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Abstracts 
 

152 Zoltán Hózer, Tamás Pázmándi 
New Units at the Paks NPP 
According to the Russian-Hungarian agreement published in January 2014, the Paks Nuclear Power plant will be 
extended with two 1200 MWe units. The paper provides a short overview on the main technical features of the AES-
2006 type units. 
 

153 Katalin Zsuzsanna Szabó, Ákos Horváth, Csaba Szabó 
Geogenic radon mapping in Pest and Nógrád Counties of Hungary 
The adverse health effects of radon are well known.  Regulation and mitigation is therefore envisaged which among 
other measures requires knowing the geographical extent of the hazard related to radon.  Geogenic source of the 
hazard (or potential risk) at a location or over an area is described by its radon potential. Knowledge on the 
geogenic radon potential of an area can support decisions on whether further local measurements are necessary in 
the areas of planned development.  The main aim of this study is to present a detailed GRP mapping and to create a 
radon risk map that helps regional planning. 

 

154 Aladár Stolmár 
Severe accident prevention strategy = reactor core firestorm prevention 
In order to regain the public support for nuclear power we must abandon the practice of defending against diverse 
initiating events and demonstrate a successful severe accident prevention strategy. It is evident that the severe 
accident in the PWR and BWR plants is a firestorm of cladding – coolant reaction within the core, destroying the 
first barrier between the radioactive fission products containing fuel pellets and the environment. Preventing the 
firestorm ignition is the winning strategy for the future of nuclear power, and it does not require the abandonment 
of PWR and BWR proven designs. It just requires the full understanding of the dynamics of severe accident 
progression and the timely intervention of operators by rapid depressurization and staged all the way to gravity 
flooding of reactor. Do we have all the means to do that? What additions we have to make to our hardware and 
what are the necessary corrections in our accident response manuals? 
 

155 Sándor Zátonyi 
Digital multimeter in the teaching of electrostatics 
The Hungarian Nuclear Society since 2006 each year invites applications for the development of new school work 
experiments by physics teachers. Öveges József Award goes to the teacher who collected the most points during the 
given year.  Candidates, who were not awarded, can carry forward their points to the following year, but from 2013 
the scores obtained in the previous years are continuously halved every year. Based on my applications of the last 
three years I was honored with this award in 2013. This article contains the short summary of my work from 2013 
applied for the competition (partly related to nuclear physics also). The description of the experiments used for my 
work in 2011 and 2012 is expected to be published in the Fizikai Szemle. The full content of all three applications 
(including its Annexes) is available on the website FizKapu. 
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156 Márton Király 
Atomic history 1945-55 part II. The road towards the first soviet atomic bomb  
In the 1920s and 30s the Soviet scientists were able to track and confirm the breakthroughs in nuclear physics. 
Kurchatov and other Soviet scientists studied the interaction between neutrons and different material and the 
naturally occurring radioactive elements. In 1940, a small group of scientists pondered the possibility of nuclear 
energy, however, even this small effort diminished after the outbreak of the Second World War. In the wake of 
disturbing intelligence reports from the West a modest research program was launched in February 1943, but it 
remained small scale. This lasted until August 1945, when the bombing of Hiroshima initiated a dramatic change. 
On Stalin's orders, significant resources were transferred to the program to accelerate the research. Based on Beria’s 
leadership and the secret police, through the work of the prisoners of the Gulag, the first Soviet secret nuclear towns 
were built where to begin the industrial-scale uranium enrichment and the first plutonium-producing reactors were 
built. The American nuclear secrets, gathered by the spies during and after the Second World War, greatly assisted 
Kurchatov and his team. In the middle of 1949 their efforts were rewarded. The United States lost its monopoly 
position in the field of nuclear weapons, which has further worsened the relations between the major powers of in 
the tense atmosphere of the emerging Cold War. This article will cover the development of the first soviet atomic 
bomb. 

 

157 János Varga 
50 years ago, received the Nobel Prize physicist Eugene Wigner 
The purpose of this article is to present Eugene P. Wigner’s extensive scientific accomplishments and achievements, 
who received a share of the Nobel Prize in Physics "for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the 
elementary particles, particularly through the discovery and application of fundamental symmetry principles" 50 years ago. 
He was one of the scientists who introduced the theory of symmetries in quantum mechanics. He discovered the 
law of conservation of baryon number and a number of scientific results. Wigner participated in the preparation of 
Szilárd-Einstein letters which urged President Franklin D. Roosevelt to initiate the Manhattan Project to develop 
atomic bombs. In  the  Manhattan project, he was responsible for the design of the production nuclear reactors that 
would convert uranium into weapons grade plutonium. He participated in the preparation of the first nuclear chain 
reaction and he is considered to be the world's first reactor engineer. He respected and loved his teachers, even from 
one Nobel Laureate speech is remembered. Wigner published a now classic article on the philosophy of 
mathematics and of physics, which has become his best-known work outside of technical mathematics and physics, 
The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. 

Contrary to Einstein, who was his close friend, Wigner believed in the non-deterministic physical world. He 
believed that elsewhere in the universe exist other civilizations, surprised that so far has not entered contact us. He 
loved poetry, conviction testified that "The Hungarian poetry is perhaps the most beautiful in Europe." 
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Új blokkok a paksi atomerőműben  

Hózer Zoltán, Pázmándi Tamás 

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

 

A 2014. január közepén bejelentett orosz-magyar megállapodás szerint a paksi atomerőmű két új, egyenként 1200 MW 
villamos teljesítményű, orosz gyártmányú blokkal bővül. A cikkben rövid áttekintést adunk az AES-2006 típusú blokkok 
fontosabb műszaki jellemzőiről. 

 

Bevezetés  
A paksi atomerőmű bővítésének műszaki előkészítése során 
megfogalmazták azokat az elvárásokat, amelyek alapján ki 
lehetett választani egy olyan típust, amellyel a XXI. század 
technikai színvonalán hosszú ideig lehet majd villamos 
energiát szolgáltatni. 

 A világon épülő atomerőművek többsége nyomottvizes 
típus, ilyen reaktorok működnek jelenleg is Pakson. Ezért 
logikus követelmény volt, hogy az új blokkok is ezzel a 
technológiával működjenek. 

 Az atomerőművek engedélyezéséhez nagyon komoly 
biztonsági követelményeknek kell eleget tenni. Az új 
blokkoknak rendelkezniük kell azokkal a harmadik 
generációs erőművekre jellemző biztonsági rendszerekkel, 
műszaki megoldásokkal, amelyekkel a súlyos baleseti 
események következményei is csak az erőművön belül 
jelentkeznek. (A jelenleg működő atomerőművek többsége 
második generációs típusnak tekinthető, amelyek 
tervezésekor elsősorban aktív rendszereket vettek 
figyelembe annak érdekében, hogy az üzemzavarok ne 
vezessenek zónasérüléshez. A súlyos balesetek kezelésére 
szolgáló műszaki megoldásokat és eszközöket később, 
biztonságnövelő intézkedések keretében építették be 
ezekbe az erőművekbe. A harmadik generációs típusoknál 
már a tervezés fázisában számolnak a súlyos balesetek 
megelőzésére, illetve azok következményeinek 
csökkentésére szolgáló eszközökkel és a műszaki 
megoldások jelentős része passzív – emberi beavatkozást és 
külső áramforrást nem igénylő – elven működik.)  

 Az építés, az üzembe helyezés és az üzemeltetés 
szempontjából fontos, hogy ne prototípus épüljön Pakson, 
hanem olyan blokk, amelynek a létesítésére már vannak 
tapasztalatok más országokban. 

A felsorolt követelményeknek több reaktortípus is megfelelt, 
ezért a Pakson épülő blokkok kiválasztásáról a döntést 
elsősorban gazdasági szempontok szerint kellett meghozni.  
Az 1200 MW villamos teljesítményű orosz blokkokat az orosz 
szállító anyagaiban általában AES-2006 típusjelzéssel adják 
meg, ahol a 2006-os szám arra az évre utal, amikor az első 
blokk tervei elkészültek. Ilyen blokkok építését kezdték meg 
a novovoronyezsi és a leningrádi atomerőműben, a 

következő években további AES-2006 blokkok létesítése is 
szerepel az orosz tervekben [1-4].  
Az alábbiakban az orosz szállító által közzétett információk 
alapján összefoglaljuk az új blokkok fontosabb műszaki 
jellemzőit, megoldásait és bemutatjuk az újdonságnak 
számító biztonsági rendszereket. 

A reaktor és a primerköri 
berendezések 
Az AES-2006 blokkok működése – a jelenleg üzemelő VVER-
440 típusú paksi reaktorokhoz hasonlóan – az ún. nyomott-
vizes technológián alapul. A reaktorban a 162 bar nyomású 
hűtővíz 300 °C-ról 330 °C-ra melegszik fel, de nem forr fel. 

  

 

1. ábra: A reaktortartály és a fő belső szerkezeti egységek  
(1: in-core neutron detektorok, 2: felső blokk, 3: védőcső blokk,  
4: zónakosár, 5: zónapalást, 6: acélminták az ellenőrző programhoz, 
7: aktív zóna, 8: reaktortartály) [7]  
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A primer hűtővíz a gőzfejlesztőkön keresztül adja át a 
keletkező hőt a 70 bar nyomású szekunder körbe, ahol gőz 
keletkezik és a turbinákat – és a velük közös tengelyen forgó 
generátorokat – a forró gőz hajtja meg. 
A 4,25 m belső átmérőjű reaktortartály tömege 330 t, 
magassága több mint 11 m, jellemző falvastagsága 20 cm [5, 
6]. A hideg- és melegági csonkok a zóna fölött helyezkednek 
el (1. ábra). 
Az aktív zónában 163 kazetta található, egy kazetta 533 kg 
UO2 üzemanyagot tartalmaz [2]. A kazetták hatszög 
keresztmetszetűek, egy kazettában 312 fűtőelem van.  
A kazettát nem veszi körül zárt kazettafal. Néhány külső 
merevítő elem gondoskodik arról, hogy a kazetta alakja 
üzemelés közben ne tudjon megváltozni. A szabályozó rudak 
a kazetták belsejében helyezkednek el. A 18 darab szabályozó 
rúd egy közös meghajtóval irányított klaszterban mozog a 
kazettán belüli megvezető csövekben [8, 9]. A kazetták 
üzemanyag része az üzemelés során végig a zónában van.  
(A jelenleg üzemelő VVER-440 reaktorok ettől eltérő 
megoldással működnek: a szabályozó és biztonságvédelmi 
kazetták felső részét bóracél elnyelő alkotja, alsó részében 
pedig a munkakazettákhoz hasonló elrendezésben, UO2 
üzemanyagot tartalmazó rudak vannak. Amikor a bóracél 
szakaszt betolják a zónába, akkor az alatta található, uránt 
tartalmazó rudak a zóna alá kerülnek.) A fűtőelemek 
burkolata a nagyon jó korrózióállósággal rendelkező, 1% 
nióbiumot tartalmazó cirkónium ötvözetből készül. 
A reaktor a 850 mm átmérőjű csőből készített hideg- és 
melegágakon keresztül négy vízszintes gőzfejlesztőhöz 
csatlakozik (2. ábra), ezek belső átmérője 4,2 m [5]. A gőzfej-
lesztő primer oldalán több mint tízezer vízszintes csőben 
áramlik két kollektor között a hűtővíz. A szekunder oldalra 
betáplált hűtővíz a vízszintes tartály térfogatában forr fel és a 
gőzkollektoron egy-egy gőzfejlesztőből óránként 1600 tonna 
gőz távozik a turbinák felé. A primerkör fontos eleme az 
55 m3-es nyomástartó edény, amely primerköri nyomás 
szabályozásának elengedhetetlen eszköze a nyomottvizes 
reaktorokban. Az AES-2006 fő keringtető szivattyúinak 
működtetéséhez nincs szükség olajra, vízzel oldják meg a 
kenésüket és hűtésüket. 

