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Egy részben elfelejtett technológia nyomában 

Király Márton 

okleveles vegyészmérnök 

 

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

 

Bevezetés 
Mai világunk elsősorban a fosszilis energiahordozókra épül, 
mind fűtés, mind elektromos energia, mind közlekedési 
igényeinket ez elégíti ki. De vajon ez az egyetlen „energia-
termelési” megoldás, avagy ez a komoly környezeti terhelést 
jelentő gyakorlat kiváltható más forrásokkal? Milyen 
lehetőségeket hordoz magában az újfajta nukleáris 
energiatermelés? Milyen nehézségekkel kell szembe 
néznünk? Jelen írás ezekre a kérdésekre keres választ. 

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

atomerőművek gondolatától. Az iparág történetével, a mai 
helyzettel és az új technológiák jövőképével foglalkozom 
ebben a cikkben. 

Az atomenergia jelene  
Bár az atommagkutatás első jelentős eredményeit katonai 
célokra használták, az 1960-as évektől az atomenergia békés 
célú felhasználása került előtérbe. Több atomerőmű típust 
fejlesztettek ki és kerültek kereskedelmi forgalomba.  
A legelterjedtebb konstrukciók a BWR, PWR és a CANDU 
voltak, vagyis rendre a forralóvizes, a nyomottvizes és a 
nehézvizes reaktorok. Ezek adják a ma működő reaktorok 
nagy részét is. Ekkoriban úgy gondolták, hogy az 
atomenergia megfelelően biztonságos, hatékony és 
kiapadhatatlan energiaforrás lesz a következő évszázadokra.  
Ezek az erőművek mind egyféle üzemanyag kiaknázására 
épültek, a 235U izotóp termikus, vagyis lassú (0,025 eV) 
neutronokkal történő hasítása szolgáltatja a termelt energia 
legnagyobb részét. Ezek az erőművek mind vizet és gőzt 
használnak munkavégző közegnek. A víz hátránya azonban 
az alacsony atmoszférikus forráspont. Nagy termikus 
hatásfok eléréséhez azonban növelni kell a hőmérséklet-
különbséget, melyet csak a nyomás növelésével lehet elérni.  
Ma a világ több mint 30 országában találhatók 
atomerőművek. Ezek az országok főleg a fejlett nyugati 
országokhoz (OECD) tartoznak. Ez összesen 436 blokkot 
jelent, 350 GW erőművi kapacitással. Az előrejelzések szerint 
ez az elkövetkezendő húsz évben nem fog jelentősen változni. 
Egy atomerőmű beruházási költségei óriásiak, de a 
fenntartási és üzemeltetési költségek alacsonyak, így 
viszonylag olcsón termelhető elektromos energia. 
Állami beruházások és banki befektetések finanszírozzák 
általában a telepítési költségek harmadát, a többi hosszútávú 
kölcsönszerződés, 10-20 évre, változó kamattal.  
Az üzemeltetés, a karbantartás és a hulladékkezelés a 
fenntartási költség másik része, mely szintén a vevőre hárul, 
az ár mindössze 10%-a. Az Amerikai Egyesült Államokban 
létezik atomhulladék adó, 1 cent/kWh a lerakók költsége az 
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állam felé [3]. A telephely létesítés költséges és hosszadalmas, 
el kell fogadtatni és infrastruktúrát kell létrehozni, 
fogadóképes villamoshálózatot kell kiépíteni. Egy meglévő 
telephely bővítése vagy blokkok cseréje jóval előnyösebb a 
befektetés szempontjából. A telepítés átlagos költsége új 
nyomottvizes erőmű létrehozása esetén 2000-4000 $/kW, 
tehát a Magyarországra telepítendő 1 GWe teljesítményű III+ 
generációs atomerőmű 2-4 milliárd dollár értékű beruházás 
árán valósulna meg [4]. Ezeknél a zónasérülés várható 
valószínűsége 10-6 /év, 50-60 éves üzemidőre tervezettek, 
termodinamikai hatásfokuk 33-37% közötti, elsősorban a 
megnövelt gőznyomásnak köszönhetően. 
Nukleáris energiatermelésről lévén szó fontos megemlíteni a 
közvélemény és a média szerepét. A nukleáris technológia 
elmúlt mintegy 70 éve alatt sok esemény befolyásolta 
negatívan a népesség atomenergiához való hozzáállását. 
Történt néhány súlyosnak ítélt baleset a működő 
atomerőművekben, amelyek megrengették a közvélemény 
bizalmát. A hét fokozatú Nemzetközi Nukleáris 
Eseményskála (INES) az atomerőművi balesetek 
besorolásával könnyíti meg az egyes esetek súlyosságának 
érzékeltetését. A skála logaritmikus, vagyis egyel nagyobb 
besorolás nagyságrendileg kockázatosabb eseményt jelent. 
1979-ben a Three Mile Island-i (TMI) nyomottvizes 
atomerőműben hűtőközeg-vesztés (LOCA) és ebből eredően 
zónaolvadás történt. Az erőmű biztonsága érdekében a 
reaktorban termelődő gőzt le kellett fúvatni, a 
térfogatkompenzátor nyomáscsökkentő szelepe azonban 
meghibásodott és nyitva maradt, ezzel nagy mennyiségű 
hűtővíz és radioaktivitás került ki a primer körből a 
konténmentbe és onnan egy része a szabadba. Ez a baleset 
volt az első, melyet súlyosnak ítéltek és mivel az erőmű lakott 
területekhez közel helyezkedett el, így nagy nyilvánosságot 
kapott. Az INES skálán 5-ös, vagyis „Külső kockázattal járó 
baleset” értékelést kapott, nagymértékű üzemanyag-
sérüléssel és jelentős telephelyen kívüli kockázattal járt. Ezt 
azonban később a közelben élő emberek által elszenvedett 
sugárterhelés és a rákos megbetegedési statisztikák nem 
igazolták [5]. A természetes háttérsugárzás éves mértékét 
nem haladta meg a lakosság sugárterhelése, átlagosan egy 
mellkasröntgennek megfelelő dózist szenvedtek el a 
környéken élők. Nincs egyértelműen kimutatható 
összefüggés arra vonatkozólag, hogy a TMI erőmű 
környezetében élők körében nagyobb arányban jelentek 
volna meg rákos megbetegedések, mint a leukémia vagy a 
pajzsmirigyrák.  
Ez után a baleset után azonban megváltozott az atomenergia 
iparhoz való hozzáállás. Csak az USA-ban 50 blokk építését 
szüntették be, az új erőművek építése pedig 
világviszonylatban lelassult. Az 1986-os csernobili katasztrófa 
után az atomerőművektől való félelem odáig vezetett, hogy 
világszerte gyakorlatilag leállt a reaktorok építése. Néhány 
ország még a teljes kivonulás lehetőségét is felvetette.  
Az 1990-es évektől kezdődően elszórtan egy-egy atomerőmű 
épült, némelyiket az átadás előtti hónapokban kellett 
felszámolni. Az atomenergia bizalmatlansági válságba jutott.  

