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A Becquerel - sugaraktól a chicagói reaktorig
III. rész
Láncreakció: az elmélettől a megvalósításon át az alkalmazásig
Horváth András, Radnóti Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

Előző írásainkban bemutattuk az atom, illetve az atommag szerkezetének, a radioaktív sugárzás három fajtájának a
megismerését, a mesterségesen keltett izotópok előállítási lehetőségeit és a maghasadás felfedezését. Jelen írásunkban a
láncreakció felfedezését írjuk le eredeti dokumentumokra támaszkodva, majd bemutatjuk a 70 éve Chicagóban megépített első
atomreaktor történetét.

A láncreakció lehetősége
Abban az időben, amikor James Chadwick felfedezte a
neutront, Szilárd Leó (1898 - 1964) (1. ábra) emigránsként már
Angliában tartózkodott.

Ezzel megszületett a nukleáris láncreakció alapgondolata.
A láncreakció kifejezést Szilárd egyes kémiai folyamatokra
alkalmazott szakkifejezésből kölcsönözte. (A történetben
minden bizonnyal akadnak legendás elemek, hiszen sokak
szerint Szilárd Leót a vörös közlekedési lámpák nem voltak
képesek megállítani.) [1]
Szilárd ezzel az ötletével felkereste Ernest Rutherfordot.
Válasz helyett a teljesen felingerelt Rutherford kidobta az
irodájából. Napok múlva is csak azt hajtogatta, hogy ez az
ötlet mekkora badarság.

1. ábra: Szilárd Leó fényképe
A londoni Imperial Hotel halljában a kezébe került a
The Times 1933. szeptember 12 – i száma, amely Lord
Rutherford egy, a Brit Tudományos Szövetségben tartott
előadásáról is beszámolt. A szalagcím Az atommag feltörése
volt, és az újság idézte is Rutherford szavait:
„… mindenki, aki az atomenergia ipari léptékű felszabadításáról
beszél, az holdkóros.”
Szilárd így emlékezett vissza a történtekre:
„Ez a kategorikus kijelentés elgondolkodtatott, miközben London
utcáit jártam. Emlékszem, hogy a Southampton Sorhoz érve
megállított egy vörös közlekedési lámpa. Várnom kellett, hogy az
úttesten átmehessek. Abban a pillanatban, mikor a lámpa zöldre
váltott, hirtelen eszembe ötlött: ha találnánk egy elemet, amelyet a
neutron szétver, és eközben két neutron keletkezik, ilyen elemből
elegendő mennyiséget összegyűjtve önmagát fenntartó láncreakció
jöhetne létre.”
Röviden ez a következőképpen írható:
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Ezek után Szilárd meglátogatott néhány fizikust, hogy pénzt
szerezzen a kísérletek megkezdéséhez olyan elem
felkutatására, amely a neutronokat képes megkettőzni.
Megkeresett több cégvezetőt is, köztük a General Electric
vezetőjét és Polányi Mihály közvetítésével a budapesti
Tungsram gyár igazgatóját, Aschner Lipótot is, de egyik
esetben sem járt sikerrel. A sikertelen próbálkozásoknak az
lehetett az egyik oka, hogy Szilárd a tárgyalópartnereknek
nem mondott el mindent, ugyanis attól tartott, hogy ha a
nukleáris láncreakció lehetősége, és annak pusztításra való
alkalmazhatósága nyilvánosságot kap, akkor az rossz
kezekbe kerülhet. [2]
A sok hiábavaló próbálkozás után 1934. március 12-én
szabadalmat jelentett be a neutronokkal kiváltott
láncreakcióra. A szabadalmi leírásban a neutronokat
megduplázni képes elem lehetőségeként Szilárd a
berilliumot, a brómot és az uránt javasolta. A Brit Admiralitás
a szabadalmat 440 023 szám alatt megadta, és Szilárd kérésre
titkosította.
Ez után Szilárd 1934. június 28–án 630 726 szám alatt, majd
1936–ban 814 236-os számmal is nyújtott be kiegészítéseket
illetve pontosításokat a szabadalmához. Megemlítette, hogy
az önfenntartó láncreakció csak egy kritikus tömeg felett
lehetséges, ugyanis az adott térfogatban keletkező neutronok
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számának felül kell múlnia a felületen át elszökő neutronok
számát, ami csak egy minimális méret felett lehetséges.
1934–ben Szilárd a berilliumot tekintette a legreményteljesebb
elemnek a láncreakció létrehozásához. Tudta, hogy a 8Be
4He
instabil,
rögtön
két
magra
esik
szét.
A berilliumból egy neutron elnyelése után két neutron
szabadul ki a következő reakció szerint:

n  9 Be  24 He  2  n

(1)

Weizsäcker publikációja alapján már ki lehetett számítani,
hogy ez a magreakció endoterm, tehát nem szabadíthat fel
energiát, másrészt a keletkező két neutron néhány szóródás
után annyira lelassul, hogy elenyészővé válik annak a
valószínűsége, hogy legalább az egyik újabb reakciót váltson
ki. Erre figyelmeztették is Szilárdot, de ő úgy döntött, hogy
nekilát a kísérleteknek.
Már csak laboratóriumot kellett találnia, ahol az ötletét
ellenőrizni tudja. Megkérte a Szent Bertalan Kórház (St.
Bartholomew’s Hospital) Fizikai Laboratóriumának vezetőjét,
hogy pár hétig igénybe vehesse a kórház rádium–forrását. [3]
A vezetés meggyőzésére felvetette, hogy a besugárzás során
keletkeznek olyan, radioaktív izotóppal jelzett szerves
molekulák is, amelyek a gyógyászatban is használhatók.
Az engedélyt azzal a feltétellel kapta meg, hogy a munkába
bevon valakit a kórház tudományos személyzetéből.
Az egyetlen jelentkező Thomas A. Chalmers volt. Azért, hogy
előidézzék az (1) folyamatot, a gamma–sugárzó rádium–
forrást berilliumfóliával vették körbe, a magreakció (a
neutron keletkezésének) indikálására pedig jódot használtak:

  9 Be 8 Be  n

n
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I
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Etil–jodidot használtak a kísérletben. Szilárd arra gondolt,
hogy a magátalakulásban keletkező radioaktív jód kiszakad a
kötéséből. Azt találták, hogy a stabilizálódó radioaktív atom
kémiai állapota függ a környezet kémiai állapotától. Ezért a
besugárzott rendszerhez kis mennyiségű elemi jódot adtak.
Ez a kísérletben jodiddá redukálódik, és ebben a formában
vizes oldatba extrahálható és ezüst–jodid csapadékként
elválasztható a besugárzott szerves vegyülettől:

128 
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Az eredmények azt mutatták, hogy a besugárzás után a
radioaktivitás több, mint 90%-a ezüst-jodid formájában van
jelen. Ebből két fontos következtetést vontak le: a gamma–
sugárzás hatására a berillium atommagjából neutronok
lépnek ki a (2) képlet szerint, de ez olyan mennyiség, amely a
láncreakciót nem teszi lehetővé. A második megfigyelés
pedig az volt, hogy a magátalakulásban keletkező radioaktív
atomok jelentős része az eredeti kémiai kötésből kiszakad.
Ez a jelenség a Szilárd–Chalmers effektus.
(A későbbiekben sem Szilárd, sem Chalmers nem foglalkozott
az általuk felfedezett jelenséggel, de később nagy jelentőséget
kapott a radioaktív izotópok előállításában.)
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Szilárd néhányszor járt az Egyesült Államokban az 1930-as
évek közepén és fontolóra vette, hogy elhagyja Európát,
mivel a háború lehetősége egyre inkább körvonalazódott. [4]
1938 szeptemberében a müncheni egyezmény idején egy
előadáson vett részt az Egyesült Államokban, s látva Anglia
politikai gyengeségét Németországgal szemben, eldöntötte:
New Yorkba költözik. Amerikában elnyert egy pályázatot,
hogy neutronduplázó magreakciókat keressen. Nem sikerült
láncreakciót létrehoznia, így 1938. december 21–én a
következő távirattal visszavonta a szabadalmát:
„Nem látszik szükségesnek, hogy szabadalmam érvényességét
fönntartsák. Ezért szabadalmamat visszavonom. Szilárd Leó”

Amerika megismeri a maghasadást
A dán Niels Bohr (1885 - 1962) Otto Frisch révén (aki nála
dolgozott Koppenhágában) folyamatosan értesült Hahn és
Meitner maghasadással kapcsolatos kísérleteiről és
eredményeiről.
Bohr 1939. január 7–én indult Amerikába a Drottingholm
nevű gőzös fedélzetén, és január 16-án érkezett meg New
Yorkba. Utazásának célja az volt, hogy néhány napig
Princetonban tanítson és kísérletezzen, és hogy később részt
vegyen egy elméleti fizikai konferencián Washingtonban,
amelynek témája az alacsony hőmérsékletek fizikája volt.
A konferenciát George Gamow (1904 – 1968) és Teller Ede
(1908 – 2003) (2. ábra) szervezte január 26. és 28. között.