 
2. ábra: Primerkör fő komponensei  

(középen a reaktortartály, körülötte a négy vízszintes gőzfejlesztő a 
keringtető szivattyúkkal, hátul a nyomástartó) [7] 

A konténment  
Az új blokkokban a reaktor és a primerkör a védőépületen 
(konténmenten) belül helyezkedik el. Itt találhatóak a 
vészhűtő rendszerek is. A kettős falú, 50 méter átmérőjű 
épület megakadályozza a radioaktív anyagok kikerülését a 
környezetbe és védi a berendezéseket a külső veszélyekkel 
szemben. A belső védőépület egy 44 m belső átmérőjű 
hengeres alapterületű épület, amelyet felül egy félgömb zár 
le.  
A hengeres rész magassága 44,6 m. A fal vastagsága a 
hengeres részen 1,2 m, míg a felső félgömb 1 m vastagságú. 
Az előfeszített betonból készített falakat belülről 6 mm vastag 
acél burkolat fedi le, ami megakadályozza a szivárgásokat.  
A belső konténment hermetikusan elzárja a környezettől a 
radioaktív anyagokat tartalmazó primer kört. A külső és 
belső fal közötti légtérből folyamatos elszívás történik 
szűrőkön keresztül. 
A konténment belső daruja egy kör alakú sínpályára 
támaszkodva tud elérni tetszőleges pozíciót az épületen belül. 
A falakon keresztülmenő vezetékeket beágyazzák a 
védőépület falába, a belső fal belső oldalán pedig 
odahegesztik a fal acélburkolatához. Az átmenő csővezetékek 
mindig szeleppel vannak ellátva. A kontén-mentbe vezető 
ajtók zsilipszerűen működnek és hermetikusan záródnak. 

 
3. ábra: Az AES-2006 blokkok konténmentjének metszete [7] 

Aktív biztonsági rendszerek  
Az üzemzavarok kezelésére az AES-2006 számos aktív (azaz 
elektromos betáplálást igénylő) rendszerrel rendelkezik. 
Fontos kiemelni, hogy ezeknek a rendszereknek a többsége 
négy párhuzamos, egymástól fizikailag elkülönített és 
egymástól független ággal rendelkezik, amelyek közül egy is 
elegendő az adott védelmi funkció ellátására. Az AES-2006 
legfontosabb aktív biztonsági rendszerei a következők: 

 A nagynyomású üzemzavari hűtőrendszer hűtőközeg-
vesztéses üzemzavarok során táplál bórsavas vizet a 
primerkörbe. A rendszer több vizet tud beadni a reaktorba, 
mint a normál üzemi pótvíz ellátás. 

 A kisnyomású üzemzavari hűtőrendszer a nagy átmérőjű 
primerköri csövek törésével kezdődő hűtőközegvesztéses 
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üzemzavarok esetén lép működésbe, ha a primerköri 
nyomás nagyon lecsökken. 

 A primerköri nyomáscsökkentő rendszer a nyomástartóból 
gőzt enged ki a buborékoltató tartályba, ha a primerköri 
nyomás valamilyen okból a megengedett érték fölé 
növekedne. 

 A szekunderköri nyomáscsökkentő rendszer a szekunder 
kör túlnyomódásának megakadályozására szolgál, a 
gőzvezetékekből enged ki friss gőzt. 

 A vészbórozó rendszer magas bórsav koncentrációjú 
hűtőközeget juttat a nyomástartóba primer-szekunder 
átfolyások esetén, illetve a reaktorba a szubkritikus állapot 
biztosítására, ha a biztonságvédelmi rendszer nem 
működne. 

 A maradványhő elvitelre szolgáló rendszer a primerkörhöz 
csatlakozik és leállási üzemzavarok során meg tudja 
akadályozni, hogy a primer hűtővíz túlmelegedjen. 

 A sprinkler rendszer a konténment légterébe fúj be 
porlasztókon keresztül hideg vizet, ezzel elősegíti a 
konténmentben található gőz kondenzációját, a légtér 
lehűlését és nyomásának csökkenését. 

Az üzemzavarok során az aktív biztonsági rendszereket 
dízelgenerátorok látják el árammal, ezekből szintén négy áll 
rendelkezésre egy blokkon. 

Passzív biztonsági rendszerek 
Az aktív biztonsági rendszerek mellett – a többi harmadik 
generációs atomerőmű típushoz hasonlóan – az AES-2006 is 
számos passzív biztonsági rendszert tartalmaz. Ezek közös 
jellemzője, hogy működésükhöz nem igényelnek emberi 
beavatkozást és külső energiaforrást, funkciójuk teljesítését 
egyszerű fizikai folyamatok biztosítják.  
Üzemzavari esetben a reaktor és a primerkör hosszú idejű 
hűtése operátori beavatkozás nélkül is megoldott. A marad-
ványhő elvezetését az aktív zónából az üzemzavari 
hűtőrendszerek mellett négy darab hidroakkumulátor 
biztosítja. Ezekből a tartályokból a vízszint feletti gáztérben 
található nagynyomású nitrogénpárna juttatja a vizet a 
reaktorba.  

  
4. ábra: A passzív rendszerek a maradványhő elvitelére a gőzfej-

lesztőből és a konténmentből [7]  
(1: passzív üzemzavari hűtőrendszer tartályok, 2: csővezeték,  
3: kondenzátum csővezeték, 4: a gőzfejlesztő passzív maradványhő 
eltávolító rendszerének szelepei, 5: a konténment passzív 
maradványhő eltávolító rendszerének hőcserélője, 6: gőzfejlesztő,  
7: izoláló szelepek) 

A maradványhő elvitelére két olyan passzív rendszer is 
rendelkezésre áll, amelyek súlyos balesetek esetén lépnek 
működésbe. Az egyik a gőzfejlesztőkből, a másik a 
konténmentből viszi el a hőt. Mindkettő négy párhuzamos 
ágból áll, melyekben természetes cirkuláció biztosítja az 
áramlást. A gőzfejlesztők víztere csővezetéken csatlakozik a 
védőépületen kívül, a gőzfejlesztőknél magasabban elhelye-
zett hűtőrendszeri tartályokhoz. A konténmentben elhelye-
zett hőcserélők ugyancsak ezekhez a tartályokhoz csatlakoz-
nak. Így mindkét rendszer a védőépületen kívülre viszi el a 
hőt. A gőzfejlesztők passzív hűtésére az aktív hűtőrendszerek 
üzemképtelensége esetén lehet szükség. Ha a konténment 
légterének hűtésére tervezett aktív sprinkler rendszer nem 
működik, akkor a passzív hőelvitel gondoskodik arról, hogy 
a védőépület belső nyomása ne érje el azt az értéket, ami az 
épület épségét veszélyeztethetné. A passzív hőelvitel a 
környezetbe kikerülő aktivitás mennyiségét is mérsékli.  
A rendszerek sematikus felépítését mutatja a 4. ábra.  
A passzív rendszerek 72 órán keresztül képesek 
megakadályozni a zónasérülést, megfelelő működésüket 
számos kísérleti berendezésen végzett vizsgálat igazolja.  

Súlyos balesetek kezelése  
A harmadik generációs reaktorokat úgy tervezik, hogy 
azokban megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a súlyos 
balesetek kezelésére. Az AES-2006 tervezői olyan megoldáso-
kat alkalmaznak, hogy egy súlyos reaktorbalesetnek az 
erőművön kívül  ne legyen hatása a környezetre. A zónaolva-
dással járó súlyos balesetek kezelésére több megoldást is 
kínálnak. 

A zóna sérülését követően, a cirkónium-vízgőz reakció 
következtében keletkező hidrogén veszélyeztetheti a 
védőépület épségét, ahogy azt a fukusimai baleset is mutatta. 
Az AES-2006 erőműben a védőépület felső részében 
elhelyezett passzív autokatalitikus rekombinátorok akadá-
lyozzák meg a robbanásveszélyes állapotok kialakulását.  
A zónaolvadás továbbfejlődésének megakadályozására a 
reaktortartály alatt olvadékcsapdát alakítottak ki. Ha a zóna 
megolvadása után megsérül a reaktortartály, akkor az olvadt 
kórium az olvadékcsapdába jut. Ez egy olyan tartály, amit a 
reaktorakna aljában, a reaktortartály alatt helyeznek el (5. 
ábra). A tartályban alumínium- és vasoxid tartalmú kerámia 
van, ami alkalmas arra, hogy a zónaolvadékkal keveredjen.  

 
5. ábra: Az AES-2006 olvadékcsapdája [10]  

(1: a konténment alaplemeze, 2: reaktortartály, 3: betonakna,  
4: beton tartószerkezet, 5: hűtőközeg belépés, 6: hűtőközeg kilépés,  
7: gyűrűkamra a csapda körül, 8: olvadékcsapda, 9: védőlemezek,  
10: hőszigetelés, 11: léghűtésű csatornák, 12: hőszigetelés, 13: alsó 
tartólemez)  
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A keveredés eredményeként az olvadék anyagi jellemzői 
megváltoznak (pl. a szolidusz és likvidusz hőmérsékletek, a 
keverék sűrűsége). Továbbá az olvadék felhígul, csökken az 
egységnyi térfogatban fejlődő maradványhő. A kerámiába 
gadolíniumot is adagolnak, ami elnyeli a neutronokat és ezzel 
növeli az olvadék szubkritikusságát. Az olvadékcsapda 
acéltartályát kívülről vízzel hűtik. Ezzel az ún. száraz csapda 
megoldással megakadályozható, hogy az olvadék az 
alaplemez betonjával kölcsönhatásba lépjen. Az olvadékcsap-
da alkalmazásával csökkenthető a hidrogénfejlődés és a 
radioaktív hasadási termékek kikerülése a zóna törmelékből. 

Külső események elleni védettség  
A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a külső 
eseményekkel szembeni védettség biztosítására.  

Az alkalmazott megoldásoknak köszönhetően a típus a 
természeti csapások mellett a legfontosabb emberi eredetű 
veszélyekkel szemben is megfelelő védettséggel rendelkezik:  

 Az erőművet úgy tervezeték, hogy ellenáll a földrengésnek, 
ha annak maximális szabadfelszíni vízszintes gyorsulása 
nem haladja meg a 0,25 g értéket. 