A 2010. március 11-ei Tōhoku-földrengés és az azt követő 
szökőár mintegy 15 000 áldozatot követelt. A Richter-skála 
szerinti 9-es erősségű földmozgás Japán partjaitól 70 
kilométerre történt, a Csendes-óceán alatt. A földrengés miatt 
az országban működő atomerőművekben automatikus 
vészleállítással azonnal leálltak a reaktorok és beindultak a 

biztonsági hűtőkörök. A rengés önmagában csekély károkat 
okozott a városokban, ám a keltett szökőár hatalmas hullámai 
lecsaptak Japán szinte teljes partvidékén [6].  
Az epicentrumhoz legközelebb eső partszakaszát 40 méter 
magas vízoszlop érte el a rengés után alig fél órával.  
A Fukushima prefektúrában található Fukushima Dai-ichi 
atomerőművet egy órával a földrengés után 10 métert 
meghaladó cunami sújtotta. Az erőmű tervezésénél az addigi 
legmagasabb ilyen hullámot figyelembe véve, 6 méter magas 
hullámtörő falakat építettek (mely magasságot az addig 
tapasztalt legmagasabb szökőár + 1 m alapján határoztak 
meg), melyek sajnos nem voltak képesek a hatalmas 
víztömeg megállítására. A reaktorépületek ugyan kevéssé 
sérültek, de a kiszolgáló rendszerek, a távvezetékrendszer és 
a tartalék dieselgenerátorok mind egy pillanat alatt 
megsemmisültek. A leállított reaktor hűtését ettől kezdve 
csak a tartalék akkumulátorok energiájával lehetett végezni, 
melyek 8 óra alatt lemerültek. A reaktorokban termelődő 
remanens hő tovább melegítette a hűtőközeget, mely gőzzé 
alakulva szárazon hagyta a fűtőelem kazettákat. 900 °C körül 
beindult a cirkónium burkolat által katalizált vízbontás, nagy 
mennyiségű hidrogén gyűlt fel az épület felső részében, majd 
idővel be is robbant [7]. 

A nyugati hírekben a földrengés napján még a szökőár által 
okozott károkról és az áldozatok lehetséges számáról lehetett 
hallani, másnapra azonban megváltozott a helyzet.  
Az éjszaka folyamán beékezett hírek, amelyek szerint a 
TEPCO közleményben ismerte el az egyik japán erőmű 
meghibásodását és kis mennyiségű radioaktív anyag 
kibocsátását a környezetbe, arra késztették a nyugati 
újságírókat, hogy elővegyék a Csernobil óta alig használt 
félelmet keltő szavakat, mint a sugárzás, zónaolvadás, 
radioaktív kibocsátás, nukleáris baleset, atomkatasztrófa, 
kitelepítés és halálzóna. Ezek egytől-egyig megjelentek mind 
a hazai, mind más európai hírekben, felnagyítva, közelivé 
téve a több ezer kilométerre történteket és elhitetve, hogy a 
Japánban történt kibocsátás egészségügyi kockázatot jelent a 
világ egészére. A fukushimai baleset jó példa arra, hogy egy 
lokális baleset a média által felnagyítva és a közvéleményt 
feltüzelve hogyan indíthat el atomerőmű-ellenes 
fellángolásokat világszerte.  
Mindezek alapján látható, hogy az atomenergia megítélése a 
mai napig igen kedvezőtlen, amely adott esetben nyomást 
tud gyakorolni a politikai vezetőkre és egyes országok 
energetikai iparára, mint Németország esetében, ahol 
kijelentették, hogy a ma még működő atomerőműveiket 2022-
ig leállítják és más energiahordozóval váltják ki [8]. Az ilyen 
politikai döntések súlyos terhet rónak az energetikusokra, 
mivel egy ország energiastratégiája hosszú távú tervezést 
igényel, 20-30 évre előre kell a megfelelő döntéseket 
meghozni és azokhoz a stratégia megvalósítása során 
ragaszkodni kell. Az atomenergiát kiváltani pedig nem 
könnyű, mivel nincs még egy ilyen kis fenntartási költséggel 
üzemelő, ilyen nagy energiasűrűségű és CO2-semleges 
energetikai technológia. 

