a keletkező
korróziós termékek pedig elzárhatják a hűtőcsatornákat. Ez
az áramlási sebességtől (max. 2 m/s) és a benne oldott oxigén
koncentrációjától jelentősen függ, ezért erre folyamatosan
ügyelni kell, és különböző tisztító eljárásokra van szükség.
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Egyes esetekben az ólom mellett bizmutot is használnak,
mert a kettő egymással eutektikumot, alacsony olvadáspontú
elegyet képez (44,5% ólom és 55,5% bizmut). Erre azért van
szükség, mert az ólom 327 °C alatt megszilárdul és ezért a
reaktort leállítás esetén is efölött kell tartani, míg az
eutektikum olvadáspontja 124 °C. A bizmut alkalmazásának
azonban több hátránya is van, egyrészt igen ritka, továbbá a
reaktorban radioaktív és kémiailag is mérgező polónium
keletkezik belőle. A bizmut természetes, 209-es tömegszámú
izotópja neutronbefogás révén 210-es tömegszámú
polóniummá alakul, melynek 138 nap a felezési ideje és alfa
bomló. Ez önmagában nem lenne veszélyes, azonban
megjelenhet a levegőben, ami kockázatot jelent üzemeltetés
és karbantartás során.
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Ezzel a típussal kapcsolatban is kiterjedt üzemeltetési
tapasztalattal rendelkeznek egyes nemzetek. Az 1970-es évek
elején épített Alfa/Lira típusú szovjet gyártmányú
tengeralattjárók ólomhűtésű gyorsreaktorokkal voltak
felszerelve, bár a kedvezőtlen tapasztalatok miatt ezt a szériát
azóta leszerelték. A korróziós problémák ezeken hűtőközegvesztéses és zónaolvadásos balesetet is okoztak. Jelenleg is
terveznek azonban hasonló reaktorokat, Oroszország a
BREST-300 ólomhűtésű és a SVBR-100 ólom-bizmut reaktor,
valamint Románia és Olaszország az ALFRED nevű kísérleti
reaktor építését tervezi, Belgiumban a MYRRHA nevű
részecskegyorsítós kutatóreaktor építése pedig már
engedélyeztetés alatt van.

11. ábra: Az ólomhűtésű gyorsreaktor vázlata (11).

Gázhűtésű gyorsreaktor (Gas-cooled Fast
Reactor, GFR)
A hélium hűtőközegként való használata több előnnyel
rendelkezik. Mivel nincs fázisátalakulás, a folyékonyfémhűtésű típusoknál jóval magasabb hőmérséklet, közel 850 °C
is elérhető, melynek következtében nagyobb lehet az
átalakítási hatásfok. Gyenge a moderáló képessége és nem
aktiválódik fel, kémiailag semleges, hiszen nemesgáz, a
szerkezeti elemek nem korrodálódnak. A reaktor egykörös,
vagyis a fűtőelemeken keresztül áramló hélium közvetlenül
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egy gázturbinára jut (12. ábra), miközben állandó nyomáson
visszahűl (Brayton-ciklus).
Azonban a hélium alkalmazásának hátrányai is vannak.
Rendkívül kicsi a hőkapacitása, így nagy nyomásra és nagy
térfogatáramra van szükség. Egy esetleges üzemzavar esetén
a leállítás után a remanens hő elvezetésére fenn kell tartani a
keringést, egy nyomásvesztéses baleset esetén ennek hiánya a
fűtőelemek gyors felmelegedéséhez vezethet, és a zónasérülés
előtt kevés idő áll az üzemeltetők rendelkezésére a szükséges
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biztonsági beavatkozások megtételéhez. Hűtőközeg vesztéses
üzemzavar esetében nem elégséges a hélium természetes
cirkulációja, kényszeráramlásra vagy más gázok (pl.
nitrogén) befecskendezésére van szükség. További hátrány,
hogy a Föld héliumkészlete a jelenlegi felhasználás mellett
mindössze 30 évre látszik elegendőnek. Ilyen gyorsreaktor
még nem épült, ezért nincsenek üzemeltetési tapasztalatok,
viszont termikus reaktorok már működtek héliumhűtéssel.
Ezen reaktortípusnak fontos magyar vonatkozásai is vannak.
Az ALLEGRO egy kis teljesítményű, héliumhűtésű
demonstrációs gyorsreaktor tervét jelenti, amelynek célja a
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GFR technológiai elemeinek tesztelése (fűtőelemek,
biztonsági rendszerek). Az európai gázhűtésű reaktor
tervezése 2000-ben EU projekt keretében indult meg, és
jelenleg GoFastR néven vizsgálják a megvalósíthatóságát.
Ezzel párhuzamosan, egy magyar-cseh-szlovák-lengyel V4G4
konzorcium – amelyet magyar részről az MTA
Energiatudományi Kutatóközpont képvisel – készíti elő az
ALLEGRO kísérleti reaktor építését a közép-kelet európai
régióban, a francia CEA (Francia Atomenergia Ügynökség)
segítségével.

12. ábra: A gázhűtésű gyorsreaktor vázlata (12).

Összefoglalás
Írásunkban áttekintettük az atomenergia főbb témaköreit, a
maghasadás folyamatát, a láncreakció megvalósításának és
szabályozásának lehetőségeit. Bemutattuk egy atomerőmű
működésének fizikai alapjait, valamint az atomerőművek
különböző típusait, a termikus- és a gyorsreaktorokat
egyaránt. Ezek egy része régóta megépült vagy kereskedelmi
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forgalomban van, mások viszont még csak a tervezőasztalon
léteznek. Fontosnak tartottuk ez utóbbiak, főleg a
tenyésztőreaktorok bemutatását is, hiszen az egyre növekvő
energiaigény és a fogyatkozó készletek következtében ezek
közül kell majd választania az elkövetkező generációknak, ha
a következő évszázadban is hasznosítani szeretné az
atomenergiát. Emellett ezek jelentik a jelenlegi kutatások főbb
irányvonalait is, melynek folytatására rengeteg atomenergia
iránt érdeklődő fiatalra lesz szükség a jövőben is.
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