 Képes elviselni az akár több méter vastag nedves hótakaró 
miatt kialakuló hónyomást is, ha az ebből származó 
terhelés nem haladja meg a 4,1 kPa értéket. 

 

 A biztonsági berendezések ellenállnak a 30 m/s erős 
szélnek, valamint a Fujita skála szerinti 3,60 erősségű 
forgószélnek is. 

 Ugyan a paksi telephely adottságai miatt ezzel nem kell 
számolni, de az atomerőmű biztonsági rendszereit egy 
esetleges árvízre és cunamira is méretezték. 

 Az atomerőmű biztonsági berendezéseinek tervezésekor 
figyelembe vették egy esetleges külső robbanást követő 
lökéshullámot. 

 A kettősfalú konténmentet úgy tervezték, hogy el tudja 
viselni egy nagyméretű utasszállító repülőgép rázuhanását 
is. 

Összefoglalás  
Az AES-2006 reaktor rendelkezik a harmadik generációs 
erőművekre jellemző biztonsági megoldásokkal. Az erőmű 
fel van készítve súlyos balesetek kezelésére és jelentős 
védelemmel rendelkezik külső események lehetséges 
hatásaival szemben is. 

A 60 éves üzemidőre tervezett erőmű hazai telepítéséhez még 
számos műszaki kérdésre kell választ adni. Pontosítani kell, 
hogy hogyan kapcsolódik a két új blokk az elektromos 
hálózatra, meg kell tervezni a kondenzátorok hűtését, fel kell 
mérni, hogy a jelenleg üzemelő blokkok infrastruktúrájából 
mit lehet hasznosítani az új blokkok építésekor.  
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Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai) viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény 
a radontól származó kockázat kimutatására és e kockázati veszély csökkentésére irányuló felmérésekre.  A beltéri radon-
koncentráció csökkentésére javasolt módszerek mellett felmerült a jövőben épülő házak radon veszélyének elkerülése, 
megelőzése.  Ez utóbbi esetben az adott területen (a ház környezetében) található potenciális radon kockázat minősítésére 
vagyunk kíváncsiak.   
A kutatás célja volt Magyarországon elsőként a geogén radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása és egy 
geogén radonpotenciál térkép készítése egy kiválasztott területre.  Az alkalmazott módszer Európa szinten elfogadott geogén 
radon-térképezési eljárás, amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás terepi mérésén alapul [1].   

 

Bevezetés 
A radon (222Rn) radioaktív nemesgáz egészségkárosító hatása 
miatt az utóbbi évtizedekben intenzíven tanulmányozott 
izotóp mind külföldi, mind hazai tudományos kutatásokban.  
A zárt terekben felhalmozódó radon rövid felezési idejű 
leányelemei fémek (pl. 218Po, 214Po), amelyek könnyen 
rátapadnak az aeroszolokra (por, dohányfüst, stb.).  
Az aeroszol részecskéket belélegezve azok megtapadhatnak a 
tüdőben, ahol a leányelemek radioaktív bomlásukkal 
besugározzák a tüdő sejtjeit.  Ezáltal a beltérben nagy 
mennyiségben felhalmozódó radon bizonyítottan növeli a 
tüdőrák kialakulásának kockázatát [2].  Egy, az Európai 
Bizottság által támogatott kutatás eredményei alapján az 
otthonokban és zárt belterű munkahelyeken található radon 
felelős évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta halálesetért 
az Európai Unióban.  Ez az összes tüdőrák okozta halálesetek 
9%-a, ill. az összes halálos kimenetelű rákbetegségek 2%-a [3].   
A radon egészségkárosító hatása összetett folyamat 
eredménye, amely a radon keletkezésétől, a különböző 
közegeken való mozgásán, a belterekbe való jutásán és 
felhalmozódásán keresztül történik, végül az emberi 
szervezetet, elsősorban a tüdő szöveteit ért sugárzással zárul.  
A felvázolt folyamat végbemenetele számos természetes és 
antropogén tényező függvénye úgy, mint a potenciálisan 
beltérbe jutható radon atomok mennyisége, vagy az életvitel.  
A potenciálisan a beltérbe jutó radon fő forrása a ház alatt 
található talaj és kőzet pórusaiban lévő radon tartalom, amit 
talajgáz radonkoncentrációnak nevezünk és fő forrása a talaj- 
és kőzetszemcsékben lévő rádium (226Ra) és urán (238U) [4,5].   
A radonpotenciál megmutatja, hogy potenciálisan mekkora 
veszélyt jelent a radon az adott területen és lehetőséget ad 

azon területek kijelölésére, ahol részletesebb méréseket kell 
végezni, hogy a lehetőségként kimutatott veszély 
megvalósul-e.  Ennek megfelelően, egy radonpotenciál térkép 
felhasználható a kitett helyszínek kiválasztására, így a 
radontól származó ionizáló sugárzás dóziscsökkentésének 
megtervezésére.   
A radonpotenciál meghatározásának többféle módja létezik 
az irodalomban, amelyek két fő csoportba sorolhatók.   
Az egyik a beltéri radonkoncentráció adatokkal számol és 
általában a kritikus érték meghaladásának valószínűségén 
alapszik, amely azt jelenti, hogy mekkora valószínűsséggel 
lesz a beltérben megadott határértékeknél nagyobb 
koncentráció.  A másik csoportba azok az eljárások 
sorolhatók, amelyek a földtani környezet tényezőit 
figyelembe véve adják meg a radonpotenciált.  Ezeket 
összefoglaló néven geogén radonpotenciálnak (GRP) nevezi 
az irodalom.  Ennek egyik fajtája a kétváltozós – talajgáz 
radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás (ami megadja, 
hogy mennyire képes a talajon a gáz áthaladni) – mért 
adatain alapszik.  Míg a beltéri radonkoncentrációból 
származtatott radonpotenciál a területen található épületek 
milyenségét és az életvitelből adódó szellőztetés mértékét is 
magában foglalva mutatja az aktuálisan kialakult kockázatot, 
a geogén radonpotenciál ezen módosító hatásoktól 
függetlenül adja meg a potenciális radontól származó 
veszélyt [6].   
Az Európai Bizottság támogatásával Radioactivity 
Environmental Monitoring (Joint Research Center, Institute 
for Transuranium Elements) csoport vezetésével 2005-ben 
kezdődött egy egységes európai radontérkép létrehozása a 
„Természetes radioaktivitás európai atlasza” projekt 
keretében [7].  Számos konferencia keretében zajlottak a 
tudományos és technikai szempontú megbeszélések az 
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európai beltéri radontérkép megszerkesztésére, valamint a 
különböző országokban alkalmazott mérési és térképezési 
módszerek harmonizálására.  2008-ban felmerült egy geogén 
radontérkép szükségessége, amelyen a geogén radon-
potenciál változó van ábrázolva.  A geogén radontérkép 
közelebb áll a radontól származó veszélyhez, mint a beltéri 
radontérkép, mivel azt mutatja, „ami a Földből jön” 
(nemzetközi szakzsargonban „what Earth delivers”).  
Ezenkívül a beltéri radontérképpel ellentétben, amely csak 
azon területekre érvényes, ahol már mért épületek, lakóházak 
állnak rendelkezésre, a geogén radontérkép bármely területre 
megadja a radonpotenciált (De Cort, 2010) [7].  Európai 
léptékű radontérkép létrehozására számos lehetséges variáció 
megfontolását követően 2011-ben a Neznal et al. (2004) [8] 
által javasolt meghatározott mélységben (80-100 cm) mért 
talajgáz radonkoncentrációt és talaj gázpermeabilitást 
figyelembe vevő geogén radonpotenciál meghatározást 
fogadta el az európai szakmai közösség, mint első 
megközelítést (1. egyenlet) (De Cort, 2010).   

 
10klog

cGRP
10 

                   (1) 

ahol GRP a geogén radonpotenciál, c∞ a talajgáz 
radonkoncentráció 80 – 100 cm-es mélységben mért értéke 
kBq×m-3-ben, k a talaj gázpermeabilitása m2-ben [8]. 
A radonpotenciál értékét kicsi (GRP<10), közepes 
(10<GRP<35) és nagy (GRP>35) kategóriákba sorolhatók, 
amelyek egy várható beltéri radonkoncentrációhoz köthetők.  
Barnet and Pacherová (2010) [9] Csehországban végzett 
vizsgálatai nyomán a kicsi GRP kisebb, mint 200 Bq×m-3, a 
közepes GRP 200-400 Bq×m-3, a nagy GRP nagyobb, mint 
400 Bq×m-3 beltéri radonkoncentrációt jelez.  A geogén 
radonpotenciál térkép készítése során a földtani 
formációkhoz rendeljük a GRP értékeket.  Az egy-egy 
földtani formáción felvett terepi mérések adataiból 
kiszámítható az adott formációra jellemző átlagos GRP.   
Magyarországon a sugárvédelmi előírásokat az ún. 
Atomtörvény végrehajtási rendelete, a Magyar 16/2000 sz. 
(VI. 8.) Egészségügyi Minisztérium Rendelet tartalmazza 
részletesen.  A rendelet azonban nem szabályozza a lakások 
radonszintjét, csak a foglalkozási (munkahelyi) radonterhe-
léssel foglalkozik.  Munkahelyek esetében 1000 Bq×m-3 
beavatkozási szintet ad meg, éves átlagos radonkoncentrá-
cióra.  A radon beltéri aktivitáskoncentrációjára vonatkozóan 
tehát a magyar jogrendben még nem született törvény, így 
Magyarországon általában az Európai Unió által kibocsátott 
ajánlásokat veszik figyelembe [10].  Eszerint a beavatkozási 
tevékenység referencia szintje 400 Bq×m-3 beltéri 
radonkoncentráció, új lakás építése esetében vett tervezési 
szint 200 Bq×m-3 beltéri radon-koncentráció. 
Magyarországon először Mátraderecskén figyeltek fel a 
természetben előforduló átlagosnál nagyobb radonkoncen-
trációra [11,12].  Itt a radont a mély rétegekből feláramló CO2-
dal együtt azonosították, ami vulkáni utóműködésnek 
köszönhetően kialakult mofetta által lehetséges.  A területet 
jellemző gázfeláramlás révén a település beltereiben kialakuló 
radonkoncentráció átlagos értéke 240 Bq×m-3, ami négyszer 
nagyobb az országos átlag beltéri radonkoncentrációnál (ami 
58 Bq×m-3) [11,12].  A területen mért maximális érték 
10 000 Bq×m-3 körüli.  A mélyről jövő gázfeláramlástól 
eltekintve a belterekben felhalmozódó radon elsődleges 
forrása (77 %) a talaj pórusaiban lévő radonkoncentráció [4].   