Atomenergia a közeljövőben 
Manapság a növekvő energiaigény és a működő reaktorok 
elöregedése miatt egyre több országban, köztük hazánkban is 
újra felvetik az atomenergia lehetőségét a fosszilis 
erőművekkel szemben. Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának globális következményei lassan beszivárogtak 
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a köztudatba. A globális felmelegedés okait tekintve a 
jelenlegi álláspont szerint a természetes és a mesterséges 
kibocsátások nagyjából azonos mértékben felelősek a 
klímaváltozásért. A Kyoto-i egyezmény keretében a fejlett 
államok kötelezték magukat a CO2 kibocsátásuk 
korlátozására. A kormányok először CO2 kvótát határoztak 
meg, jelenleg pedig adó kivetését tervezik a CO2 kibocsátással 
járó tevékenységekre, elsősorban a széntartalmú fosszilis 
tüzelőanyagok égetésére [9]. Az egyre dráguló fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló energiatermelést ez fokozottan 
érinti jelenleg is. Ezek mind a nem fosszilis energiatermelés 
felé billentenék a gazdaságot, azonban egy atomerőmű 
építése hihetetlen mértékben megdrágult.  

Az új technológiák (III+ generáció) nagyobb kapacitással és 
elképesztően összetett irányítási és biztonsági rendszerek 
segítségével próbálják a befektetők bizalmát ismét elnyerni. 
Egy ilyen reaktor beruházási költsége azonban több milliárd 
dollárra rúg, amely évente mintegy 5-10%-kal nő. A nagy 
gyártók tökéletesen egyeduralkodóvá váltak, sok 
kisvállalkozás nem élte túl a hosszú recesszív időszakot.  
A nagy gyártók azonban a fűtőelem-utánpótlások és a más 
területekre irányuló kereskedelmi beruházások révén 
folyamatosan nyereségesek maradtak. Egy adott gyártó által 
épített atomerőmű csak a gyártó üzemanyag-kazettáit tudja 
felhasználni, mivel szinte minden típus különbözőt használ. 
Az évek során nagyon sok fajta kazetta-elrendezést 
fejlesztettek ki, az üzemanyag-gyártók pedig ehhez 
alkalmazkodnak. Az atomerőművek a megvalósítást tekintve 
jelentősen eltérnek egymástól, a különböző gyártók hasonló 
reaktorai, továbbá minden erőmű a helyi vonásoknak és 
kéréseknek megfelelően egyedi. A világon összesen négy cég 
van (a Japan Steel Works, a China First Heavy Industries, az 
orosz OMZ Izhora és a koreai Doosan Heavy Industries) akik 
1000 MWe vagy annál nagyobb PWR-ekhez nyomásálló 
reaktort tudnak gyártani. Ez erősen korlátozza az évente 
építhető reaktorkapacitást. A manapság elérhető atomerőmű 
típusok a III+ generációba tartoznak, általában nagy 
kapacitású, 1000 MWe teljesítményű III. generációs reaktorok 
továbbfejlesztései, méretnövelései. A finn kormány 2005-ben 
véglegesítette tervét és megkezdődött egy 1600 MWe EPR 
nyomottvizes III+ generációs reaktor építése az Olkiluoto-i 
telepen. Az eredeti megegyezés szerint 3 milliárd euróért 
épülő erőművet 2009-ben helyezték volna üzembe. Építés 
közben azonban több nem várt technológiai probléma 
adódott. Jelenleg a projekt költségvetése 6 milliárd euró fölött 
jár és az átadás 2013-ra várható. Hasonló időbeli 
bizonytalanságok, költségvetési kockázatok jellemzik a mai 
atomerőmű-ipart. A pénzügyi szektor nem érzi biztonságban 
a befektetéseit. A technológia összetettsége és az uránhoz 
kötődő hagyományos titkolózás megnehezíti a pénzek és a 
folyamat átláthatóságát.  
Fukushimát követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
jelezte, hogy a 2035-ig előre jelezhetően épülő reaktorok 
száma megfeleződött. Az 1950-es évek óta előre jelzett 
nukleáris fellendülés napja leáldozóban van. Nő a 
bizalmatlanság a népesség, a befektetők, az államok és a 
gyártók részéről egyaránt. A jelenlegi helyzetben a vizet 
használó, továbbfejlesztett technológiák nem tudják 
hatékonyan orvosolni az iparág gondjait. Szükségessé vált 
tehát az atomenergia ipar újjászületése, amely teret nyithat új 
elképzeléseknek és forradalmi újításoknak, egy új, 
biztonságosabb, fenntartható és hatékony nukleáris 
energiatermelés felé. 

A fejlődés irányai, a IV. generációs 
reaktorok 
A IV. generációs elképzelések a nukleáris technológiák 
újragondolását, hatékonyabbá tételét tűzték ki maguk elé.  
A magas hőmérsékletű elgondolások a nagyobb 
termodinamikai hatásfok elérésére és kapcsolt 
energiatermelésre is alkalmassá teszik a reaktorokat [10]. Egy 
magas hőmérsékletű reaktor olcsó hőforrásként szolgálhat 
különböző energia-átalakító műveletekhez, mint: 

 vízbontás termokémiai úton, jód-kén ciklus, réz-klór ciklus, 

 másodlagos, CO2 semleges üzemanyagok gyártása 
hidrogén felhasználásával (metanol, dimetil-éter, etanol, 
ammónia, metán), 

 nitrogénmegkötéses műtrágyagyártás, 

 termikus depolimerizáció, műanyag feldolgozás, 

 tengervíz sótalanítás, új termőterületek létre hozása. 