(2)

Ennek során a berilliumból kiszabaduló neutronok (Fermiék
eredményei szerint) a stabil 127I izotópot radioaktív 128I
izotóppá alakítják:
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2. ábra: Niels Bohr, George Gamow és Teller Ede fényképe
Lise Meitner elméleti értelmezését a maghasadásról Bohr csak
induláskor, a hajón ismerte meg. A New York–i kikötőben
John Archibald Wheeler (1911 - 2008) fogadta.
Vámvizsgálatra várva Bohr elmondta neki, hogy az addig
oszthatatlannak hitt atom kettéhasadt. Ezzel Wheeler
elsőként értesült Amerikában a maghasadás híréről. Később
így jellemezte a kapott hír hatását:
„Úgy éreztem magam, mint Ádám, aki felé az Úr kinyújtja ujját
Michelangelo freskóján a Sixtus Kápolnában: az Úr átadta az
üzenetet!”
Bohr meg akarta látogatni Enrico Fermit, aki akkor már a
New York–i Columbia egyetemen dolgozott. (A Nobel–díj
átvétele után a Fermi család Stockholmból nem tért vissza a
fasiszta Rómába, mert Fermi felesége, Laura zsidó volt.)
Fermi ekkor már Washingtonban tartózkodott, így Bohr csak
a munkatársait, Herbert Andersont és John Dunningot találta
ott. Őket is tájékoztatta az európai hírekről. A kutatók még
aznap éjjel egy oszcilloszkópos technikával kimutatták a
maghasadást. [5]
A washingtoni konferencia előzetes programját az elnöklő
Gamow megváltoztatta, és Bohrnak adta meg a szót, ezzel a
maghasadás került az érdeklődés középpontjába. A táblánál
Bohr és Fermi diszkutálták a jelenséget. A konferencia egyik
résztvevője, Merle Tuve felismerte, hogy az a diszkusszió
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nagyon is sorsdöntő lehet, ezért a szemináriumról tudósító
két újságírót kikísérte a teremből.
Az előadás emlékére a George Washington Egyetem 209–es
számú előadótermében emléktáblát állítottak. (3. ábra)
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Az Angol Admiralitás türelemmel, és megértéssel kezelte
Szilárd ellentmondásos lépéseit, és a 814 236–os számú
szabadalmát fenntartották.
Ezek után Szilárd meglátogatta jó barátját, Wigner Jenőt (1902
- 1995) (érdekesség, hogy Wigner a szintén Nobel–díjas Paul
Dirac sógora volt) (4. ábra), és akkor épp kórházban feküdt.

4. ábra: Wigner Jenő fényképe
Wigner így emlékezett vissza a történtekre:

3. ábra: Bohr magyarázza a maghasadást és az előadás emléktáblája
Az atomkorszak bejelentése
„1939. január 26-án a Nobel-díjas Niels Bohr ezen a campuson
számolt be az urán atommag hasításáról 200 millió elektrovolt
energia kibocsátásával, ezzel beharangozta az atomkorszak kezdetét.
Ez a bejelentés a Government Hall-ban történt, a 209. szobában, a
George Washington University professzorai, George Gamow és
Teller Ede által szervezett Ötödik Washingtoni Elméleti Fizikai
Konferencián, melyet a Carnegie Intézet és a George Washington
University együttesen támogatott.”
A konferencia befejezésének napján több laboratórium
hozzálátott a maghasadás kimutatásához és több újság
címlapon számolt be az eseményekről.
Abban az időben Berkeleyben már működött egy ciklotron,
amivel protont gyorsítottak és a következő magreakció
segítségével nagy fluxusú neutronnyalábot voltak képesek
előállítani:

p  73 Li  74 Be  n

„Hat hete kórházban feküdtem sárgasággal. Szilárd Leó eközben
lakásomban lakott. Majd minden nap meglátogatott a kórházban,
hogy kedves magyar beszéddel felvidítson. Egyik nap az ágyamhoz
lépett, és ezt mondta: Wigner, azt hiszem, hogy most meglesz a
láncreakció. Arra gondolt, hogy a maghasadás lehetővé teszi a
neutron láncreakciót. Először ellentmondtam, de csakhamar
beláttam, hogy igaza van.”
Nem sokkal később Bohr és Wheeler leközölték saját
tanulmányukat a maghasadás elméleti leírásáról. Erre így
emlékezett Wigner:
„Amikor elolvastam, örömmel láttam, hogy az urán atommag
stabilitása tekintetében Szilárd és én több tekintetben messzebb
jártunk, mint Bohr és Wheeler. Szilárd helyesen jósolta, hogy a
maghasadás során neutronoknak is ki kell lépni, amiben Bohr és
Wheeler kételkedett. Ők nem hitték, hogy nukleáris láncreakció
megvalósítható, vagy ha esetleg mégis, akkor csakis igen alacsony
hőmérsékleten.”
Szilárdnak
pénzt
kellett
szereznie
a
kísérletek
megkezdéséhez. Az első pénzügyi támogatás egy 2000
dolláros kölcsön volt, amit Benjamin Liebowitztól kapott.
1939. március 3-án Szilárd Wigner Jenővel és Walter H.
Zinn kanadai fizikussal (1906 - 2000) (5. ábra) New Yorkban a
Columbia Egyetemen rádium – berillium neutronforrásból
származó neutronokat paraffinban lelassított.

Ennek segítségével rövid idő alatt a már említett
oszcilloszkópos technikával bemutatták a maghasadást. Az
eredményekről szóló kéziratot 1939. január 31–én már be is
nyújtották a Physical Review szerkesztőségébe. [6]
Egy 1940–ben megjelent dolgozat már több mint száz darab
maghasadásra vonatkozó hivatkozást sorol fel. A következő
években a maghasadás termékei között közel negyven elemet
és azok mintegy kétszáz izotópját azonosították.

A láncreakció megvalósítása
Amikor Szilárd Leó értesült a Bohr által Európából hozott
hírekről, valamint Hahn és Strassmann kísérleteiről, 1939.
január 26–án a következő szöveggel táviratot küldött az
Angol Admiralitás szabadalmi osztályára:
„. . . kérem, tekintsék korábbi levelemet tárgytalannak . . .”
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5. ábra: Walter Zinn fényképe
A lassú neutronokat uránra irányították, így bőven tudtak
maghasadást előidézni. Az urán megszaporította a
neutronokat,
hasadásonként
legalább
két
neutron
keletkezését figyelték meg:
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n  235 U  Y1  Y2  2,4  n  E

(3)

A sikeres kísérletek után, március 9-én Szilárd felhívta Teller
Edét, és a következőt mondta:
„...megtaláltam a neutronokat!”
Szilárd éberségi okokból beszélt magyarul, mivel meg volt
győződve róla, hogy lehallgatják.
A (3) egyenletből látható, hogy a hasadásban nem pontosan
két darab neutron keletkezik, hanem 2,4. Egy hasadásban
keletkező neutronok száma (ν) 0 és 5 között változhat. (Ez az
adat 1955-ig titkos volt!) A keletkező neutronok számának
valószínűségi eloszlásfüggvénye 235U-re 6. ábrán látható.
(A ν=2,4 érték erre vonatkozó átlag.)
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reakció segítségével, melynek a küszöbértéke 0,11 MeV felett
van. Joliot–Curie a kísérletében szén–diszulfidot (szénkéneget
– CS2) használt detektorként, ennek a belsejében helyezte el
az uránsót tartalmazó oldatot.
Azért esett a választása a szénkénegre, mert 0,95 MeV
energiát meghaladó neutronok hatására végbemegy a
következő magreakció:

32
n  32
16 S 15 P  p
Ennek eredményeként radioaktív foszfor keletkezik. Ezt
kémiai úton ki tudta választani a szénkénegből, és béta–
számlálók segítségével meghatározta a béta–aktivitását.
Mivel a forrás neutronjainak maximális energiája 0,11 MeV,
így a megfigyelt aktivitást csak az urán hasadásakor
keletkező neutronok idézhették elő. Az urán nélkül végzett
kontroll kísérletek megerősítették ezt a következtetést, ezzel
Joliot–Curie is kimutatta a hasadási neutronokat.