Hazánkban eddig csak beltéri radonkoncentráció 
felméréseket végeztek [12,13,14,15].  Habár diplomamunkák 
és cégek által felkért kutatások keretében folytak már 
hazánkban talajgáz radonkoncentráció mérések – mint 
például a volt mecseki uránbánya környezetében végzett 
rekultiváció keretében [16,17] – azonban geogén radonpo-
tenciál térképezés még nem történt.   
Jelen kutatás célja - Magyarországon elsőként - a geogén 
radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalma-
zása és egy geogén radonpotenciál térkép készítése egy 
kiválasztott területre.  Az alkalmazott módszer Európa 
szinten elfogadott geogén radontérképezési eljárás [8], amely 
a talajgáz radonkoncentráció és a talaj gázpermeabilitás terepi 
mérésén alapul.  További cél a talajgáz radonkoncentráció, a 
talaj gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál térbeli 
eloszlás tulajdonságainak meghatározása a vizsgált területre 
és a földtani formációkkal való összefüggésük feltárása.  

A vizsgált terület – Budapest, Pest és Nógrád megye – 
geológiai adottságai és az irodalomban [15,18,19,20,21,22,23] 
leírt tapasztalatok alapján az északi és nyugati részen fekvő 
hegyvidéki (Pilis, Budai-hegység, Visegrádi-hegység, 
Börzsöny) területeken várhatók nagyobb talajgáz radonkon-
centráció értékek és a keleti oldalán a gyakorlatilag csak 
negyedidőszaki üledékekkel fedett területeken kisebbek.  
Nagyobb radon szint várható az idősebb kőzetekből felépülő 
hegy- és dombvidéki területeken fekvő településeken, 
továbbá ott, ahol a felszín közelében nagy urán-tartalmú 
kőzetek és ásványok találhatók, illetve ezek mállásterméke-
ként keletkezett talajok borítják a felszínt [18]. 
Németországban és Csehországban, magmás, metamorf és 
üledékes kőzeteken végzett talajgáz radonkoncentráció- 
vizsgálatok szerint a legnagyobb talajgáz radonkoncent-
rációval és radonpotenciállal a magmás kőzetek rendelkez-
nek.  A metamorf kőzetekre ezeknél kisebb értékek voltak 
jellemzők.  Míg a konszolidálatlan, negyedidőszaki üledékek 
tartalmazzák általában a legkevesebb radont [20,22].  

Vizsgált terület 
A geogén radonpotenciál térképezésre jelen kutatásban 
kiválasztott terület közigazgatásilag lefedi Budapestet, Pest 
megye nagy részét (Ercsitől és Dabastól délre eső részek 
kivételével) és Nógrád megye nyugati részét (Nagyoroszitól 
és Felsőpeténytől nyugatra eső részek, amely Magyarország 
területének körülbelül 6,5%-át teszi ki (1. ábra).  A hazai 
lakosság (9,9 millió) 28%-a (2,83 millió) lakik a vizsgált terület 
220 településén.  Azért erre a területre esett az választás, mert 
egyrészt az ország legsűrűbben lakott vidéke, másrészt mert 
változatos morfológiai adottsággal és geológiai háttérrel 
rendelkezik, amely következtében a földtani felépítés 
szempontjából reprezentatív.  Ezért kiváló lehetőséget nyújt 
geogén radonpotenciál térképezésre.   

A terület a Magyar-középhegység két nagy hegyvonulatának, 
a Dunántúli-középhegységnek és az Északi-középhegységnek 
a találkozásánál fekszik, amelynek előterében terül el az 
Alföld (1. ábra).  A terület nyugati felén észak-déli irányban a 
Börzsöny, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység húzódik, 
de még a vizsgált területhez tartozik az Ipoly völgye és a 
Zsámbéki-medence is.  A terület északi-északkeleti részén 
terül el a Nyugat-Cserhát dombvidéke, tőle délre a Gödöllői-
dombság, majd az Alföld legészakibb részét képező Pesti-
síkság.  A vizsgált területet a Duna szeli ketté (1. ábra).   
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1. ábra: A vizsgált terület a főbb földrajzi egységekkel.

Földtani háttér 
A vizsgált területen a földtörténeti középkortól 
(mezozoikum) kezdve minden geológiai kor itt hagyta 
emlékét a felszínen (2. ábra).  Ekkor (240-65 millió év) 
alakultak ki mészkő és dolomit hegyeink, többek között a 
vizsgált terület nyugati felén található Pilis és a Budai-
hegység.  Az újkor (kainozoikum, 65-2 millió év) első 
részében, a harmadidőszakban megindult a mezozoikumban 
keletkezett kőzetek lepusztulása és az ekkor működő 
vulkánosság következtében kialakultak vulkanikus 
hegységeink, andezit, dácit és ezek piroklasztitjait hozva a 
felszínre a Visegrádi-hegység, a Börzsöny és a Cserhát 
területén.  Üledékes kőzetek (37-25 millió éve) főleg a terület 
északi részén találhatók a Budai márga, Hárshegyi homokkő, 
Kiscelli agyag formájában.  A harmadidőszak utolsó 
szakaszában (9-2,5 millió éve) a terület nagyobb részét 
viszonylag sekély, 10-100 m mélységű, csökkent sósvizű 
Pannon-tenger borította, amiben a lassú süllyedés 
következtében vastag homok- és agyag-rétegek rakódtak le.   
 

 
A harmadidőszak végén fokozatosan feltöltődött a Pannon-
tenger, helyette a süllyedő medencékben, kezdetben 
egymással kapcsolatban lévő édesvízi tórendszerekbe rakták 
le törmeléküket az ősfolyók.  A geológiai negyedidőszakot 2,5 
millió évtől napjainkig két szakaszra osztjuk, pleisztocénre 
(2,5 millió év – 15000 év) és holocénre (15000 évtől napjaink-
ig).  A jelenkor (holocén) kevésbé, mint inkább a pleisztocén 
(jégkorszak) formálta a vizsgált terület felszínét olyanná, 
amilyen jelenleg.  A pleisztocén azért szerepel jégkorszak 
néven, mivel ez az utolsó globális lehűlés legnagyobb 
glaciális periódusainak ideje.  A jégkorszakban a rövid, hűvös 
nyarakat hosszú száraz telek követték és az északi jégtakarók 
felől érkező erős, hideg szél a szárazulattá lett területekről a 
lösz anyagát szállította.  E korban alakult ki a mai térszint is, 
mert a medencék tovább süllyedtek (Alföld déli része 250-
450 m-t).  A Budai-hegység előterében fekvő Zsámbéki-
medence nyugati részén agyag, homok és kavics, középső és 
keleti részén agyag és mészkő, déli részén lösz található.   
A Pesti-síkság és a Gödöllői dombság területén futóhomok, 
folyami homok, kavics és iszap, agyag és mészkő, lösz, 
öntésiszap és öntéshomok települt [24,25,26] (2. ábra).   
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2. ábra: A vizsgált terület fedett földtani térképe és a települések belterületi határai [27].  A zöld pontok a mérési pontokat jelölik. 
 

Módszerek 
Mintavételi pontok kiválasztásának stratégiája  
A mintavételi stratégia rétegzett, szabályos rács mentén 
végzett mintavételezésen alapszik.  A szabályos rácsot az 
európai beltéri radontérképezés során alkalmazott 10 km 
×10 km-es rácsháló adja (1-2. ábrák), ami a térbeli 
reprezentativitás miatt fontos, így hozzávetőlegesen 
egyenletesen mintázható a területet.  A rétegzett mintavétel 
azt jelenti, hogy a mérési pontok, a földtani formációt és a 
lakott területeket figyelembe véve lettek kijelölve.  A cél az 
volt, hogy minden 10×10 km-es cellában átlagosan 3 mérés 
legyen, ami 3,2 km-es átlagos mintavételi távolságot jelent és 
egy kb 1:1 000 000 térkép készítését teszi lehetővé.  A mérési 
pontok helyét mutatja a 2. ábra.   

Terepi mérések  
A kutatás során 192 mérési ponton történt talajgáz 
radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás mérés, 80 cm-es 
mélységben (2. ábra).  A geogén radonpotenciál 
meghatározásához szükséges talajgáz radonkoncentráció 
mérést RAD7 szilárdtest félvezető detektort tartalmazó radon 
monitorral és a hozzá csatlakoztatható talajszondával 
végeztük (Durridge Company Inc., 2000). A talaj 
gázpermeabilitását RADON-JOK in situ műszerrel (Radon 
v.o.s) mértük közvetlenül a talajgáz radonkoncentráció 
mérést követően ugyanazzal a szondával. 

 

Eredmények 
A talajgáz radonkoncentráció, a talaj 
gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál 
térbeli eloszlása  
A kutatás során mért talajgáz radonkoncentráció értékek (3. 
ábra) megfelelnek az irodalomban hasonló geológiájú 
területeken mért átlagos értékeknek [20,22].  Nagyobb értékek 
jellemzik a terület nyugati és északi részét, míg a keleti és déli 
részt kisebb értékek.  A mért talajgáz radonkoncentráció 
értékek minimuma 1,0 kBq×m-3, maximuma 47,0 kBq×m-3, 
mediánja 10,9 kBq×m-3, átlaga 14,1 kBq×m-3, szórása 
10,2 kBq×m-3.  Az adathalmazban 10 statisztikailag felső 
kiugró érték található [28], amelyek nagyobbak, mint 
35,9 kBq×m-3 és többségében a hegyvidéki területen 
találhatók (3. ábra).   
Ezen kiugró értékek közül egy harmadidőszaki kiscelli agyag 
formáción található, Püspökszilágy mellett (1).  Az összes 
többi negyedidőszaki üledékeken, így proluviális-deluviális 
üledéken Galgagyörk mellett (2), folyóvízi üledéken a 
Börzsönyben andezit és dácit környezetében (3), Csobánka 
mellett a Pilisben (4), Budapesten a Duna mellett Lágymányo-
son, ahol antropogén feltöltés található (5, 6), Zsámbék és 
Herceghalom között (gyakran) vízzel telített réti talajon (7), 
homokos löszön a Börzsönyben Borsosberény mellett (8) 
löszön Budaörsön oligocén korú márga és triász dolomit 
környezetében (9), valamint löszön Pesthidegkúton a 
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Kálvária-hegy lábánál (10) (3. ábra).  Ezek a nagy kiugró 
értékek mindegyike nagy gázpermeabilitású talajról 
származik (> 1,7-11 m2).   