A világon jelenleg több száz kis és közepes kísérleti reaktort 
terveznek, építenek vagy üzemeltetnek [11]. Ezek jó része az 
eddigi technológiák fejlesztéséből, továbbgondolásából 
származnak, akadnak azonban az eddigi hagyománnyal 
szakító, forradalmian új ötletek is. A negyedik generációs 
reaktorok még csak a tervezőasztalon léteznek, de bizonyos 
alapvető előnyök így is felmerülnek. 
A reaktortípusok alapvetően két kategóriába sorolhatók, a 
termikus, vagyis lassú neutronokkal üzemelő, víz, nehézvíz 
vagy grafit által moderált reaktorok közé, vagy a gyors 
neutronokkal működő tenyésztőreaktorokhoz. A IV. 
generációs elképzelések közül három termikus (magas 
hőmérsékletű, szuperkritikus víz hűtésű és a sóolvadékos 
reaktor) három pedig gyors neutronokkal működik (hélium-, 
nátrium- és ólom-bizmut hűtésű gyorsreaktorok). Ezek a 
tervezett reaktorok a ma elérhető technológiai háttér, a 
precíziós mérőberendezések és új műszaki anyagok 
felhasználásával igyekeznek hatékonyabb, kevesebb 
hulladékot termelő, biztonságosabb és olcsóbban 
megépíthető atomerőművek új generációját elindítani és ezzel 
elnyerni a befektetők bizalmát. 

A gyorsreaktorok 
A gyorsreaktorok moderálatlan, nagy energiájú neutronok 
segítségével érik el az urán, a neutronbefogásával képződő 
transzuránok és egyéb aktinidák hasítását. A reaktorok 
koncepciói elég hasonlóak, a főbb különbség a hőátadó közeg 
anyagában és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési 
technológiában van. A gyors neutronokkal működő tenyésztő 
reaktorokban 238U-ból neutronbefogásával 239Pu állítható elő, 
amely neutron hatására hasadni képes izotóp, 
energiatermelésre alkalmas. Amennyiben egy hasadáskor 
legalább két neutron felszabadul, az egyik egy uránban 
elnyelődve új plutónium atomot ad, vagyis tenyészt, a másik 
pedig egy plutóniummal ütközve fenntartja a láncreakciót.  
A természetes urán és a plutónium fűtőanyagú reaktorok 
felépítése alapvetően más, mint az uránium fűtőanyagúaké. 
A tenyésztő reaktorok gyors, moderálatlan neutronokkal 
működnek. Hőelvonó közegként nagy fajhőjű fémolvadékot 
(nátrium, lítium, kálium, bizmut, ólom) lehet használni.  
A reaktor üzemi hőmérsékletét így túlnyomás nélkül is 
lényegesen magasabbra lehet beállítani, mint a vizes 
reaktorokét. Ezek az eltérések összességükben a 



Nukleon 2012. szeptember V. évf. (2012) 114 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  4 

teljesítményre vetítve lényegesen kisebb terjedelmű és 
tömegű reaktorok előállítását tennék lehetővé, azonban a 
gyors neutronokra a hasadási keresztmetszetek ezerszer 
kisebbek, így a kritikus tömeg is nő, sok tonna uránércre van 
szükség. Ehhez azonban rengeteg neutronra van szükség, 
mely képes fenntartani a hasadást, a tenyésztést és fedezi a 
kiszökő vagy a szerkezeti anyagokban elnyelődő neutronokat 
is. A tenyésztőreaktorok visszaszorulása több okra vezethető 
vissza. Egyrészt a hetvenes években, a legnagyobb 
fejlesztések időszakában még nem álltak rendelkezésre 
pontos adatok a Föld uránlelőhelyeiről, ritka fémként arra 
számítottak, hogy a készletek hamarosan kimerülnek, így az 
urán teljes mennyiségét hasznosító eljárások kerültek 
előtérbe. Azóta ez a kép megváltozott, az uránnak viszonylag 
alacsony az ára világszerte és egyre újabb tartalékok kerülnek 
felszínre. Jelenlegi árszínvonalon 5,5 millió tonna uránérc 
található gazdaságosan kitermelhető lelőhelyeken, melyek az 
évi 60 000 t uránérc szükségletet akár száz évig fedezni 
tudnák [12]. Ennek az uránmennyiségnek azonban csak 0,5%-
a hasznosul atomerőművekben, a többi nukleáris 
hulladéklerakók mélyére kerül.  
A reprocesszálás volt a kulcs a tenyésztőreaktorokhoz, mivel 
a hagyományos, termikus reaktorokban termelődő 
plutónium használható tenyésztőreaktorok indítótöltetének. 
Az elképzelés hibáira 1974-ben világított rá a nemzetközi 
politika világa, amikor India felrobbantotta első 
atombombáját, melynek a Smiling Buddha (Mosolygó 
Buddha) nevet adta. Bár az ehhez szükséges plutóniumot a 
CIRUS nehézvizes reaktorban állították elő, ez az eset 
rávilágított arra, hogy az atomfegyverkezés nem állt meg a 
két szuperhatalom által kijelölt határok között [13].  
A reprocesszálás során előállított nagy tisztaságú 
plutóniumra ettől kezdve úgy tekintettek, mint a terroristák 
tömegpusztító terveinek elsődleges célpontjára. 1976-ban az 
USA-ban betiltották a plutónium kinyerését használt 
fűtőelemekből, majd ez a szabályozás tovább terjedt a világ 
többi országára is. Ez keresztülhúzta az összes 
tenyésztőreaktor tervet világszerte. Bár a tiltó rendelkezést 
1981-ben Reagan elnök eltörölte, azóta sem indult sok 
reprocesszáló üzem a világon, ezek közül alig tízben folyik 
civil erőművek kiégett fűtőanyagainak újrahasznosítása.  
A rendkívül szigorú biztonsági intézkedések és a magas 
beruházási igény miatt a beruházók nagy része eddig nem 
ítélte ezt az iparágat gazdaságosnak. Az amerikai Savannah 
River telephelyen 2007-ben kezdődött egy beruházás 4,86 
milliárd dollár értékben. Az átadás várhatóan 2014-ben lesz. 
Az üzem évi 3,5 tonna plutónium-oxid szeparálására és ebből 
MOX üzemanyag gyártására lesz képes [14]. 
A tenyésztőreaktorok elterjedésének volt még egy nagyon 
fontos gátja: a megbízhatóság. A folyékony fém hűtésű 
gyorsreaktorok tervezése során igyekeztek a hűtőközeget, 
általában folyékony nátriumot, tökéletesen elszigetelni a 
korróziót okozó levegőtől és víztől. Számos pilot reaktorban 
okozott ez áthidalhatatlan problémát a világon. A biztonság 
fokozásához és a bonyolult tenyésztő folyamat kézben 
tartásához rengeteg beruházás kellett, amely csökkentette 
ezen erőművek versenyképességét és a sorozatos kudarcok 
visszavetették a befektetők bizalmát. Ennek ellenére a világon 
több helyen épülnek jelenleg is gyorsreaktorok, több 
nemzetközi együttműködés keretében, mivel a fenntartható 
fejlődés hosszú távon kikényszeríti a jelenlegi 
atomenergetikánál hatékonyabb és kevesebb nukleáris 
hulladékot termelő reaktorok létrejöttét.  