Titoktartás vagy publikáció?

6. ábra: Az 235U hasadásában keletkező ν számának valószínűségi
eloszlásfüggvénye
Ellenőrzésként Fermi és Anderson ugyancsak vizsgálni
kezdték az urán hasadását, de ők nem észlelték nagyszámú
neutron kibocsátását. Ekkor Szilárd javaslatára ők is
paraffinnal lassították a neutronokat, ettől megszaporodtak a
maghasadások, megfigyelhetővé váltak a hasadásban
keletkező gyors neutronok is. Ekkor már vitathatatlan volt,
hogy lehetséges a láncreakció.

A hasadási neutronok újabb bizonyítéka
1939 márciusában Fréderick Joliot–Curie a következő
kísérletet végezte: uránsó vizes oldatába neutronforrást
helyezett, amely 0,11 MeV energiájú neutronokat bocsátott ki.
(7. ábra)

A fizikusok tisztában voltak azzal, hogy az atomenergia
felszabadítása és a láncreakció megvalósíthatósága lehetővé
teszi egy gigantikus méretű, öldöklésre és rombolásra képes
fegyver előállítását. [7]
A téma súlyára való tekintettel Szilárd Leó megszervezte a
fizikusok titoktartását. A Physical Review hivatalosan
regisztrálta a tanulmányok beérkezését, de nem nyomtatta ki
azokat. Wigner Jenő közvetítésével sógora, Paul Dirac
biztosította az angolok hasonló titoktartását. Viktor
Weisskopf ugyanezt kérte a franciáktól, de Fréderic Joliot–
Curie visszautasította ezt a felkérést, és a Nature magazin
április 22–én közzétette a fentebb már említett eredményét,
melyben kimutatta a hasadási neutronokat. A következő
üzenetet küldte Szilárdnak:
„A kérdést tanulmányoztam és az a véleményem, hogy most
publikálom. Tisztelettel: Joliot”
Válaszul a Physical Review is lehozta Fermi és Anderson
valamint Szilárd és Zinn korábban beérkezett tanulmányait.

A nukleáris reaktor ötlete
Bohr és Wheeler megállapították, hogy a természetes uránban
a kis mennyiségben (0,71%) előforduló 235U sokkal nagyobb
valószínűséggel hasad, mint a 238U (99,28%) izotóp. A 238U
csak nagy energiájú neutronokra hasad, viszont a 235U
bármilyen energiájúakra. (8. ábra) (Tanulmányuk 1939.
szeptember 1-én jelent meg, ezen a napon tört ki a II.
világháború.)

7. ábra: Joliot–Curie kísérleti elrendezése
A neutronok a vízben a termikus energiáig lelassultak és
uránmagok hasadását váltották ki.
A feltevés szerint ha elég nagy energiájú másodlagos
neutronok keletkeznek, akkor ezek kimutathatók egy olyan
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8. ábra: A 235U és a 238U hasadási hatáskeresztmetszete (barn-ban)
Bonyodalmat okoz az is, hogy a neutronok a hasadásban
átlagosan 2 MeV energiával keletkeznek. Ha a reaktor
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elegendő mennyiségben tartalmaz könnyű atommagokat,
akkor a neutronok többsége termikus energiára lassul le.
Mivel a hatáskeresztmetszetek a termikus energiájú
neutronokra a legnagyobbak, így az ilyen reaktorokban a
láncreakciót a termikus neutronok tartják fenn. Ezért ezeket
termikus reaktoroknak, a bennük lévő neutronlassító
anyagokat pedig moderátornak nevezzük. [8]
Figyelembe kell venni, hogy az átlagosan 2 MeV energián
keletkező neutronok lassulás közben befogódhatnak nem
hasadó
atommagokban.
Ebből
a
szempontból
a
legfontosabbak a 238U rezonanciái. (9. ábra) Ha a lassuló
neutron energiája egy rezonanciaenergia közelébe esik, akkor
nagy valószínűséggel befogódik, és egy 239U mag keletkezik.
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Fermi és Szilárd közösen dolgozott tovább az inhomogén
reaktor tervein, dolgozatot is írtak a következő címmel:
Divergens láncreakció uránból és grafitból álló összetett
rendszerben, de egyelőre nem jelentették meg. 1944. december
19-én szabadalmat kértek rá, amit csak 1955-ben, 2708656
szám alatt, Fermi halála után kaptak meg.

Levél az elnöknek
1939–ben már mindenki látta, hogy a második világháború
elkerülhetetlen. A fegyver előállításának lehetősége miatt a
fizikusok úgy vélték, hogy a tudomány ebben a helyzetben
már kevés, és kapcsolatot kell teremteni a kutatás és a
kormányzat között. Az első ilyen próbálkozás George
Pegram professzor nevéhez fűződik. Fermi főnöke a
Columbia Egyetemről 1939. március 16-án levelet írt Stanford
Hooper admirálisnak, amelyben megkérte, hogy fogadja
Washingtonban Fermit, aki felvilágosítaná az addigi
ismeretekről:
„Urániumból minden eddiginél rombolóbb erejű bomba állítható elő.
A magam részéről nem hiszem, hogy erre sor kerül, de már maga a
puszta lehetőség is figyelemre méltó.”

9. ábra: A 238U neutron-hatáskeresztmetszetének rezonanciái
Fermi és Szilárd azon töprengtek, hogy miként lehet
megvalósítani a neutron–láncreakciót. Szilárd arra gondolt,
hogy a hasadásban keletkező gyors neutronokat az 238U-ban
való befogódásuk előtt az uránon kívül le kell lassítani, majd
a lassú neutronokat visszaengedni az uránba, hogy ott a 235Ut elhasítsák.
Szilárd javaslata szerint az ilyen atomreaktor természetes
urán hasadóanyaggal, és természetes víz moderátorral
működhetne.
A Physical Review már 1939 júniusában publikálta ezt az
elképzelést. A Csehországból kivándorolt George Placzek a
publikáció hatására kiszámította, hogy a vízben lévő
hidrogén túl sok neutront fog be a következő magreakció
során:

n 1 H  2 H
Víz helyett moderátornak Placzek héliumot ajánlott (a hélium
teljesen zárt héjjal rendelkezik), de Szilárd ezt gáz
halmazállapota és a nagyon kicsi sűrűsége miatt
alkalmazhatatlannak találta. Hélium helyett Szilárd grafit
moderátort javasolt. Elképzelése szerint az uránt grafitba kell
ágyazni, úgy, hogy az urángolyók sugara olyan kicsi legyen,
hogy belőlük ütközés nélkül kilépjenek a neutronok.
Grafitból viszont olyan sok kell, hogy benne minden neutron
lelassuljon, mielőtt újra uránt ér. Számításainak eredménye
bíztató volt, ezért az urán–grafit reaktor ötletével felkereste
Fermit. Fermi azt válaszolta, hogy ő is gondolt a grafitra, mint
moderátorra, de számításai szerint az nem működne. Fermi
urán és grafitpor homogén keverékét tételezte fel, amiben
valóban nem működne a láncreakció, mivel a gyors
neutronokat lassulásuk előtt befogná az 238U. Tehát Fermi és
Szilárd ötlete annyiban tért csak el egymástól, hogy Szilárd
javaslata az inhomogén urán–grafit reaktor volt. Így 1939
júliusára ígéretesnek tűnt a reaktor megvalósíthatósága. Azt,
hogy mekkora legyen a reaktor, egyikük sem tudta. Csak
annyit gondoltak, hogy grafittömböket grafittömbökre
raknak, és közéjük urándarabokat tesznek, mindaddig, amíg
el nem érik a kritikus méretet.
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A levél hatására Hooper fogadta Fermit, aki nem tudta eléggé
felkelteni az admirális figyelmét, mivel úgy adta elő a
dolgokat, mint puszta lehetőségek, amelyeknek a
közeljövőben nem sok reális alapjuk van.
A következő (immár sikeres) próbálkozás magyar
tudósokhoz fűződik. 1939 nyarán Wigner meglátogatta
Szilárd Leót a Columbia Egyetemen. Úgy vélték, meg kell
akadályozni, hogy a Belga–Kongóban nagy mennyiségben
bányászott urán Hitlerék kezébe kerüljön, és a nácik
elkezdhessenek nukleáris fegyver előállításán dolgozni.
Július 16-án, vasárnap felkeresték közös barátjukat, Albert
Einsteint (1879 – 1955) (10. ábra), a legnagyobb tekintélyű
fizikust az Egyesült Államokban, aki éppen Peconicban, Long
Islanden nyaralt. (Annak idején Einstein intézte el, hogy
Szilárd látogatói vízumát bevándorló vízumra változtassák.)
Nem tudták melyik Einstein nyaralója, így kérdezősködni
kezdtek. Egy általuk megkérdezett felnőtt sem tudta útba
igazítani őket, így megkérdeztek egy kisfiút, aki megmutatta
nekik Einstein nyaralóját.