A talaj gázpermeabilitás térbeli eloszlása a vizsgált területen 
nem mutat különösebb mintázatot (4. ábra).  Kicsi és nagy 
gázpermeabilitású talaj egyaránt található a hegyvidéki és sík 
területeken is.  A talaj gázpermeabilitás értékek minimuma 
9,8-14 m2, maximuma 6,6-11 m2, mediánja 4,4-12 m2, átlaga 
9,6-12 m2, szórása 1,3-11 m2.  Az adathalmaz 24 statisztikailag 
felső kiugró értéket tartalmaz [28], amelyek nagyobbak, mint 
2,4-11 m2 (4. ábra).  A kiugró értékek nem mintázatszerűen 
helyezkednek el a vizsgált területen (4. ábra), amelynek oka a 
talajok típusának és fizikai adottságainak változatossága, 
amely a talaj gázpermeabilitást jobban befolyásolja, mint a 
talajgáz radonkoncentrációt, amelyet jobban meghatároz a 
földtani képződmény típusa.   
A GRP értékek térbeli eloszlása hasonló a talajgáz 
radonkoncentráció értékek térbeli eloszlásához (5. ábra).  
A GRP értékek minimuma 0,9, maximuma 74,2, mediánja 8,1, 
átlaga 12,0, szórása 11,4.  Az adathalmazban 24 felső kiugró 
érték található, amelyek nagyobbak, mint 22,7 és egy 
kivételével a vizsgált terület nyugati és északi hegyvidéki 
területein találhatók (5. ábra). 

 
3. ábra: Talajgáz radonkoncentráció értékek nagysága a vizsgált 

területen felvett mérési pontokban.  Piros körök jelölik a 
10 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint 35,9 
kBq×m-3.  Háttérben a fedett földtani térkép látható, 
amelynek jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható.  Piros 
körök jelölik a 10 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, 
mint 35,9 kBq×m-3. 

 
4. ábra: A vizsgált területen felvett mérési pontokban mért talaj 

gázpermeabilitás értékek.  Az értékek 1014-nel meg vannak 
szorozva, mert a használt szoftver nem képes a 
permeabilitásnak megfelelő kicsi értékeket ábrázolni.  Piros 
körök jelölik a 24 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, 
mint 2,4-11 m2.  Hátterben a fedett földtani térkép látható, 
amelynek jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható.   

 
5. ábra: Számított geogén radonpotenciál (GRP) értékek nagysága 

a vizsgált területen felvett mérési pontokban.  Piros körök 
jelölik a 24 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint 
22,7.  Háttérben a fedett földtani térkép látható, amelynek 
jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható. 
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A talajgáz radonkoncentráció, a talaj 
gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál 
összefüggése a földtani hátérrel  
A 192 mérési pont 41 különböző földtani formáción található 
az 1:100,000 fedett földtani térkép alapján [27] (2. ábra).  A 6. 
ábra mutatja a talajgáz radonkoncentráció értékek statisztikai 
jellemzőit a 41 földtani formáción.  Statisztikailag megbízható 
következtetést azonban csak az elegendő mintaszámmal 
rendelkező (a mintarealizáció elemszáma> 8) [29]) formációk-
ról kaphatunk.  E formációk az átlagos talajgáz radon-
koncentráció értékük növekvő sorrendjében: futóhomok 
(3,6 kBq×m-3), fluvioeolikus homok (8,0 kBq×m-3), folyóvízi 
homok (8,3 kBq×m-3), lösz (13,9 kBq×m-3) és folyóvízi üledék 
(21,9 kBq×m-3) (3. ábra).  Ezek mind negyedidőszaki 
üledékek.  Ez az eredmény alátámasztja azt a feltevést, amely 
szerint a negyedidőszaki üledékek nem homogének radon 
szempontból [15,20].  A legnagyobb talajgáz radonkoncent-
rációval jellemezhető folyóvízi üledék, a hegyvidéki területek 
völgyeiben, régen és jelenleg megtalálható folyók mentén 
található (2. ábra).  A másik négy negyedidőszaki üledék a sík 
területeket fedi (2. ábra).  Tehát a tanulmányozott 
negyedidőszaki üledékek értékeit megvizsgálva levonható az 
a következtetés, hogy a talajgáz radonkoncentráció 
összefüggésben áll az üledékképződés eróziós szakaszával 
[1].  A frissen erodálódott üledékek, jelentős részarányban, 
könnyen málló ásványt (földpát, csillám, amfibol és 
karbonátok) tartalmaznak, amelyek a magas térszinről 
lepusztulva jól jellemzik az anyakőzetet (pl. deluviális és 
proluviális üledékek) [30].  A messzire elszállított üledékek 
viszont főleg ellenálló ásványokat tartalmaznak, elsősorban 
kvarcot, amiben kicsi a rádium tartalom, és ún. érett 
üledékként borítják a lerakódás területeit.  Tehát főleg széllel 
a legtovább szállított és általában jól osztályozott üledékek, 
pl. a lösz, fluvioeolikus homok és futóhomok nagy 
részarányban tartalmaznak kvarcot, amelynek kicsi a rádium 
tartalma.   

Összességében elmondható, hogy nagyobb talajgáz 
radonkoncentráció értékek jellemzik a Dunától nyugatra 
fekvő és az északi - főleg hegyvidéki – területeket, úgy, mint 
a Visegrádi-hegység és Börzsöny harmadidőszaki vulkáni 
kőzeteit (andezit és dácit), a Pilis és Budai-hegység triász 
karbonátjait (mészkő és dolomit), a Cserhát területén és a 
Budai-hegységtől délre található harmadidőszaki formációkat 
(homokkő, márga, agyag) (3-4. ábrák).  Továbbá ezen hegy- 
és dombvidéki területek völgyekkel szabdaltak, s bennük 
negyedidőszaki folyóvízi üledék rakódott le (2. ábra), 
amelynek a negyedidőszaki üledékek között a legnagyobb a 
talajgáz radonkoncentrációja.  Ellenben kisebb értékek 
jellemzik a vizsgált terület 80%-át borító medence területeket, 
síkságokat (pl. Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság) [1]. 
Az üledékes karbonátos Budai-hegység és Pilis területén is 
nagyobb értékek jellemzők, mint a sík területeken, annak 
ellenére, hogy a mészkőben általában kicsi az átlagos urán- és 
rádiumtartalom, ezért a karbonátos területeket alapvetően 
kicsi radonpotenciál jellemzi.  Ellenben, ha a mészkő 
repedezett és/vagy barlangrendszer található benne (mint 
például a Budai-hegység területén), az megnöveli radon-
potenciálját, hiszen a repedéseken keresztül a radon könnyen 
feláramlik [31,32,33].  A vizsgált területen az ismert vetők 
nagy része a hegyvidéken található [27], ami szintén okozhat 
megnövekedett talajgáz radonkoncentrációt [21,22,23].  
Továbbá a Budai-hegység barlangjaiban végzett vizsgálatok 
szerint a terület hidrogeológiai feláramlási zónái és oligocén 
kőzetei (agyag és márga, amelyekben áthalmozott U–Th 
tartalmú ásványok feldúsulhatnak) miatt a területet 
emelkedett felszín alatti víz és barlangi radonkoncentráció 
jellemzi [34,35,36,37].  
Az eredmények összhangban vannak Minda et al. (2009) [15] 
eredményeivel, miszerint emelkedett beltéri radonkoncent-
rációjú területek jellemzik az Északi-középhegység vulkáni 
képződményeit és erodált üledékeit, mint például a Börzsöny 
vidékét is.  Az említett területeken a házak 33 %-ban 
nagyobb, mint 200 Bq×m-3 radonkoncentráció [15]. 

6. ábra:  A vizsgált terület 41 földtani formációján mért talajgáz radonkoncentráció értékek statisztikai jellemzői a ‘box-whisker’ 
diagramokkal ábrázolva a medián szerint növekvő sorrendbe állítva.  Félkövér betűtípussal az 5 földtani formáció, amelyeken több, 
mint 8 mintaszám található. 
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A 7. ábra mutatja a GRP értékek statisztikai jellemzőit a 41 
földtani formáción, valamint a GRP kategória határokat.   
A statisztikailag megbízható eredményt nyújtó 5 
negyedidőszaki üledéken a GRP értékek növekvő 
sorrendben, a futóhomokon 4,8, a folyóvízi homokon 5,1, a 
fluvioeolikus homokon 7,4, a löszön 12,4 és a folyóvízi 
üledéken 20,7.  Neznal et al. (2004) [8] kategóriahatárait 

figyelembe véve a legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval 
rendelkező folyóvízi üledéknek közepes GRP-vel, a másik 
négy formáció (lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus homok és 
a futóhomok) kicsi GRP-vel rendelkezik (7. ábra).  Ez alapján 
geogén radonpotenciál szempontjából a lösz, folyóvízi 
homok, fluvioeolikus homok és a futóhomok azonosan 
viselkedik [1].   

7. ábra: A vizsgált terület 41 földtani formációjára számított geogén radonpotenciál (GRP) értékek mediánjai ‘box-whisker’ diagramokkal 
ábrázolva növekvő sorrendben.  A vízszintes kék és piros vonalak a GRP kategorizálás határait jelölik; kék vonal: kicsi GRP<10 és 
10<közepes GRP>35, valamint piros vonal: 10<közepes GRP>35 és 35<nagy GRP kategóriák között [8].

 

Geogén radonpotenciál térkép 
A geogén radonpotenciál térképet (8. ábra), az európai 
radontérképezési protokollhoz igazodva, a földtani 
formációkhoz rendelt átlagos GRP értékek ábrázolásával 
készítettük el (7. ábra).  A 192 mérési pont értékei alapján a 
vizsgált területet kicsi és közepes geogén radonpotenciál 
jellemzi (8. ábra).  Barnet és Pacherová (2010) [9] munkája 
alapján a vizsgált területen a beltéri radonkoncentráció 
várhatóan nem haladja meg a 400 Bq×m-3 beltéri éves átlagos 
radonkoncentrációt.  Azonban lokálisan előfordulhatnak 
ennél nagyobb beltéri radonkoncentráció értékek. A nagy 
GRP-vel rendelkező üledékes kőzetekből felépített területek 
(8. ábra) mészkő, andezit, homokkő és lignit formációk 
közelében találhatók, tehát azoknak a törmelékeit 
tartalmazzák, és 18 települést érintenek részlegesen (2. ábra, 
8. ábra).  A vizsgált területen élő lakosság (2,83 millió) kb. 
0,5%-a - mintegy 15000 fő - lakik ezeken a nagy GRP-vel 
jellemzett területeken, ahol részletes beltéri radon-
koncentráció mérésre lenne szükség, ugyanis Barnet és 
Pacherová (2010) [9] munkája alapján ilyen területeken a 
beltéri radonkoncentráció meghaladhatja a 400 Bq×m-3 beltéri 
éves átlagos radonkoncentrációt [1]. 