MSR – A sóolvadékos reaktor 
Ezt a reaktortípust az amerikai Oak Ridge National 
Laboratory (ORNL) által vezetett Sóolvadékos Reaktor 
Kísérlet (Molten Salt Reactor Experiment) során fejlesztették 
ki 1954-76 között [15]. Léteznek elképzelések, amelyben a 
sóolvadékot szilárd üzemanyag hőjének elvezetésére 
használnák, de az elterjedtebb koncepció szerint a 
sóolvadékos reaktorokban a primer köri hűtőközegben, a 
fluorid-alapú sóolvadékban oldva található meg maga az 
urán-tetrafluorid (UF4) üzemanyag, a reaktor pedig lassított, 
termikus neutronokkal működik. A sóolvadék nagy előnye, 
hogy így közvetlen a hőátadás, nem falon keresztül kell a hőt 
a rossz hővezető kerámia töltettől a burkolaton keresztül 
átvezetni a hűtőközegig. Másik alapvető jó tulajdonsága az 
atmoszférikus nyomáson elérhető magas hőmérséklet, 
amellyel magasabb átalakítási hatásfok érhető el, vagy 
kapcsolt energiatermelésre alkalmassá teszi a reaktort.  

Az MSR története 
Egy olvadt sóval, mint radioaktív közeggel működő reaktort, 
mint alapkoncepciót még Wigner Jenő vetette fel 1945-ben. 
Az ötlet szerint közvetlen hőátadást kellene megvalósítani a 
hasadóanyag és a hűtőközeg között. Az első sóolvadékos 
erőmű tervét Wigner egyik barátjával, Alvin Weinberggel 
közösen 1947-ben jelentette meg, az első jelentősebb kutatás-
fejlesztés azonban csak 1954-ben indult. Az Amerikai Légierő 
egy kis méretű, repülőgépek üzemeltetéséhez használható 
reaktor megalkotását kérte az ORNL-től (Aircraft Nuclear 
Propulsion, ANP), ugyanekkor Alvin Weinberget tették meg 
a kutatóintézet igazgatójának. A program sikerrel zárult 
1959-ben, megalkotva a világ első sóolvadékkal működő 
reaktorát, amely közel 900 °C-os hőmérsékleten üzemelve a 
mai napig hőmérsékleti csúcstartó [17]. 

A sóolvadékos reaktor kísérlet (Molten Salt Reactor 
Experiment, MSRE) az ANP eredményeit szem előtt tartva 
1960-ban indult Oak Ridge-ben. Több száz kutató végzett 
számításokat, tervezte, építette a reaktort és vetett fel 
megoldandó kérdéseket a radikálisan új, addig ismeretlen 
technológiával kapcsolatban. Ennek során egy olyan, olvadt 
fluoridokból álló elegyben oldott urán felhasználásával 
működő reaktor megalkotása volt a cél, amely képes 
lakossági villamos energia termelésre és biztonságtechnikai 
vonásai merőben eltérnek a szilárd üzemanyagú reaktoroktól.  
A kutatás kezdeti, tervező szakasza 1962-ig tartott, majd 
elkezdődött az újonnan létrehozott ötvözetek kipróbálása és a 
tervezett berendezések elemeinek legyártása. 1965. június 1-
én lett kritikus a reaktor, amely ekkor 0,3 mol% 235UF4, 0,6 
mol% 238UF4, 5 mol% ZrF4, 29 mol% BeF2 és 65 mol% 7LiF 
összetételű olvadt sóval működött, teljes víz- és 
levegőkizárással a rendszerből. A teljesítményt fokozatosan 
növelték, a maximális teljesítményt (7,7 MW hőteljesítmény) 
1966 májusára érték el. A primer kör egy szekunder 
sóolvadékkal cserélt hőt, mely NaF-NaBF4 összetételű volt, 
ezt a termelődő hőt elvezették a reaktorból és egy léghűtőben 
a rajta átáramló levegőnek, a környezetnek adta át. A primer 
és a szekunder kör is leállás esetén passzívan lecsapolható, a 
grafit moderátortól elvezethető volt. Erre találták ki a „freeze 
plug”, vagyis a „fagyott dugó” rendszert. A sóolvadék útja a 
lecsapoló tartályok felé nyitva volt, szerelvény nélküli 
csövekkel közvetlen összeköttetésben álltak a tartályokkal, 
azonban a cső egy pontját kívülről hűtötték. Azon a ponton a 
só megfagyott, megszilárdult és dugót képzett. Leállás, 
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áramszünet vagy üzemzavar esetén a hűtés megszűnt, a dugó 
felolvadt és az olvadék a gravitáció által a tartályokba folyt.  
A sóolvadék ilyenkor több, passzívan hűtött tartályba folyt át, 
ahol az olvadáspontja alá hűlve megdermedt és így teljesen 
elszigetelhető volt.  
Több hosszabb, folyamatos üzem után 1967 szeptembere és 
1968 márciusa között a reaktor hat hónapon át működött 5-8 
MW teljesítménnyel, terv szerint, 3840 órán át folyamatosan 
kritikus állapotban. A cirkuláló sóolvadék más paramétereit, 
összetételét ez alatt nem változtatták, a jelen lévő urán 
mennyiségét folyamatos méréssel és beadagolással tartották 
állandóan. Az utántöltés szintén nem jelentett gondot, mivel 
ez mindössze néhány gramm urán-fluorid hozzáadását 
jelentette az elegyhez, mely azonnal elolvadt és elkeveredett. 
Ez a kísérleti reaktor tehát hagyományos üzemanyagot (235U) 
használt, újdonságot csupán a folyékony fluorid sóban való 
oldás és az új típusú reaktor jelentett. Ezzel a kísérlettel 
sikerült igazolni a technológia megvalósíthatóságát, 