10. ábra: Albert Einstein fényképe
Wigner tudta, hogy Einstein korábban személyesen
találkozott Erzsébet belga királynővel, így az az ötletük
támadt, hogy Einstein írjon egy levelet a királynőnek, és az
ismertségükre való tekintettel kérje meg az uralkodót, hogy
akadályozza meg a Kongóban bányászott urán eladását
Németországnak.
Einstein lediktált egy figyelmeztető levelet a királynőnek,
Wigner lejegyezte, majd hazamentek. New York-i otthonában
Wigner németről angolra fordította, odaadta Szilárdnak,
majd ő is nyaralni indult Kaliforniába.
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Szilárd úgy gondolta, hogy nem jó ötlet Európába megírni a
bomba lehetőségét. Felkereste bankár ismerősét, Alexander
Sachsot, aki Roosevelt gazdasági tanácsadója volt. (Korábban
a nagy gazdasági válság idején ő dolgozta ki a New Deal
programot, ami aztán rendbe hozta a gazdaságot.) Sachs
közölte Szilárddal, hogy ha Einstein ír egy levelet
Rooseveltnek, akkor azt ő személyesen átadja neki.
Így Szilárd az első lehetőséget elvetette, és úgy döntött, hogy
az Egyesült Államok elnökének, Franklin Delano
Rooseveltnek ír levelet.
A levelet Szilárd alkalmi lakhelyén, a King’s Crown Hotelben
egyetemi gépírónőjének lediktálta. Szilárd Leó nem tudott
autót vezetni, ezért 1939. augusztus 2-án megkérte Teller
Edét, hogy még egyszer vigye ki a még az óceán partján
nyaraló Einsteinhez. Szilárd nem emlékezett, hol nyaral
Einstein, így megkérdeztek egy kislányt. Teller így emlékezett
vissza:
„Találkoztunk egy tíz év körüli kislánnyal. Persze fogalma sem volt
arról, ki az a dr. Einstein. Ekkor Szilárd megkérdezte tőle:
Ismersz egy bácsit, akinek lobogó fehér haja van?
Az, aki mindig csoszog?
Igen, az!
A gyerek tüstént odavitt minket a házhoz.”
Einstein kedvesen fogadta és teával kínálta Szilárdot, és
demokratikus ember lévén a sofőrt is. Teázás közben Einstein
az új, elnöknek címzett levelet elolvasta, majd aláírta. (11.
ábra)
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d.) ...kapcsolat létesüljön a Kormány és azok között a fizikusok
között, akik Amerikában a láncreakcióval foglalkoznak...
e.) ...(az elnök) gondoskodik arról, hogy uránércet szállítsanak az
Egyesült Államokba...
f.) ...(az elnök) pénzügyi támogatással felgyorsítja a kísérleti
munkát...
Szilárd a levelet nem adta postára, hanem korábbi
beszélgetésükre hivatkozva megkérte Sachsot, hogy
személyesen adja át az elnöknek. Sachs javaslatára csatolt egy
technikai leírást is, melyben ismertette a láncreakció
elméletét, a moderátor szükségességét, valamint katonai és
egyéb alkalmazásokat. A levelet az elnök csak október 3-án
kapta meg, mivel Sachs a háború kitörése miatt csak akkor
jutott be a Fehér Házba. Ekkor történt, hogy Németország és
a Szovjetunió elfoglalta és felosztotta Lengyelországot. Ebből
már Roosevelt látta, hogy nagy veszély van kialakulóban, ami
az Egyesült Államokat is elérheti. Roosevelt megértette a
levél üzenetét, és a következőket mondta Sachsnak:
„Te, ha jól értem azt akarod elérni Alex, hogy a nácik ne
robbanthassanak fel bennünket.”
Válaszlevelében Roosevelt Einsteinnek a következőt írta:
„Levelét annyira fontosnak találtam, hogy összehívtam egy
testületet [...], hogy részletesen megvizsgálja az Ön által az uránnal
kapcsolatban említett lehetőségeket.”
A Roosevelt által létrehozott Uránium Bizottság (Advisory
Committee on Uranium) október 21–én ült össze. Ott volt a
haditengerészet, a hadsereg, illetve néhány állami hivatal
képviselője is, valamint meghívták Szilárdot, Tellert, Wignert,
Einsteint és Fermit. Einstein a közszerepléstől való irtózására
hivatkozva lemondta a részvételt. Fermi végül szintén nem
ment el, mert nyomasztotta az admiralitás tavaszi elutasítása.
Tellert bízta meg, hogy beszéljen az ő nevében is. Tellert
szórakoztatta a Fermi által ráosztott szerep, amelyre fanyar
humorával így emlékezett vissza:
„Atomkutatói pályámat sofőrként alapoztam meg, miért ne
folytathatnám, mint hírvivő futár?”

11. ábra: Einstein és Szilárd Leó híres levelükkel
A történészek sokáig vitatkoztak azon, hogy ki is írta a
levelet. A vitát Szilárd gépírónője, Janet Coatesworth döntötte
el. Coatesworth kisasszony részfoglalkozású gépírónő volt a
Columbia Egyetemen, Szilárd őt kérte meg, hogy menjen át
gépelni a King’s Crown Hotelbe. A gépírónő úgy emlékezett
vissza a történtekre, hogy Szilárd izgatottan diktálni kezdett,
és már a címzésnél (az Egyesült Államok elnökének),
megfordult a fejében, hogy Szilárd megbolondult. Mikor
pedig Albert Einstein nevét íratta a levél végére, már semmi
kétsége sem volt afelől, hogy Szilárd Leó teljesen megőrült.
Csak később tudta meg, hogy milyen történelmi esemény
részese volt.
A levélből idézzük a fontosabb pontokat:
a.) ...az urán nevű elem a jövőben egy új és fontos energiaforrássá
válhat...
b.) ...elegendő nagy uránmennyiségben láncreakció idézhető elő,
melynek során hatalmas mennyiségű energia keletkezik...
c.)...az új jelenség bomba gyártását is lehetővé teheti...
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Teller az ülésen teljesítette is a rábízott feladatot:
„Fermi üzenetét hozom: nagy tisztaságú grafitra van szükségünk,
ami bizony nem olcsó. Egyetemen dolgozunk, nem kérünk külön
fizetést, de az első évben grafit vásárlására 6000 dollárt kérünk.
A megbeszélés végén az Uránium Bizottság megszavazta a
6000 dollárt az atomenergia program elindítására.

Európai törekvések
Anglia
1940 márciusában két német emigráns, Otto Frisch és Rudolf
Peierls a Birmingham Egyetemen jelentést készített a brit
kormánynak (Frisch–Peierls memorandum), amelyben leírta,
hogy néhány kilogramm 235U-ból atombomba készíthető. [9]
Orován Egon a fémurán metallurgiai tulajdonságait vizsgálta.
Fő problémája a 235U izotóp elválasztása volt. A probléma
megoldásán dolgozott Franz Simon és tanítványa, Kürti
Miklós. Első elgondolásuk a mágneses tömegspektroszkóp
volt, de ezt gyenge hatásfoka miatt elvetették. Következő
ötletük gázdiffúziós elválasztás volt. Ennek az elve a
következő: adott hőmérsékleten a könnyebb molekulák
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gyorsabban mozognak, ezért a szűrőn átszivárgó gáz
földúsul a könnyebb izotópban. A kormánynak küldött
Simon–jelentésben reális lehetőségnek ítélték a diffúziós
szétválasztást, és leírták az izotóp-elválasztás technikai
részleteit. (Ebben az időszakban az angol atombomba
program előbbre járt, mint az amerikai munka!)