 

Összefoglalás 
A talajgáz radonkoncentráció és a geogén radonpotenciál 
(GRP) értékek a vizsgált terület nyugati és északi részén 
található hegyvidéki (triász karbonátos, harmadidőszaki 
vulkáni és harmadidőszaki agyagos, homokköves kőzetek) 
területeken nagyobb értékeket vesznek fel, mint a keleti és 
déli síkvidéki területeken, ahol negyedidőszaki üledékek 
találhatók [1].   
A megszerkesztett geogén radonpotenciál térkép főképp Pest 
megyét és Nógrád megye nyugati részét fedi le.  A területet 
kicsi (GRP<10) és közepes (10<GRP<35) geogén 
radonpotenciál jellemzi.  Nagy geogén radonpotenciálú 
(GRP>35) terület csak lokálisan, a proluviális és deluviális 
üledékekkel fedett területeken található és az ország 
lakosságának kb. 0,5%-át, mintegy 15000 embert érinthet [1].   
A tanulmányozott területre jellemző negyedidőszaki üledék 
formációk közül a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus 
homok, folyóvízi üledék és futóhomok radon szempontjából 
nem homogének.  Közülük a legnagyobb talajgáz 
radonkoncentrációval és geogén radonpotenciállal a folyóvízi 
üledék jellemezhető.  Ez a földtani formáció a vizsgált terület 
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nyugati és északi hegyvidék völgyeiben fordul elő, ahol e 
terület nagyobb radonpotenciálját okozza.  Neznal et al. 
(2004) [8] kategóriahatárait figyelembe véve a legnagyobb 
talajgáz radonkoncentrációval rendelkező folyóvízi üledék 
közepes GRP-vel, a másik négy formáció (lösz, folyóvízi 

homok, fluvioeolikus homok és a futóhomok) kicsi GRP-vel 
rendelkezik (7. ábra).  Ez alapján geogén radonpotenciál 
szempontjából a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus homok 
és a futóhomok azonosan viselkedik [1].   

8. ábra: A vizsgált terület geogén radonpotenciál (GRP) térképe.  
 

Köszönetnyilvánítás 
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Súlyos baleset elhárítás 

Az aktív zónán belüli tűzgyulladás megakadályozása 

Stolmár Aladár 

3021 Lőrinci, Szabadság tér 3., tel.: +36 20 4042713 

 

Annak érdekében, hogy az atomenergetika visszanyerje az emberek támogatását, sikeres súlyos baleset elhárítási stratégiát kell 
demonstrálnia a szakembereknek. Mind a nyomott vizes (PWR), mind a forraló vizes (BWR) atomerőművekben a súlyos 
baleset az üzemanyag-burkolat heves reakciója – begyulladása és tűzvészként való terjedése – a túlhevített vízgőzzel az aktív 
zónában. Az eredményes megoldás a tűz begyulladásának a megakadályozása lehet, amihez meg kell értenünk a súlyos baleset 
lefolyásának dinamikáját. A súlyos baleset kizárásához az szükséges, hogy a személyzet gyors nyomáscsökkentéssel közbelépjen, 
és rendelkezésére álljon megfelelő mennyiségű hűtővíz-tartalék, amely a nyomáscsökkenés hatására – egészen az atmoszférikus 
nyomásig – lépcsőzetesen befecskendezésre kerül a reaktor aktív zónája alá. Ez szolgáltatja a begyulladást megakadályozó 
hűtést. Rendelkeznek-e a jelenlegi blokkok minden szükséges kellékkel ehhez? Milyen kiegészítő berendezések szükségesek és 
milyen módosításokat kell foganatosítsunk a kezelési, üzemzavar elhárítási utasításainkban? Alább ezekre a kérdésekre 
olvashatók válaszok.  

 

Tanulságok TMI-2-től Fukushima 
Daiichi 1-3-ig 
Már a paksi atomerőmű tervezése során meghatároztuk, 
hogy a környezet és az üzemanyag-tabletták keramikus 
anyagába beágyazott hasadványok közötti első válaszfal 
megóvása érdekében minden elképzelhető szituációban 
biztosítani kell a reaktor hűtését, azaz az aktív zónán 
keresztül a hűtővíz áramlását. 1979-ben a TMI-2 reaktorblokk 
vezénylőjében a hibásan értékelt nyomástartó edény 
szintmérőjének kijelzése alapján a kezelők ezt elhanyagolták, 
2011-ben pedig egy várakozáson felüli méretű szökőár tette 
nagyon körülményessé a Fukushima Daiichi atomerőmű 
három üzemben lévő blokkján a hűtővíz áramoltatásának 
fenntartását, ami a kezelők számára túl nagy feladatnak 
bizonyult, és mindhárom blokkon súlyos baleset 
bekövetkezéséhez vezetett. Mindenki emlékszik arra is, hogy 
1986-ban a Csernobili atomerőmű 4. blokkja grafit-
moderátoros könnyűvíz hűtésű reaktora is felrobbant. [1]  

Mind a három – hat reaktort megsemmisítő –reaktoron 
bekövetkezett súlyos baleset kulcsfolyamata a fém-fűtőelem 
burkolat reakciója az azt a baleset során körülvevő, 
túlhevített vízgőzzel. A TMI-2 nyomott vizes és a Fukushima 
Daiichi 1, 2, 3 forralóvizes reaktoraiban az aktív zóna felett 
összegyűlő pangó gőz kiterjedhetett lefelé magára az aktív 
zónára is, ahol a reaktor belső részein olyan jelentősen 
túlhevült, hogy a tűzvész-szerű redukáló reakció 
beindulhatott. A csernobili üzemzavar csak annyiban tér el 
ettől, hogy itt a fűtőelemek burkolatán forráskrízis 
következtében alakult ki gőz-filmhűtés, és így gyulladt be a 
tűz, ami a csatornák szétszakadása után terjedt ki az egész 
reaktor aktív zónájára. Szerencsére a csernobili típusú 
atomerőművek csak Oroszországban üzemelnek – 

remélhetőleg nem túl sokáig. A PWR és BWR 
üzemzavarokban még az a közös körülmény is szembetűnik, 
hogy jelentős idő állt volna rendelkezésre a hűtés 
helyreállítására. Még a japán üzemzavar leggyorsabban 
lefolyt esete is csaknem egy teljes napig tartott, de mind a 
többi – még a csernobili is – több mint egy teljes napig tartó 
hibás vagy nem elégséges kezelői tevékenység 
következménye! 

  
1. ábra: A TMI-2 reaktor és a sérült aktív zóna 

 

1) A szabályzó rudak oxidált alsó vége, 2) Üreg, 3) Töredezett 
üzemanyag, 4) Az újra megkeményedett anyagok kérge,  
5) Megolvadt zóna és sérült konstrukciós anyagok, 6) Töredezett 
üzemanyag a tartály alján 
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2. ábra: Csernobil-4 

 

1) Felső biológiai védelem, 2) A helikopterekről ledobott anyagok és 
a zóna egy részének valószínűsíthető helye, 3) Az akív zóna eredeti 
helye, 4) Kiégett üzemanyag-tároló, 5) „Láva” (megolvadt zóna és 
sérült konstrukciós anyagok) 

 
3. ábra: Fukushima Daiichi 

Sikeres súlyosbaleset-elhárítási 
stratégia 
A paksi atomerőmű az aktív és passzív rendszerek szerves 
egységén alapuló biztonsági filozófiát és így súlyosbaleset-
elhárítási stratégiát alkalmaz. Mind a passzív, mind az aktív 
rendszereknél hármas redundancia is kialakításra került, ami 
még tovább növeli a megbízhatóságot, biztonságot. [2] 
A Japánban bekövetkezett üzemzavar azonban egy olyan 
körülményre is rámutat, hogy azonos okból – rendkívül nagy 
földrengés esetén, például – mind a normál üzemi, mind a 
biztonsági hűtővíz rendszerek csővezetékein bekövetkezhet 
törés. Ez a feltevés vonhatja maga után azt a követelményt, 
hogy ilyen esetekben is rendelkezésre álló, „bombabiztos” 
súlyosbaleset-elhárítási stratégiát dolgozzunk ki.  
Először határozzuk meg, mikor alkalmazzuk a külön a súlyos 
baleset elhárítására kidolgozott stratégiát: 1. ha megszűnik a 
reaktor és a környezete közötti hőátadás, 2. ha elveszítjük az 
információt a reaktor állapotáról és 3. ha megszűnik a reaktor 
aktív zónáján keresztül a hűtőközeg áramlása. Sajnos a 

Japánban bekövetkezett katasztrófa során mindhárom 
körülmény megvalósult, nem mondhatjuk hát, hogy ezek 
felmerülése lehetetlen, vagy valószínűségük csekély. Inkább 
arról kell beszélnünk, hogy a kezelők fel tudják-e ismerni 
ezen körülmények valamelyikének fennállását, illetve van-e 
olyan lehetőség, hogy ilyen esetben is be tudjanak avatkozni, 
és elhárítani a fűtőelemek sérülését. 
A súlyos balesetek, a reaktor üzemanyagának roncsolódása 
felé vezető folyamatok a reaktor aktív zónája feletti 
térrészében a folyékony hűtőközeg gáz halmazállapotú 
gőzzel történő felváltásával indulnak. Ez a pangó gőzdugó 
kiterjed egész az aktív zóna üzemanyagot tartalmazó részére 
és ott felhevül. [3] A gőzdugó kialakulásának, kiterjedésének 
az aktív zónára és felhevülésének a dinamikája határozza 
meg azt a lehetőséget, hogy a kezelők sikeresen 
beavatkozhatnak, elháríthatják a súlyos balesetet.  

Eresszük ki a gőzt! 
A reaktor aktív zónája felett megrekedt, pangó gőzdugó 
kieresztése kézenfekvő megoldásnak tűnik. Azonban nem 
biztos, hogy az üzemben lévő reaktorok konstrukciója 
tartalmaz olyan csöveket, amiken keresztül ez megvalósít-
ható.  
Amellett is lehet érvelni, hogy az ilyen súlyos baleset felé 
vezető folyamatok megjelenése esetén még a szűretlenül a 
környezetbe történő gőz lefúvatás is megengedett lehet, 
hiszen ép burkolatok esetén a sugárterhelés elenyésző. 
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a gőz kieresztésével 
együtt a reaktor nyomása is csökken, a szerkezetek, tartályfal 
maga, a csővezetékek is magasabb hőmérsékletűek, mint 
csökkenő nyomás mellett a víz telítési hőmérséklete, így a 
rendszerben lévő hűtőfolyadék részben ezek hűtésére is 
kiforrással használódik el.  
Annak érdekében, hogy az aktív zónán keresztül a kétfázisú – 
kiforróban lévő hűtővíz – áramlását biztosítsuk 
elengedhetetlen, hogy a legalacsonyabb nyomás a reaktor 
felső részében legyen a rendszerben, és a lefúvatást 
közvetlenül az aktív zóna feletti térből biztosítsuk. Erre a 
paksi atomerőmű reaktoraiban, de általában a ma üzemben 
lévő PWR típusnál a befecskendező csővezetékek meleg 
oldali csonkjai átalakíthatók lennének. A befecskendezés 
részben meleg oldali becsatlakozásának a célszerűségét 
egyébként is felül kellene vizsgálni, hiszen az aktív zónán 
keresztül megvalósítandó hűtővíz áramhoz a hideg ágba 
történő hideg víz befecskendezés azért is előnyösebb, mert a 
kialakuló sűrűségkülönbség intenzívebbé teszi az aktív zónán 
keresztüli felfelé áramlást. Ha a jelenlegi kialakításban az 
aktív zóna feletti térbe is hideg vizet fecskendezünk (aminek 
az indoklása egyébként a lehetséges hideg oldali csőtörés volt 
és megfelezi a hideg oldali befecskendezésre rendelkezésre 
álló víztömeget) az csak az aktív zóna felett elhelyezkedő 
nagyobb fajsúlyú víztömeggel csökkenti az áramlási csatorna 
keresztmetszetét, fékezi a hűtővízáramot. 
A gőz lefúvatásánál az is lényeges, hogy ne álljunk meg 
mindaddig, amíg a reaktor feletti tér nyomása a légköri 
nyomással nem lesz egyenlő.   