biztonságosságát és nagyon sok tapasztalatra tettek szert a 
reaktorfizikai paraméterekkel és az üzemeltetéssel 
kapcsolatban. 

A kísérlet végeztével a teljes uránmennyiséget kivonták 
fluorinálással, vagyis fluorgáz átáramoltatásával. Ekkor a 
sóolvadékban található UF4-ból UF6 gáz keletkezik, amely 
könnyen elválasztható a sótól. 221 kg uránt sikerült így 
kinyerni hat nap alatt, mely a teljes mennyiség mintegy 
99,5%-át jelentette. 1968 októberében a hordozó sóhoz, a 7LiF–
BeF2 elegyhez 233UF4-ot adtak, majd a reaktort újraindították, 
így ez lett a világ első, kizárólag 233U üzemanyaggal működő 
reaktora. Stabil üzemelést értek el, amely jól illeszkedett a 
számított előrejelzésekhez. 1969 szeptemberében 239PuF3-ot 
adtak az elegyhez, így vizsgálva annak hatását és 
üzemanyagként való alkalmazhatóságát. Ezen vizsgálatok 
bebizonyították, hogy sikerrel alkalmazható a plutónium 
dúsított 235U mellett [18]. 

 
1. ábra: A sóolvadékos reaktor vázlata (1) 

 

Általánosságban elmondható, hogy a sóolvadékos reaktorban 
a primer köri hűtőközegben, a fluorid-alapú sóolvadékban 
oldva található meg az üzemanyag (1. ábra). A sóban oldott 
235UF4 kémiailag stabil. A maghasadáshoz a ma elterjedt 
reaktorokhoz hasonlóan termikus neutronokra van szükség. 
A hasadási reakcióban keletkező neutronokat le kell lassítani 
moderátor közeg segítségével. Erre a célra grafit tömbök 
szolgálnak, melyek között kialakított csatornákban folyik a 
sóolvadék. Az üzemanyag csak a grafittömbök között lehet 
kritikus, mivel a só önmagában nem alkalmas moderátornak. 
A grafitot elhagyó olvadék ezután egy szeparátorba kerül, 
ahol hélium buborékol át rajta és eltávolítja a gáz 
halmazállapotú hasadási termékeket, köztük a nemesgáz 
kriptont és a 135Xe reaktormérget. Ugyanitt leválasztják a 
sóból kicsapódó, főként hasadási termékként keletkező 
fémeket, amelyek nem alkotnak fluoridot. Az olvadék tovább 
haladva egy hőcserélőbe kerül, ahol energiáját egy szekunder 
sóolvadékos körnek adja át, majd a szivattyú után visszakerül 
a grafitos aktív zónába.  

Sóolvadékokat jelenleg is előszeretettel alkalmaznak 
különböző területeken, például fémek hőkezelésénél és 
hőtartó közegként naperőművekben. Magas olvadáspont, 
közepes hőkapacitás, 2 g/cm3 sűrűség, vízszerű hővezetés, 
nagy viszkozitás jellemző rájuk. Mivel tenziójuk kicsi, így 
alacsony, atomszférikus nyomáson lehet velük dolgozni, 
hátrányuk, hogy általában igen korrozívak. Ezt a problémát a 
reaktortervezés korai szakaszában sikerült megoldani egy 
ellenálló, magas hőmérsékleten is megfelelő szilárdsággal 
rendelkező szuperötvözet kifejlesztésével (Hastelloy N).  
A legtöbb mai elképzelés szerint sóolvadékos reaktorban 
7LiF–BeF2 sókeverék használatát tervezik, nagyjából 66-34 
m/m % arányban. Ez a keverék minimális olvadáspontú 
eutektikumot alkot, olvadt állapotban átlátszó, forráspontja 
1400 °C körüli, tehát a várt üzemi hőmérséklet közelében 
(600-900 °C) atmoszférikus nyomásviszonyok mellett 
használható. Tulajdonságai alkalmassá teszik atomreaktorok 
primer hűtőkörében való használatra (1. táblázat).  
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1. táblázat  Reaktorokban alkalmazható hővezető közegek fizikai 
paraméterei [16] 