Németország
1941-ben Heisenberg előadást tartott Berlinben a láncreakció
lehetőségéről. A vezetés őt tette meg a német atomenergia–
kutatás vezetőjévé. Heisenberg nem volt náci, elég baja
származott abból is, hogy tanította az egyetemen a zsidó
Einstein relativitáselméletét. Ezért felkereste Bohrt a németek
által megszállt Koppenhágában, hogy tájékoztassa a németek
tudásáról.
Tartva attól, hogy lehallgatják őket, kerti sétára hívta Bohrt,
ahol közölte vele, hogy a német fizikusok tudják, hogy a
láncreakció lehetséges, illetve, hogy nem akarnak
atombombát csinálni.
Heisenberg azt remélte, hogy Bohr megérti az üzenetet, és
eljuttatja Angliába és Amerikába, hogy ők se építsenek
atombombát. [10]
Bohr, mivel anyja zsidó volt, tartott a németektől, az első
mondattól megrémülve leblokkolt, így a második mondat el
sem jutott a tudatáig. Az első adandó alkalommal Amerikába
utazott, hogy tudassa az ottani fizikusokkal, hogy a németek
tudják, hogy lehetséges a láncreakció.
A német fizikusok reaktor építésével foglalkoztak, mert
Heisenberg szerint egy bombához évek kellettek volna, de
Németország meg akarta nyerni a villámháborút, ezért az
uránban esetlegesen előidézett láncreakcióval elektromos
energiát próbáltak előállítani. Úgy gondolták, hogy ez az
eredmény is hatással lesz a szövetségesekre. [10]
Sokak szerint Heisenberg félrekalkulálhatta az atombomba
létrehozásához szükséges urán kritikus tömegét. Azt hihette,
hogy a szükséges urántömeg túl nagy egy célba juttatható
bomba létrehozásához. Egyesek szerint viszont erkölcsi
aggályai voltak, ezért szándékosan igyekezett lassítani a
programot.
A fizikusoknak nem sikerült a 235U termodiffúziós
módszerrel történő elválasztása. Más eljárásra nem volt
kilátásuk, mivel a mágneses szétválasztáshoz nem állt
rendelkezésükre ciklotron. Emiatt a 235U elválasztásával nem
foglalkoztak tovább.
A reaktorhoz ők paraffin moderátorral próbálkoztak.
Berlinben 7 tonna urán–oxidot parafinnal óriási máglyává
halmoztak össze, és mérték a keletkező neutronok számát.
A hidrogén bár gyorsan lefékezte a neutronokat, de maga is
sok neutront elnyelt, amelyet már Placzek is megjósolt. Ezzel
az első, nagy kísérletük kudarcot vallott.
Ezek után grafit moderátorra gondoltak, de szennyezett
grafitot használtak, amin Walter Bothe nagyon magas
neutronabszorpciót mért. A fizikusoknak nem volt oka, hogy
kételkedjenek Bothe mérésében, hiszen ő volt az elismert
szaktekintély ezen a területen, ezért nem is ismételték meg a
méréseit, fenntartás nélkül elfogadták az eredményeit. Így a
grafit ötletét elvetették és másik megoldásként a nehézvizet
(D2O) javasolták.
A deutérium hatásosan lassítja a neutronokat, de nem nyeli el
őket. Egy uránból és nehézvízből álló reaktorhoz nem csak
sok tonna uránra, hanem sok tonna nehézvízre is szükség
volt. A nehézvíz mintegy hét ezredrésznyi mennyiségben
található minden természetes vízben. Tiszta állapotban való
elkülönítése azonban rendkívül nehéz, hosszadalmas és
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drága művelet. A szétválasztás a természetes víz
többszörösen megismételt elektrolízisével is történhet, de ez
hatalmas mennyiségű elektromos energiát igényel. Csak
egyetlen gyár volt Norvégiában, Rjukanban, a Norsk Hydro,
amely ekkor már iparilag állított elő nehézvizet. Havi
termelése azonban mindössze csak 10 liter volt. Norvégia
1940-ben német megszállás alá került, a gyár vezetését német
mérnökök vették át, a termelést minden eszközzel próbálták
fokozni. 1941-ben már 120, később pedig már 300 liter volt a
havi termelés, pedig a norvég munkások annyira próbálták
szabotálni a termelést, amennyire csak lehetett. 1940 végén
érkezett meg az első nehézvíz szállítmány Németországba.
Lipcsében Heisenberg és Döpel urán–oxiddal és nehézvízzel
kísérleti atommáglyát kezdett építeni. A 750 kg urán–oxid
koncentrikus, gömb alakú rétegeket alkotott. Az egyes
rétegek közti teret 220 liter nehézvíz töltötte ki. Legbelül volt
a rádium–berilliumforrás, kívül pedig a neutrondetektorok.
Ezzel az elrendezéssel sikerült kísérletileg igazolniuk a
láncreakciót, de ez még nem volt önfenntartó, mivel a
neutronok nagy része elszökött a felületen.
A fizikusok nem tudták, hogy ebben az időben az
atommáglyához vezető úton előnyben voltak az
amerikaiakkal szemben. Ekkor, 1942 márciusában álltak a
legjobban, ettől kezdve előrehaladásuk üteme mindinkább
lassult.
A Norsk Hydro erőmű teljesítménye 400.000 lóerő volt, éjjel–
nappal működtek a turbinák. 1943. február 27-én éjjel
tizenegy norvég partizán (akik több hónapos kiképzést
kaptak Angliában), ejtőernyővel jutott a hely közelébe és
lerombolták a gyárat. A német atomkutatók számára
nélkülözhetetlen anyag utánpótlása egy időre megszűnt. A
német kutatóknak mintegy két tonna nehézvizük maradt, de
később újra beindították a termelést.
A szövetségesek több alkalommal is bombázták a gyárat,
végül a németek 50 hordó nehézvízzel elhagyták a helyszínt.
A gyártott nehézvíz koncentrációja 1 és 99% között
ingadozott. Ezt a hordókon kétjegyű számokkal kódolva
jelölték, így csak a beavatottak tudták, melyik hordóban mi a
koncentráció. A komp 1944-ben az atombomba előállításához
szükséges nehézvíz tizedével indult útnak, de szabotázs
miatt rövidesen 434 m mélyre süllyedt a Tinnsjøs fenekére.
A részben megtöltött koncentrált nehézvizes hordók
felbukkantak a felszínen. Ezeket a németek összegyűjtötték,
és Haigerlochba szállították a kutatóreaktor számára. [11]
Az atomprogram vezetését Walter Gerlach müncheni
fizikusra bízták. Kilenc kísérleti berendezést építettek
Lipcsében, Gottowban és Berlinben. A berlini berendezésben
1,25 tonna fém uránt helyeztek el hét rétegben, egymástól
bizonyos távolságra egy magnézium tartályba, amelyben
1400 liter nehézvíz volt. Mindezt egy 10 tonnás grafitköpeny
vette körül, ami reflektorként működött, a kiszökni próbáló
neutronok nagy részét visszairányította, ezzel lényegesen
növelve a sokszorozási tényezőt. Ennek ellenére ez a kísérleti
berendezés is elég messze volt a kritikus állapottól. Kétféle
módosítástól várták az eredmények további javulását: a
berendezés méretének növelésétől és az urán más fajta
geometriai elhelyezésétől.
Eközben megkezdték a kitelepítéseket, a berendezések egy
részét Dél–Németországba, egy Haigerloch nevű faluba
vitték. Egy söröspincében építették fel a javított szerkezetű
uránmáglyát. Másfél tonna fém uránt 680 darab 5
centiméteres élhosszúságú kocka alakjában, egyenletes
térközökben helyeztek el egy másfél tonna nehézvízzel
megtöltött tartályban.
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A tartályt 10 tonnányi grafittal vették körül, majd az egészet
több mint két méter átmérőjű és magasságú alumínium
tartályban, közönséges vízbe süllyesztették. (12. ábra)

12. ábra: A haigerlochi reaktor
Ezzel az elrendezéssel sikerült a legjobb eredményeket elérni.
A méret még további 15%-os növelésével el lehetett volna
érni a kritikus állapotot. A megnagyobbításhoz azonban nem
volt meg a szükséges anyag, és ebben az időben beszerezni
valamit szinte lehetetlen volt. 1945. április 22-én a szövetséges
csapatok bevonultak Haigerlochba, majd közvetlenül ez után
amerikai
szakemberek
lefoglalták
a
berendezést.
Az atomprogramban résztvevő fizikusokat, köztük Hahnt,
Heisenberget és Weisäckert egy Cambridge melletti angol
vidéki kastélyba, Farm Hallba internálták, ahol titokban
valamennyi beszélgetésüket lehallgatták az angolok. (Hahn
ott, Farm Hallban tudta meg, hogy neki ítélték az 1944. évi
Nobel–díjat.)
Ezzel a német atommáglya (közvetlenül a sikeres befejezés
előtt) csak terv maradt. Az amerikai titkosszolgálat már 1943ban tisztában volt vele, hogy a németek nem állítanak elő
atombombát, de ezt titkolták az Amerikába emigrált, náci
bombától tartó fizikusok előtt, ezzel ösztönözve őket az
amerikai atombomba kifejlesztésére.