Pótoljuk a hűtővizet! 
Természetesen a paksi atomerőmű eredeti tervei is 
tartalmazzák a hűtővíz pótlását a reaktor hűtőrendszerében. 
Passzív, nitrogén által nyomáson tartott víztartályok már a 
kezdeti nyomáscsökkentés időszakában befecskendeznek 
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hűtővizet, majd a dízelgenerátorok által hajtott üzemzavari 
hűtő rendszerek szivattyúi szállítanak vizet a tartalék 
tartályokból.  

A fukushimai üzemzavar azonban felveti azt a kérdést, hogy 
talán jelentős gravitációs tartalékok létrehozása is célszerű 
lenne. Ezt az a tapasztalat indokolja, hogy az összes aktív 
beavatkozó rendszert egyetlen esemény üzemen kívül tudta 
helyezni. 

Felülvizsgálatok, módosítások, a 
sikeres súlyosbaleset-elhárítási 
stratégia demonstrálása 
Mindaddig, amíg a természet kegyes hozzánk, harci 
cselekmények sem zajlanak az atomerőművünk környékén és 
a dolgok rendben mennek, az itt felvázolt sikeres 
súlyosbaleset-elhárítási stratégia teljesen feleslegesnek tűnik. 
Annak demonstrálására is talán csak azért lenne szükség, 
hogy a paksi atomerőmű bővítésének a támogatására még 
nagyobb tömegeket nyerjünk meg. 
Az emberi tényező szerepe mind a három súlyos balesetben 
igen jelentősnek, meghatározónak bizonyult, ezért először az 
üzemeltető személyzettel kellene megvitatni a felvázolt, 
demonstrálhatóan sikeres súlyosbaleset-elhárítási stratégiát. 
A jelenlegi kialakításban is vannak olyan berendezések, 
csővezetéki kapcsolatok, amelyek felhasználásával nagyban 
megközelíthető az itt felvázolt gőzlefúvatás, 
nyomásmentesítés és hűtővíz pótlás és a kezelőszemélyzet 
meghatározó a súlyos-baleset felé elinduló folyamatok korai 
felismerésében, a helyes beavatkozások jó időbeni 
foganatosításában.  
Második lépésként a paksi atomerőmű bővítésénél kell 
meghatározni azokat a berendezés- és csővezeték-
kialakításokat, amelyek a sikeres súlyosbaleset-elhárítást 
garantálják. PWR típusnál talán jó megoldás lehet a reaktor 
fedél központi részének az összekötése egy minimum 
100 mm átmérőjű szifonmentes csővezetékkel a nyomástartó 
edény gőzterével és a gőzlefúvató-biztonsági szelep lefúvató 
rendszer felülvizsgálata a súlyos-baleset elhárítási 
tevékenység támasztotta követelmények szempontjából, 
valamint esetleg a térfogatkompenzátor melegági bekötő 
vezetékének egy visszacsapó szeleppel történő ellátása, hogy 
ebből az irányból a gőz visszaáramlása a térfogat-

kompenzátor felé ne rontsa a reaktortartály lefúvatási 
intenzitását. Itt az is megkövetelhető, hogy gravitációs 
befecskendezéshez is akár több napi tartalék hűtővíz álljon 
rendelkezésre, és a kieresztett gőzt is zárt téren belül vagy 
szűrt kieresztéssel kelljen kezelni. 

 
4. ábra: A javasolt megoldás 

 

1–reaktor, 2–gőzfejlesztő, 3–főkeringtető szivattyú, 4–térfogat-
kompenzátor 
A meglévő atomerőmű blokkok átalakítása csak akkor 
szükséges, ha a lefolytatott vizsgálatok hiányosságokat 
tárnak fel a gőz kieresztés és hűtővíz utánpótlás 
lehetőségében. Ma a legcélravezetőbb átalakításnak a 
meglévő melegági befecskendező csonkok lefúvatásra 
használata és az összes befecskendezés hideg ágra 
átcsoportosítása látszik célszerűnek azzal a megjegyzéssel, 
hogy például a Paksi Atomerőműben meg kellene vizsgálni a 
buborékoltató tálcákon található víztartalék gravitációs 
reaktorba fecskendezésének a lehetőségét, a dízelgenerátorok 
megbízhatóságának biztosítása mellett. 
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Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában 
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A Magyar Nukleáris Társaság 2006. óta minden évben pályázatot hirdet fizikatanároknak az iskolai munka során 
felhasználható új kísérletek kidolgozására. Az Öveges József-díjat az kapja, akinek az adott évben a legtöbb pontja van. A díjat 
nem nyert pályázók továbbviszik pontjaikat a következő évre, de 2013-tól a korábbi években szerzett pontszámok évente 
feleződnek. Az utóbbi három évben beadott pályamunkáim alapján 2013-ban én kaptam meg ezt a díjat. Ez a cikk a 2013. évi 
pályázat (részben a magfizikához is kapcsolódó) rövidített anyagát tartalmazza. A 2011-ben és 2012-ben készült két pályázat 
kísérleteit ismertető írás várhatóan a Fizikai Szemle című folyóiratban jelenik meg. Mindhárom pályázat teljes anyaga 
(mellékleteivel együtt) elérhető a FizKapu honlapon [1], [2], [3]. 

 

Bevezetés 
Az elektrosztatika a középiskolai fizikatanítás egyik fontos 
fejezete, mert számos elektromosságtani fogalom ebben a 
témakörben kerül elő először, illetve az itt tanult fogalmak, 
összefüggések és jelenségek ismeretére a későbbiekben még 
számos alkalommal szükség lesz. Emiatt különösen fontos, 
hogy a tanulók sok és könnyen megvalósítható kísérletet 
lássanak, illetve lehetőség szerint maguk is kísérletez-
hessenek.  
A pályázatban olyan kísérleteket mutattam be, amelyek 
gyakorlatilag mindig, akár tanulókísérletként elvégezve is 
biztos eredményt szolgáltatnak. Ennek záloga, hogy ezekben 
a kísérletekben digitális multimétert használunk. 
A digitális multiméterek iskolai alkalmazásának számos 
előnye van. Ezek közül a legfontosabbak: Megbízhatóan 
működnek. Alacsony az áruk, tehát tanulókísérleti 
eszközként sem elérhetetlenek. Bemenő ellenállásuk igen 
nagy, így a mérendő áramkört alig terhelik. Szorosabb 
kapcsolat alakítható ki az elektrosztatika és az 
elektrodinamika között, mivel mindkét témakörben ugyanaz 
a műszer használható. A digitális multiméterek más 
témakörök tanításakor is használhatók.  

Kísérletek és mérések 
Az elektromos töltés előjelének kimutatása 
Még a legegyszerűbb digitális multiméter is alkalmas arra, 
hogy jelezze a (sztatikus) töltés előjelét (és hozzávetőleges 
nagyságát). A műszert ilyenkor 20 V-os méréshatárra 
kapcsolva, voltmérőként használjuk. A közös (GND, COM 
vagy  jelű) csatlakozót leföldeljük (vízcsap, fűtőtest stb.) a 
feszültségmérésre használt másik, (V jelű) kivezetésbe pedig 
egy olyan banándugót helyezünk, amelyről eltávolítottuk a 
szigetelést. Ha ehhez a banándugóhoz egy töltött testet 
érintünk, a műszer jelzi a töltés előjelét. Sajnos a töltött test a 
műszeren keresztül kisül, mert a műszer belső ellenállása 

nem elég nagy. A kijelzett értékből a töltés nagyságára így 
csak hozzávetőlegesen lehet következtetni. 
Ha az iskolában elegendő számú digitális multiméter van, 
akkor ez a kísérlet tanulókísérletként is elvégezhető. Ekkor 
PVC-csőként a villanyszereléshez használt csőből levágott 
darabokat, üvegcsőként kémcsöveket használhatunk. 
Motivációs hatása miatt, tanári kísérletként érdemes 
bemutatni, hogy a szőrmével megdörzsölt borostyán negatív 
töltésű. (1. ábra)  

 
1. ábra: A szőrmével dörzsölt borostyán 

A kísérletről készült videó az eredeti pályázati anyagban [3] 
megtalálható, állománynév: borostyan.wmv. (A cikk további 
részében szereplő videók ugyanitt találhatók.) 
PVC-cső és szőrme segítségével egyszerűen bemutatható, 
hogy a dörzsölő anyag töltése a megdörzsölt anyagéval 
ellentétes. Ha ugyanis a szőrmét érintjük a banándugóhoz, 
akkor a multiméter pozitív töltést jelez. (Videó: 
toltes_elojele.wmv.) 

A dörzsölő anyag szerepének bemutatására egy meglepő 
kísérlettel érdemes felhívni a tanulók figyelmét. Egy fekete 
szőrmével megdörzsölt ebonitrúd töltését megvizsgálva a 
multiméter negatív töltést jelez.  Ha azonban az ebonitrudat 
egy fehér szőrmével dörzsöljük meg akkor annak töltése 
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pozitív lesz. Órán saját hajamhoz dörzsölve általában 
megmutatom, hogy az ebonit ilyenkor is negatív töltésű. Csak 
a két gyapjú kézbeadása után szokták a tanulók észrevenni, 
hogy a fehér gyapjú valójában műszőrme, tehát anyagában 
alapvetően különbözik a természetes szőrméktől. (Itt 
egyébként ki lehet térni arra, hogy az emlősök szőrszálai 
azonos anyagból épülnek fel, mert kialakulásukat ugyanaz a 
genetikai kód irányítja.) Természetesen ezek után be kell 
mutatni, hogy a fehér (valódi) birkagyapjúval dörzsölt ebonit 
negatív. (Videó: fekete_feher_gyapju.wmv.) 

Ez a kísérlet egyébként egy tanórai kudarcból származik. 
Egyszer a valódihoz megtévesztésig hasonló műszőrmét 
használtam az órai kísérletezéshez. A PVC „rendesen” 
viselkedett, az ebonit viszont nem tudta a definíciót, pozitív 
volt. Csak az óra után jöttem rá a hiba okára. Azóta viszont 
mindig bemutatom ezt a fekete–fehér birkagyapjas kísérletet, 
így talán jobban rögződik a tanulókban is a dörzsölő anyag 
szerepe. 