Fizikai paraméterek Na 66% 7LiF- 
34% BeF2 H2O 

Olvadáspont [°C] 97 455 0 

Üzemi hőmérséklet [°C] 500 700 320 

Üzemi nyomás [MPa] 0,1 0,1 12 

Fajhő [kJ/kg°C] 1,3 2,34 5,62 

 Sűrűség [kg/m3] 841,3 2050 720 

Hővezetési tényező [W/m°C] 66,8 1 0,558 

Dinamikai viszkozitás [cP] 2,21 5,6 0,087 

A sóolvadékos technológia előnyei a jelenleg elterjedt 
reaktorokkal szemben: 

 a só egyszerre folyékony üzemanyag és hőelvonó közeg, 
direkt hőátadás, 

 nincs 135Xe mérgezés, héliumos gázleválasztás és 
adszorpció, 

 atmoszférikus nyomású sóolvadék, nincs víz a 
rendszerben, nincs dekompresszió, 

 magas üzemi hőmérséklet (600-800 °C), magasabb 
átalakítási hatásfok ( = 0,5, Brayton, Rankine) vagy 
kapcsolt energiatermelés, 

 nincs LOCA, a hűtőközeg egyben az üzemanyag is, 

 on-line üzemanyag-betöltés vagy csere, nincs kazetta-
átrakodás, 

 passzív biztonság, csak a grafit moderátorok között van 
termikus neutron, 

 az üzemanyag gyorsan és biztonságosan eltávolítható a 
grafit magból, „fagyott dugó”, 

 negatív termikus reaktivitás visszacsatolás a só hőtágulása 
miatt, 

 a radioaktív hulladék fluorapatit vagy üvegolvadék 
formában biztonságosan tárolható, 

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

A tórium 
A következőkben a tórium-ciklusról és a tórium-alapú 
energiatermelésről írok, előbb azonban bemutatom a 
tóriumot, mint a periódusos rendszer egy kevéssé ismert 
elemét. 
A tórium egy a természetben előforduló radioaktív elem, a 
periódusos rendszer 90. eleme, vegyjele Th. 1828-ban fedezte 
fel Jöns Jacob Berzelius és a skandináv mitológiában a 
villámok és zivatarok istenéről, az emberiség védelmezőjéről, 
Thor-ról nevezte el. A tóriumnak a természetben nagy 
mennyiségben egy izotópja fordul elő, a 232Th, mely 14 
milliárd éves felezési idővel bomlik, alfa részecskét emittálva. 
Ez az idő nagyjából a Világegyetem általánosan elfogadott 
életkorával egyenlő. A bomlási sor többi izotópja lényegesen 
gyorsabban, néhány nap alatt lebomlik, az 208Pb zárja a sort. 

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

 
2. ábra:  A tenyésztési reakció bemutatása: a tórium egy neutron 

befogásával két lépésben átalakul hasadóanyaggá, 233U-á, 
amelynek hasadása átlagosan 2,5 neutront eredményez (ezt 
jelzik az ábrán a „fél neutronok”) (2) 

Az 233U alkalmas nukleáris üzemanyagnak mind 
atomerőművek, mind atombombák számára. Egy mag 
hasadása során 197,9 MeV energia szabadul fel, amely közel 
azonos az 235U hasadási energiájával. A tórium ciklusban egy 
233U hasadása során keletkező átlag 2,5 neutron közül egy 
tovább viszi a láncreakciót, egy másikat befog egy 232Th, így 
tartva fenn a tenyésztést, a fennmaradó neutronok pedig 
elnyelődnek a szerkezeti anyagokban. A tórium ciklusban a 
késő neutronok aránya 2,03%, mely háromszor több, mint az 
235U hasadványai esetén (  =0,65%). Ez szélesebb 
szabályozási tartományt enged meg. 
Az USA az ötvenes években kipróbálta az 233U hadi célú 
alkalmazását. A számított kritikus tömeg 16 kg, azonban az 
232U szennyezés miatt feldolgozása nehezebb, detektálása 
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könnyebb volt. Az 232U az 233U-ból keletkezhet (n,2n) 
reakcióban, vagy a 233Pa-ból keletkezik a 232Pa (n,2n) reakció 
során és ez bomlik béta bomlással 232U-á. Az 232U felezési 
ideje 72 év, a keletkező 218Th-é 1,9 év, a leányelemei azonban 
jóval rövidebb, néhány órás felezési idejűek és több közülük 
erős gamma-sugárzó (pl. 208Tl, E=2,6MeV). Ez jelentősen 
megnehezíti a tórium ciklusban keletkező urán hadi 
alkalmazását, ugyanakkor a reaktor biztonságos 
üzemeltetését is, távirányítás megvalósítását teszi 
szükségessé [20].  

 
 

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

 

 
 

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

 
 

 

5. ábra: Termikus, átmeneti és gyors neutronokra vonatkozó relatív befogási (piros) és hasadási (kék) hatáskeresztmetszetek aránya (a 
színezett területek arányában) (5) 

 

A 232Th termikus neutronbefogási hatáskeresztmetszete 
háromszor nagyobb, mint az 238U-nál (3. ábra). A 233U 
termikus neutronbefogási és hasadási keresztmetszete is 
kedvezőbb, mint 235U esetén. A 233U hasadási neutronhozama 
magasabb, mint az 235U-nál vagy a 239Pu-nél, termikus, 
átmeneti és gyors neutronok esetén is 2 fölötti (4. ábra).  
A több termelődő neutron javítja a tenyésztés 
fenntarthatóságát.  

 

Az U-Pu tenyésztők nagy hátránya, hogy a 239Pu a termikus 
neutronok nagy részét hasadás nélkül befogja, ez az arány 
gyors neutronok esetén megfordul. Az 233U esetén ez sem 
okoz gondot, a termikus befogás esélye is megfelelően kicsi. 
Továbbá a befogási és hasítási hatáskeresztmetszetek 
termikus neutronokra sok százszor nagyobbak, mint gyors 
neutronokra, így kevesebb üzemanyag elég a kritikusság 
eléréséhez (5. ábra). 

N
eu

tr
on

be
fo

gá
si

 h
at

ás
ke

re
sz

tm
. (

ba
rn

) 

Neutron energia (MeV) 

gyors 

átmeneti 

termikus 

N
eu

tr
on

 e
ne

rg
iá

ja
 

Neutron energia (eV) 



Nukleon 2012. szeptember V. évf. (2012) 114 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  8 

MSBR – A sóolvadékos tenyésztő reaktor 
1969 végén a MSRE programot leállították és kezdetét vette a 
már hosszabb ideje tervezett, ezen kísérlet eredményein és a 
tórium cikluson alapuló sóolvadékos tenyésztőreaktor 
(Molten Salt Breeding Reactor, MSBR) egyes elemeinek 
kipróbálása.  