Az amerikai atomprogram beindul
A kutatók a korábban említett 6000 dollárt még 1940 elején
sem kapták meg. Szilárd sürgette, hogy kísérletileg ki kell
próbálni, hogy grafittömbökből és urángolyókból elég sokat
összehalmozva meg lehet-e valósítani az önfenntartó
láncreakciót. Nem történt semmi az ügy érdekében, ezért
1940. március 7-én Szilárd újra ellátogatott Einsteinhez, aki
azt javasolta neki, hogy a Fermivel írt tanulmányukat a
reaktorról küldjék be a Physical Review-nak, de egyelőre
tartsák vissza a publikálástól. (A cikk csak a háború után
jelent meg.) Írtak még egy levelet az elnöknek, amelyben
megemlítették a német törekvéseket, valamint, hogy Fermi és
Szilárd dolgozata meg fog jelenni a Physical Review-ban, ha a
kormányzat nem teszi meg a megfelelő lépéseket. [12]
A levél hatására Szilárdék megkapták a 6000 dollárt, emellett
az elnök létrehozott egy újabb bizottságot, melyet Magfizikai
Tanácsadó Bizottságnak neveztek el. A bizottság tagjai
voltak: Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede és Gregory Breit
(a Physical Review szerkesztője). Ezzel egy időben bevezették a
cikkek cenzúrázását.
1940 júniusában megalakult a Nemzetvédelmi Kutató
Bizottság (National Defense Research Commitee) azzal a
céllal, hogy a tudományos felfedezéseket bevezessék a
hadiiparba. Átnevezték és átszervezték az Uránium
Bizottságot. Az új név az S-1 osztály lett, míg Fermi, Szilárd,
Teller és Wigner helyét „megbízható” amerikaiak foglalták el.
Wigner amerikai állampolgársága még nagyon új keletű volt,
míg a másik három tudós a hadban álló Olaszország és
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Magyarország állampolgára volt. 1941. december 6-án
hivatalosan bejelentették, hogy az S-1 osztály közvetlenül a
hadügyminisztérium alárendeltségébe kerül.
1941. december 7-én a Nagumo Csúicsi tengernagy által
vezette japán flotta megtámadta az Amerikai Egyesült
Államok haditengerészetének Pearl Harbor-i támaszpontját.
A támadást úgy időzítették, hogy az amerikaiaknak a lehető
legnagyobb meglepetést okozzák. Az okozott kár csaknem
90%-a az első tíz percben keletkezett, félórányi mészárlás és
zűrzavar után a japán gépek eltűntek az égről. A támadás az
amerikai csendes-óceáni flottát fél évre megbénította.
A nemzet döbbenten hallgatta Franklin D. Roosevelt elnököt,
aki december hetedikét „a gyalázat napjának” nevezte.
Másnapra a háború európai konfliktusból világháborúvá
változott, mert az Egyesült Államok ezzel belépett a
háborúba. Az újjászervezett S-1 osztályt csak december 18-án
hívta össze a Nemzetvédelmi Kutató Bizottság kinevezett
elnöke, James Bryant Conant (1893 - 1978) (13. ábra).

13. ábra: Conant fényképe
Washingtonból azt az utasítást kapták, hogy kezdjék el teljes
erővel az atombomba megépítésének előkészítését. Rengeteg
probléma várt megoldásra. Ezek közül a legfontosabb az volt,
hogy létrehozható-e önmagát fenntartó nukleáris láncreakció
természetes urán hasadóanyag és grafit moderátor
rendszerben. [12]
Ez közel sem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnt,
miszerint grafittömböket grafittömbökre, közéjük pedig
urándarabokat helyeznek mindaddig, amíg el nem érik a
kritikus méretet. Az Egyesült Államokban nem lehetett nagy
tételben uránhoz jutni, valamint a kapható grafit meg sem
közelítette a kívánt tisztaságot. A reaktorhoz szuper-tiszta
grafitra volt szükségük, amihez viszont rengeteg pénz kellett.
(A megítélt 6000 dollárt nagy tisztaságú grafit vásárlására
fordították.) Szilárd Leó tanulmányaiból emlékezett arra,
hogy a grafit gyártásánál általában bórkarbid (B4C)
elektródokat használnak. Emiatt személyesen tárgyalt a
gyárral, hangoztatta a rendkívüli tisztaság fontosságát,
ugyanis a szennyező atommagok (reaktormérgek, ez esetben
a bór) neutron-elnyelése elfojtaná a láncreakciót. Az első
tájékozódó kísérleteket Fermiék már 1941 júliusában a
Columbia Egyetemen elvégezték. Az eredmények ígéretesek
voltak, a grafit nagyon kevés neutront nyelt el. (Teller Ede is
csatlakozott a csoporthoz egy évre, erre az időre feleségével
Washingtonból New Yorkba költöztek.) Anyaghiány miatt a
kísérletek csak lassan folytak, de Fermi szerette volna
valahogy meggyorsítani a munkát. Meg volt róla győződve,
hogy egy kisebb máglya viselkedéséből sokkal több
információhoz juthatna, amely alkalmas lenne nagyobb
máglya építéséhez.
A menet közben érkező grafitból és uránból elkezdték építeni
a máglyát. Lassacskán, ahogy minél több grafit érkezett, nőtt
a fekete fal, mígnem elérte a mennyezetet. Ez a méret közel
sem volt olyan nagy, hogy benne önfenntartó láncreakció
alakulhasson ki. Fermi szerette volna megtudni, mennyivel
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növelhető a máglya teljesítménye, ha a levegőt kiszívják
belőle. Arra gondolt, hogy ha az ételt a konzervdoboz
megóvja a levegőtől, akkor a máglyát is megóvhatja egy nagy
„konzervdoboz”. A fémdobozt részletekben készítették, majd
amint a máglyát körbevették vele, kiszívták belőle a levegőt.
A neutronveszteségre tett hatás észrevehető volt, de nem volt
jelentős, így Fermi arra gondolt, hogy jó lenne metánt, nem
abszorbeáló gázt nyomni a grafit lyukacsaiba, hogy a máglya
teljesítményét tovább fokozzák.
Csakhogy a levegővel kevert metán felrobbanhat (sújtólég),
és Fermi nem akart több kockázatot vállalni. Ráadásul
balesetek is történtek, Walter Zinn kinyitott egy tóriumporos
dobozt, az fölrobbant a kezében, a kesztyűje pedig tüzet
fogott. Zinn keze és arca súlyosan megégett, hetekig
kórházban kellett feküdnie. Fermi másik munkatársa, Herbert
Anderson égő berilliumfüstöt lélegzett be, amitől később
berilliózisa1 lett.
Nyilvánvalóvá vált, hogy abban a laboratóriumban nem lehet
a végső sikerig folytatni a kísérletet.
1941. december 8-án az S-1 osztály élére kinevezték a
Chicagói Egyetem fizika tanszékének vezetőjét, Arthur
Comptont (1892 - 1962) (14. ábra).

14. ábra: Compton fényképe

15. ábra: Groves tábornok fényképe

1942 januárjában Compton úgy döntött, hogy a reaktor
tervének kivitelezése érdekében az egész társaságot a
„veszélyes” atlanti partról Chicago városába, egy fedél alá
kell telepíteni. Döntésének oka az volt, hogy a szétszórtság
nehézségeket és késedelmeket okozott, valamint, hogy
Chicagóban volt a tanszéke. A megvalósításban pedig nagy
szerepet játszott az, hogy Arthur Compton testvére, Karl
Taylor Compton az MIT (Massachusetts Institute of
Technology) elnöke volt, így nagy befolyással rendelkezett a
kormánynál.
A program a Metallurgiai Laboratórium fedőnév alatt
működött. Június 13-án egy magas rangú civilekből és
katonákból álló gyűlés hallgatta meg a fizikusok jelentését. A
javaslatokat közvetlenül Roosevelt elnök elé terjesztették.
Alapvető tanácsuk az volt, hogy az atombomba előállítását a
hadsereg műszaki parancsnoksága vegye szárnyai alá. Ezzel
megszületett a Manhattan Program.
Az első vezetőt, J. C. Marshall ezredest néhány hónap után
leváltották és Leslie Richard Groves dandártábornokot (1896 1970) (15. ábra) nevezték ki utódjául.
A Manhattan Programban minden információ titkos volt,
több kifejezés is tabunak számított, így például az urán
fedőneve fémötvözet, a 235U fedőneve pedig magnézium volt.

Berilliumot tartalmazó por vagy füst belégzése miatt kialakuló
tüdőgyulladás.
Abban
különbözik
a
többi
foglalkozási
tüdőbetegségtől, hogy kismennyiségű anyag is képes tüdőbetegséget
kiváltani, de csak azokban, akik érzékenyek rá, ez pedig a
berilliummal érintkező embereknek csak kb. 2%-a. A betegség még
aránylag rövid érintkezési időt követően is kialakulhat.
1
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Chicago
1942 tavaszán Compton Chicagóba hívta Fermit és Wignert.
(Fermi fedőneve Farmer, Wigner fedőneve Wagner lett.)
Később csatlakozott a csoporthoz Teller Ede is, az ő feladata a
reaktorban keletkező 14C esetleges környezeti hatásának
vizsgálata volt.
A legjobb hely, amit Compton a máglya építéséhez
találhatott, a Chicagói Egyetem stadionjához tartozó Stagg
Field nyugati szárnya alatt lévő fedett teniszpálya volt.
Robert M. Hutchins, a Chicagói Egyetem igazgatója kitiltotta
az amerikai football-t az egyetem területéről, úgyhogy a
Stagg Fieldet csak ritkán használták. A fedett pálya 9 méter
széles, 20 méter hosszú és több mint 8 méter magas volt.
Anderson felelt az anyagok odaszállításáért. A szállítás üteme
állandó, de nagyon lassú volt. Az urán beszerzése mindig
akadályokba ütközött. Amíg az anyagokat várták, Anderson
meglátogatta a Goodyear gyárat, hogy megrendeljen egy
négyszögletű ballont. A Goodyear tisztviselői nem hallottak
még négyszögletű ballonról, nem hitték, hogy le tudják
gyártani. Anderson megadta a pontos részleteket, és a
Goodyear vállalta, hogy készít egy gumírozott szövetből
gyártott négyszögletű ballont. A szállítást csak jó néhány
hónappal későbbre vállalták. Összehajtva is hatalmas csomag
volt, mikor azonban kiterítették, a padlótól a mennyezetig ért.
Minderre azért volt szükség, mert New Yorkban látták, hogy
beburkolt máglyával, amiből kiszivattyúzták a levegőt, jobb
eredményeket lehetett elérni. Egy akkora máglyát, amekkorát
építeni terveztek, lehetetlen lett volna lemezzel burkolni,
viszont belerakhatják egy négyszögletes ballonba, amiből
szükség esetén ki lehet szívni a levegőt. Úgy gondolták, hogy
ezzel a megoldással csökkenteni lehet a máglya kritikus
méretét. [13]
A padozatra egy kis Ra-Be neutronforrást helyeztek. Erre
grafittömböket helyeztek (mint máglyába a fahasábokat),
amelyekbe kis urán golyók voltak beágyazva.
Fermi és Zinn is részt vett az építésben, fűrészelték és cipelték
a grafittömböket. Szilárd Leó az ilyen munkát
lealacsonyítónak érezte, amit jobb asszisztensekre és
technikusokra bízni.
Fermi 25 különböző urán-grafit elrendezést próbált ki,
mérték, hogy miként változik a neutronok száma a
neutronforrástól távolodva. Ha egy-egy réteg a neutronok N
számát k-ad részére csökkentette, n réteg fölött a kezdeti N0
neutronból:

N n  N0  k n
neutron maradt. Ez volt az exponenciális kísérlet. Az volt a
kérdés, elérhető-e k≥ 1 érték.
A különböző elrendezéseknél mért adatok alapján Wigner
következtetett arra, hogy milyen lesz az a reaktor, amelyben a
láncreakció
már
önmagát
fenntartja.
Végül
egy
2 m × 2 m ×4 m méretű, felfelé keskenyedő hasáb alak vált be,
így a máglya nem érte el a mennyezetet.
A tervezett utolsó rétegek sosem kerültek a helyükre, mert a
máglya előbb elérte a kritikus méretet, mint számították.
Légüres térre sem volt szükség, így a gumiballont sosem
zárták be. Összesen 6 tonna uránt halmoztak fel 315 tonna
grafitban. (16. ábra)
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16. ábra: Az első atommáglya
A máglya szabályozását automatikusan a reaktorba tolható,
illetve onnan kihúzható, neutronnyelő kadmiumból készült
rudak biztosították. (A 113Cd kitűnő neutronelnyelő, százszor
nagyobb valószínűséggel fog be kis energiájú neutront, mint
pl. a szomszédos 113In.) Mikor a máglyába újabb elemeket
tettek, a kadmium rudakat óvatosan kihúzták, és mérték,
hogy a máglyába bevitt neutronforrás által termelt
neutronokat milyen mértékben sokszorozza. Amíg a máglya
szubkritikus volt (k <1), a következőképpen okoskodtak: ha a
neutronforrás időegység alatt S0 neutront juttat a máglyába,
akkor l neutron-élettartamnyi idő elteltével ennek k-szorosa
marad a máglyában. Tehát kezdetben S0 neutron, az 1. ciklus
végén S0×k neutron, a 2. ciklus végén S0×k2 neutron, míg az n.
ciklus végén S0×kn neutron lesz a rendszerben. [14]
Sok (n
∞) neutronciklus eltelte után az egész rendszerben
keletkező neutronok száma (S):

S  S0  S0  k  S0  k 2  ...  S0  k n  ... 
S0  k n
n 0



Ezen végtelen mértani sor összege:

S

S0
1 k

Ez a mértani sor csak akkor konvergens, amikor a máglya
szubkritikus. Minél kisebb a k, azaz minél messzebb van a
rendszer a kritikusságtól, annál kevesebb időt kell várni,
hogy a teljes forráserősséget elértnek lehessen tekinteni.
A teljes forráserősséget a külső neutronforrás erősségével
elosztva a rendszer erősítési tényezőjét kapjuk:

M

S
1

S0 1  k

Mivel szubkritikus rendszerben k minden esetben 0 és 1 közé
esik, ezért M> 1 adódik. Ha a neutrondetektor által időegység
alatt mért neutronok N számának reciprokját a máglyában
lévő urán tömegének függvényében ábrázoljuk, csökkenő
görbét kapunk, amely a kritikus tömegnél metszi a vízszintes
tengelyt. (17. ábra)