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

6. ábra: A kétkörös tenyésztő rajza (6) 
 

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

 a tórium ciklus 200-szor hatékonyabb a jelenlegi 235U 
technológiákhoz képest (bányászat, dúsítás), 

 
 

 

 a kis tenyésztési arány miatt nem termel többlet 233U-at, 
állandó készlet, 

 termikus neutronokkal működik, kevés hasadóanyagra van 
szükség, 

 legalább 600 évre elegendő a globális tórium készlet, az 
uránnál ötször gyakoribb, a fosszilis energiahordozók 
kiválthatók, 

 az indítótöltet lehet reprocesszálásból és leszerelésből 
származó 235U vagy 239Pu is, 

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

 232U szennyezés javítja a proliferáció-állóságot, csak békés 
célokra alkalmas, 

 a radioaktív hulladék fluorapatit formában egyszerűen és 
biztonságosan tárolható, 

 alig keletkeznek transzuránok, csak rövidebb felezési idejű 
izotópok, 

 a keletkező hulladékban 100 év alatt a bomlások 84%-a 
lezajlik,  

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

A fenti elveken működő reaktorok és a tórium energetikai 
hasznosításának elterjedéséért napjainkban a következő, 
különböző volumenű összefogások léteznek világszerte:  
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 Generation IV International Forum, USA Department of 
Energy, 

 Thorium Energy Alliance (TEA), 

 International Thorium Energy Organisation (IThEO), 

 Thorium Molten-Salt Nuclear Energy Synergetic System 
(THORIMS-NES), Japán, 

 FLIBE Energy Co., USA (Kirk Sorensen), 

 Weinberg Alapítvány, UK, 

 Chinese Academy of Sciences, Kína. 

Ezek közül az első kettő nemzetközi akadémikus összefogást 
jelent, évente tartott konferenciáik a világ minden területéről 
vonzzák az atomenergia ezen területének kutatóit. A japán 
kutatás egy pénzhiányokkal küzdő kutatócsoport, mely az 
Oak Ridge-ben elért eredmények reprodukálását tűzte ki 
célul. A FLIBE Energy egy magánkézben lévő vállalat, amely 
kormányzati és katonai pályázatok segítségével igyekszik kis 
méretű reaktorok építésén keresztül gyártási, üzemeltetési és 
piaci tapasztalatot szerezni, a sóolvadékos technológia gyors 
és olcsó gyakorlati alkalmazását keresve. A Weinberg 
Alapítvány politikai nyomást igyekszik gyakorolni a tórium 
alapú nukleáris energiatermelésnek az Egyesült Királyság 
energiastratégiájába való beépítésére. India a gazdag tórium 
készleteit újonnan épülő nehézvizes erőművekben szeretné 
felhasználni, mivel ezek a típusok alkalmasak szinte 
bármilyen nukleáris üzemanyaggal való működésre. Külön 
figyelmet érdemel a kínai kutatások megindulása, mivel Kína 
nem titkolt szándéka a sóolvadékos technológia kifejlesztése 
és az intellektuális tulajdon birtokában annak a nyugati világ 
számára történő értékesítése [23]. 

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

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

Számítások szerint az 233U mennyisége hozzávetőleg 
l022 n/cm2 értékű integrált neutronfluxus elérése után 
arányossá válik a 232Th (lassan csökkenő) mennyiségével.  
A tisztán hasadási technológia útján való tenyésztéssel 
szemben a spalláció/hasadás kombinációnak az a legfőbb 
előnye, hogy a spalláció neutronokban sokkal gazdagabb 
reakció, mint a hasadás: hasadásonként 2-3 neutront kapunk, 
egy spallációban pedig 20-40-et. Ehhez az elképzeléshez 
azonban szükség van egy 60 mA protonáramot előállító 
részecskegyorsítóra, amely jelenleg még nem létezik.  
Az elképzelésen azonban érdemes elgondolkodni és szem 
előtt tartani a műszaki fejlődés előre haladásával. 
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Összefoglalás 
Cikkemben röviden áttekintettem a jelenleg működő 
atomerőművek nehézségeit és néhány régi, hosszú ideje 
mellőzött technológia előnyeit mutattam be. A IV. generációs 
elképzelések közé sorolt gyorsreaktorok mellett a 
sóolvadékos reaktor több egyedi biztonsági és gazdasági 
előnnyel is rendelkezik és a legújabb reaktortervekkel 
szemben is megállja a helyét. A mai napig léteznek 
összefogások a tórium, a jövő egyik lehetséges 
energiaforrásának kiaknázására és a felhasználására született 
remek ötletek terjesztésére és népszerűsítésére. Több 
kidolgozott koncepció is született a tórium energetikai 

hasznosítására, ezek közül azonban befektetők hiányában 
eddig csak az indiai reaktor áll készen. A fejlesztés 
újraindítására lenne szükség, azonban alapvetően az új 
nukleáris technológiák a tudományos és gazdasági 
bizalmatlanság és a befektetők hiánya miatt nem fejlődnek. 
Az ipar szereplői, a kormányok és a kutatóintézetek közötti 
kapcsolatok felélénkítése elemi érdekünk. Fontos továbbá a 
szakma figyelmét is felhívni a tórium ciklus jelentőségére, 
kezdve azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kell kapnia az 
egyetemi oktatásban. A következő mérnökgeneráció fogja 
majd a ma felvetett elképzeléseket megvalósítani, de csak 
akkor, ha hallanak róla és sikerül felkelteni az 
érdeklődésüket. 
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