17. ábra: A kritikussági kísérlet grafikonja
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Ideális esetben az egyenest kell kapni, viszont k megváltozása
erősen függ attól, hogy az adott hasadóanyagot melyik
pozícióba helyezték. Ha a detektor a forráshoz és a zónához
képest úgy van elhelyezve, hogy közvetlenül a forrásneutronokat detektálja, nagy valószínűséggel a konvex görbét
kapjuk. (A konvex görbe mentén haladni veszélyes dolog,
mivel ez a kritikus tömeget felülbecsüli!) Ha a detektorok
megfelelően vannak elhelyezve, a konkáv görbét kaphatjuk.
(Ez az eljárás a biztonság irányába mutat, mivel a konkáv
görbe konzervatív becslést ad a kritikus tömegre nézve.)
Amíg a hasadóanyag tömege kisebb, mint a kritikus tömeg, a
mért görbe extrapolációjával egyre jobb becslést kaphatunk a
kritikus
tömegre.
Amióta
Fermiék
végrehajtották,
kritikussági kísérletnek nevezzük. (A reaktorok mellett a
mai napig használják.)
Arra az esetre, ha neutronok elszaporodtak volna,
rendelkezésre álltak még tartalék rudak, amik egy kötéllel
voltak a reaktor felett felfüggesztve. A reaktor tetején
készenlétben állt három ember fejszével („öngyilkos osztag”).
A neutronok nemkívánatos exponenciális szaporodása esetén
az ő feladatuk lett volna elvágni a tartalék kadmium rudak
tartóköteleit, amelyek a reaktorba zuhanva azonnal leállítják
a láncreakciót. (A mai reaktorok biztonsági leállító rendszerét
az ő emlékükre ma is SCRAM-nek (Safety Control Rod Axe
Man) hívják.)
Az első grafittégla lerakásától a máglya elkészültéig
mindössze hat hét telt el.
1942. december 2-án reggel mindnyájan felmásztak a Stagg
Field északi végén lévő balkonra, kivéve a máglya tetején
lévő három embert és egy fiatal fizikust, George Weilt, akinek
az volt a feladata, hogy utasításra húzza ki a kadmium rudat
a máglyából. Első lépésük az volt, hogy a szabályzó rudakat
kihúzták a máglyából, kivéve azt az egyet, amit Weil kezelt.
A láncreakció megakadályozásához az az egy rúd is elegendő
volt. [14]
A kísérlet kezdetén Weillel kihúzatták a rúd egy részét, majd
méréseket végeztek, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy a
máglya működésbe lépett-e. Négy méterre állíttatták be a
rudat, ami azt jelentette, hogy négy méter még a máglya
belsejében maradt. A számlálók elkezdtek kattogni, az
írószerkezet tolla felszaladt, majd megállt azon a ponton, ahol
Fermi jelezte. Fermi további utasításokat adott, és Weil
valahányszor egyre jobban kihúzta a rudat, a számláló
kattogása egyre gyorsabb ütemű lett. Ezzel el is ment a
délelőtt, majd Fermi ebédszünetet rendelt el. Ebéd után
mindenki újra elfoglalta a helyét, majd a kísérlet ismét lassú
léptekkel haladt tovább, egészen fél négyig. Fermi még
egyszer odaszólt Weilnek, hogy húzzon még ki kb. 30
centimétert. Tudta, hogy ennek már meglesz a hatása, és
valóban, a láncreakció beindult, ezzel a máglya 1942.
december 2-án délután kritikussá vált. Wigner Jenő így
emlékezett vissza erre a napra:
„- Szerda reggel a stadion alatt lévő nagy, 10-szer 20 méteres
teremben már 8:30-kor gyülekezni kezdtünk. A terem közepén egy
nagy halom fekete grafit volt, rajta fatartó rudak látszottak. A
máglya alaprajza négyzet alakú volt, fölfelé kissé keskenyedve. A
máglya tetején egy "öngyilkos-osztag" is volt, készen arra, hogy
szükség esetén neutronelnyelő bóros vizet öntsön a reaktorba. A
kísérlet 9:45-kor indult. Fermit figyeltem. Ő elrendelte a kadmium
kontrollrúd fokozatos kihúzását. 11:30-ra majdnem megvalósult az
önfenntartó láncreakció, de ekkor Fermi ebédszünetet rendelt el.
14:00-kor újra összegyűltünk. Fermi logarléccel a kezében számolt,
mellette volt két közvetlen munkatársa, Herbert Anderson és Walter
Zinn. Közelében állt Arthur Compton, mi többiek - lehettünk

10

Nukleon

2012. december

negyvenen - távolabb helyezkedtünk el. Köztünk volt régi barátom
is, Szilárd Leó. Számításai alapján 15: 30-kor Fermi kiadta az
utasítást, hogy a kadmium rudat 25 centiméteres adagokban kezdjék
tovább kihúzni. A neutronszámláló egyre sűrűbben kattogott, a
láncreakció már majdnem önfenntartó volt. Mire szinte az egész
kadmium rudat kihúzták, a számláló sűrűbben kattogott, mint
bármikor annak előtte. Az önfenntartó láncreakció megvalósult! Az
atommag energiáját felszabadítottuk és ellenőrzés alatt tartottuk.
Mosoly jelent meg az arcokon, néhány taps is elhangzott. De főképp
feszülten figyeltünk még 30 percen keresztül. A jelenet nem volt
teátrális. Fermi olyan alacsony szinten működtette az atommáglyát,
hogy senki nem volt veszélyeztetve. De működött a reaktor. 16:00
előtt pár perccel Fermi elrendelte a reaktor leállítását. A kadmium
rudat visszatolták, a láncreakció leállt. Tudtam, hogy a kísérlet
sikerülni fog. Hiszen, ha megépítünk egy kocsit és elé lovakat
fogunk, ostorral a lovak közé suhintva elindulnak a lovak, és
föltételezhetjük: a kocsi is meg fog indulni. Fermi megvalósította a
reaktort és a lovak közé vágott. Nem csak ő lehetett képes
megvalósítani a láncreakciót, de talán ő volt az, aki ezt ilyen
gyorsan meg tudta csinálni.”
Wigner Jenő átadott Ferminek egy palack Chiantit. Minden
jelenlevő ivott, köszöntők nélkül, csendben, papírpoharakból.
Aztán mindannyian aláírták a palackot borító szalmát. (Ez
volt az egyetlen jegyzőkönyv, amit aznap készítettek,18.
ábra.)
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Még aznap délután egy fiatal fizikus, Albert Wattemberg
észrevette az üres Chiantis palackot, és úgy gondolta, hogy a
rajta lévő aláírások miatt remek emléknek ígérkezik. Mikor az
atommáglya tíz éves évfordulójának ünneplésére készültek, a
palack és Wattemberg a Massachusetts állambeli Cambridgeben tartózkodott. Gyermeke születése miatt Wattemberg
mégsem tudott részt venni az ünnepségen, így hajóra adta a
palackot, és ezerdolláros biztosítást kötött rá.
Fermi és még néhány fizikus ajándékot kapott: egy láda
Chiantit. Egy importáló cég így fejezte ki háláját az ingyen
reklámért, amit a Chiantinak szereztek.

Epilógus
Az első reaktort csak néhányszor tették kritikussá, és akkor is
csak gyakorlatilag zérus teljesítményen járatták. Kis termikus
teljesítménye (kezdetben 0,5 W, később 2 W) miatt
hűtőközegre nem volt szükség. 1943 februárjában minden
kísérletet beszüntettek, majd a reaktort lebontották és
átszállították Red Gate Woods-ba az Argonne Nemzeti
Laboratóriumba, Illinois államba. Ott újjáépítették az eredeti
anyagokból, és körbevették sugárvédelmi falakkal, majd 1943
márciusában újra méréseket kezdtek végezni. Az átszállításra
azért volt szükség, mert megítélésük szerint Chicagóban a
közeli lakóházakat túl nagy sugárterhelésnek tette volna ki.
Miután a kísérleteket befejezték, a nemzeti laboratórium
területén egy nagy gödröt ástak, majd a reaktor részeit
odahordták és eltemették. Később a talajmintavételek során
azon a helyen magas 90Sr tartalmat mértek. [13]
Az első reaktor a hivatását betöltötte, ugyanis választ adott
két alapvető kérdésre: egyrészt megmutatta, hogy a
láncreakció makroszkopikus méretekben megvalósítható,
másrészt bebizonyította, hogy a reaktorok szabályozhatók.

Összefoglalás
18. ábra: A Ferminek adott Chianti palackja
Később a társaság feloszlott, néhányan ott maradtak, hogy
rendbe tegyék a mérőeszközök által szolgáltatott adatokat.
Arthur Compton felhívta a Nemzetvédelmi Kutató Bizottság
kinevezett elnökét, James Bryant Conantot, és a következő
beszélgetés zajlott le:
-

Három részes cikksorozatunkban bemutattuk a nukleáris
tudomány és technika, mint tudományterület létrejöttét,
legfontosabb felfedezéseit, alapvető fogalmainak és mérési
módszereinek alakulását 1942. december 2-ig.

Az olasz hajós elérte az Újvilágot!
És, hogy fogadták őt a bennszülöttek?
Nagyon barátságosan.
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