Elektrosztatikai eszközökkel keltett áram 
elektromos kimutatása. Áramerősség-mérések 
A tanítás során gyakran éreztem azt, hogy a tanulók 
gondolkodásában az elektrosztatika és a hétköznapokból 
ismert elektromos áram közt semmiféle kapcsolat nincs. Ezért 
fontosnak azok a kísérletek, amelyek segíthetnek az 
elektrosztatika és az elektrodinamika összekapcsolásában. 
A Van de Graaff-generátorral létrehozott szikrakisülés 
kapcsán is érdemes felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy a 
szikrákon át egy rövid ideig elektromos áram folyik a két 
gömb között. Órán ilyenkor megkérdezem, hogy van e 
valaki, aki a Van de Graaff-generátor két fémgömbjét 
egyszerre megérintve saját magán engedi keresztülfolyni azt 
a töltést, amely az előzőkben a szikrákat produkálta. A 
tanulók közt általában erre a kísérletre nincs jelentkező, ezért 
többnyire magamat szoktam „feláldozni”. Megfogom a 
kisütött generátor két félgömbjét, majd megkérek egy diákot, 
kapcsolja be a generátort. (Erre mindig van jelentkező.) 
Természetesen a kialakuló áram olyan gyenge, hogy 
semmiféle káros hatása nincsen. Fontos azonban, hogy 
ilyenkor ne engedjük el egyik kezünkkel se a fémgömböket, 
csak azután, hogy kikapcsoltattuk a generátort.  
Ha a generátor két kivezetése közé (magunk helyett) egy 
érzékeny árammérő műszert kapcsolunk, akkor a kialakuló 
áram erőssége megmérhető. Mérőműszerként digitális 
multimétert is használhatunk. Például 2 mA méréshatárnál 
mikroamperes felbontással mérhetjük meg az áram erősségét, 
mely a tapasztalatok szerint ebben a kísérletben 3–4 A (2. 
ábra). 

 
2. ábra: A Van de Graaff generátor árama 

Bemutatható az is, hogy az áramerősség függ a generátor 
szalagjának sebességétől. Nagyobb sebességnél adott 
időtartam alatt a szalag több töltést szállít, és a mérés szerint 
ilyenkor nagyobb az áramerősség is. Ebből már könnyű 
eljutni az elektromos töltésmennyiséget definiáló t IQ  
összefüggéshez.[4] (Az SI-ben az áramerősség és az idő az 
alapmennyiség, a töltés pedig belőlük származtatott 
mennyiség. A tanításban is érdemes erre figyelni.) 

Ezután „fogyasztóként” ismét beköthetjük magunkat az 
áramkörbe, így a rajtunk áthaladó áram erőssége is mérhető. 
Ez a kísérlet szintén alkalmas arra, hogy megerősítse a 
sztatikus elektromosság és az elektromos áram kapcsolatát. 

Töltés elhelyezkedése a vezetőn 
A nyugvó elektromos töltés mindig a vezető külső felületén 
helyezkedik el. Ezt általában elektroszkópok segítségével, 
kvalitatív kísérletekkel szokás bemutatni. A bizonytalan 
működésű elektroszkóp helyett ezeknél a kísérleteknél is 
használhatjuk a digitális multimétert. 

A TANÉRT által gyártott elektrosztatika készletben található 
fémserleget (ennek hiányában egy hasonló méretű üres 
konzervdobozt) állítsunk szigetelő talapzatra! Az elektro-
sztatikai készletben található, szigetelőnyéllel ellátott kb. 
3,5 cm átmérőjű fémgolyóval érintsük meg a feltöltött serleg 
külső oldalát, majd érintsük meg vele a multiméter 
kivezetésbe helyezett banándugót. A multiméter az 
előzőekhez hasonlóan jelzi a fémgolyón található (negatív) 
töltést. Ha a kísérletet úgy is megismételjük, hogy a 
szigetelőnyélen lévő golyóval a feltöltött serlegnek csak a 
belső oldalát érintjük meg, akkor a műszer nem jelez töltést. 
(Videó: toltes_vezeton.wmv.) 

Csúcshatás 
A hegyes csúcsok közelében néhány ezer volt feszültségnél 
akkora térerősség alakulhat ki, hogy a csúcs környezetében a 
levegő ionizálódik, és ezek az ionok folyamatosan töltést 
szállítanak el a csúcsról. Ez a töltésáramlás a digitális multi-
méterrel is kimutatható, illetve az áramerősség mérhető is. 
Egy nagyfeszültségű áramforráshoz két, szigetelő állványban 
rögzített elektródát kapcsolunk. Egyik elektródaként én egy 
szikrainduktor kb. 3 cm átmérőjű lapos korongját 
használtam. A másik elektróda egy kb. 10 cm hosszú 
zsákvarrótű volt. Az áramkörbe elhelyezünk egy 2 mA-es 
méréshatárra kapcsolt digitális multimétert is. A két 
elektródát 1 cm távolságra helyeztem el egymástól. Az áram-
forrás feszültségét 10 kV-ra állítva a csúcshatás következté-
ben 33 A erősségű áram jött létre. 

A tűt egy 1 cm átmérőjű fémgolyóra cserélve a multiméter 
nem jelzett áramot. A 10 kV feszültség következtében ugyanis 
a nagyobb görbületi sugarú golyó körül jóval kisebb 
térerősség alakult ki, és ez már nem volt elegendő az 
ionizáció létrejöttéhez. (Videó: csucshatas.wmv.) 

Kapacitás mérése digitális multiméterrel 
A multiméterek egy része alkalmas a kapacitás közvetlen 
mérésére. Az általam kapacitásmérésre használt Mastech MY–
64 látható digitális multiméteren beállítható méréshatárok: 
2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 F, 20 F. A felbontás a 2 nF 
méréshatárnál 1 pF. Ez lehetővé teszi, hogy a néhányszor 10 
cm nagyságú vezetők, illetve a belőlük összeállított 
kondenzátorok kapacitását kellő pontossággal megmérjük. 
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Ilyen mérésekkel egyrészt szemléltethetők az elméleti úton 
kapott összefüggések, illetve a középiskolában nem levezetett 
vagy (pl. a matematikai ismeretek hiánya miatt) nem 
levezethető összefüggések kísérleti úton is igazolhatók. 
Ugyancsak ilyen mérésekkel szemléltethető és vizsgálható a 
kondenzátorok néhány gyakorlati alkalmazása is. 

Gömb kapacitása 
Elméleti úton igazolható, hogy a magában álló vezető gömb 
kapacitása vákuumban (~levegőben) egyenesen arányos a 
gömb sugarával: 

rC  04  .                               (1) 

A kapacitásmérési lehetőségekkel rendelkező digitális 
multiméterrel ez az összefüggés mérőkísérletekkel is 
alátámasztható. A mérésekhez a TANÉRT gyártmányú Van 
de Graaff-generátor 10 cm átmérőjű fémgömbjét, illetve 
néhány, háztartási alufóliával bevont, műanyag labdát 
használtam. Ezek (és a további) mérési eredmények 
megtalálhatók az eredeti pályázat mellékletét képező Excel 
táblázatokban [5]. Ha az Excel segítségével grafikonon 
ábrázoljuk, hogy hogyan függ a mért kapacitásérték a gömb 
sugarától, akkor a mérési pontok nagyon jó közelítéssel egy 
egyeneshez illeszkednek (3. ábra).  
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3. ábra: Fémgömb C(r) grafikonja 

Ez az egyenes azonban nem megy át az origón. A tengely-
metszetnek megfelelő kapacitásérték kb. 5 pF. Ugyanakkor a 
mért kapacitások mintegy 5 pF-dal nagyobbak a (1) 
összefüggésből számított értékeknél. Ez az eltérés a 
csatlakozóvezetékek szórt kapacitásával magyarázható, gömb 
nélkül a vezetékek közt szintén 5 pF szórt kapacitás volt 
mérhető. Ha a szórt kapacitás értékét levonjuk a mérési 
eredményekből, akkor a korrigált kapacitásértékek (Ckorr) 
gyakorlatilag megegyeznek az (1) összefüggésből számított 
értékekkel.  

Síkkondenzátor kapacitása 
A síkkondenzátor kapacitása az elméleti megfontolások 
szerint a fegyverzetek felületének nagyságától (A), a 
fegyverzetek távolságától (d) és a fegyverzetek közti 
szigetelőanyag relatív permittivitásától (r) függ. Képlettel: 
 

d
AC  r                                    (2) 

A középiskolai tankönyvek többsége ezt az összefüggést csak 
kvalitatív kísérletek alapján közli, digitális multiméterrel 
azonban mérőkísérletek is végezhetők. Ezekhez a mérésekhez 
2 mm vastag, rozsdamentes lemezből kivágott négyzet alakú 
lapokból állítottam össze síkkondenzátorokat. Méretüket úgy 
választottam meg, hogy a lemezek (hatásos) felülete 
megközelítőleg egyenletesen fedje le a 100 cm2 … 400 cm2 
tartományt. 
A kapacitás és fegyverzetek felületének nagysága közti összefüggés 
vizsgálatához az egyik fémlapot az asztalra fektettem. Erre 
távtartóként 5 db, egyenként kb. 1 cm hosszú gyufadarabot 
fektettem, négyet a lemez sarkainak közelébe, egyet a lemez 
közepére. Ezekre helyeztem el a másik, ugyanekkora 
fémlemezt. A gyufák tolómérővel mért vastagsága, így a 
fegyverzetek távolsága is 2 mm volt. A mért kapacitásértékek 
(Cmért) kissé nagyobbak a számított értéknél. Ha az Excel 
segítségével grafikonon ábrázoljuk, hogy hogyan függ a mért 
kapacitásérték a fegyverzet felületének nagyságától, akkor a 
mérési pontok nagyon jó közelítéssel egy egyeneshez 
illeszkednek (4. ábra).  
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4. ábra: Síkkondenzátor C(A) grafikonja 

Ez az egyenes azonban nem megy át az origón. A tengely-
metszetnek megfelelő kapacitásérték kb. 5 pF. Ez ugyan-
akkora, mint az előző mérésben, és szintén a mérővezetékek 
szórt kapacitásából adódik. Ha a szórt kapacitás értékét 
levonjuk, akkor a korrigált kapacitásértékek (Ckorr) 
gyakorlatilag megegyeznek a (2) összefüggésből számított 
értékekkel. 
A kapacitás és a fegyverzetek távolsága közti összefüggés 
vizsgálatához az előbbihez hasonló elrendezés használható. 
Távtartóként azonban gyufa helyett üvegből készült 
mikroszkóp-tárgylemezeket használtam. Ezek vastagsága 
(tolómérővel mérve) 1,2 mm volt. A fegyverzeteknek csak a 
négy-négy sarka közé raktam ezeket az üveglemezeket és 
ügyelve arra, hogy a fémlapok a lehető legkisebb felületen 
érintkezzenek az üveggel. Így a fegyverzetek közti szigetelő 
ezekben a mérésekben is gyakorlatilag levegő volt.  
A mérésekhez a 20 cm élhosszúságú lemezpárt használtam. 
A mért kapacitások (Cmért) kissé eltérnek a számított 
értékektől. Ha az Excel program segítségével grafikonon 
ábrázoljuk, hogy hogyan függ a mért kapacitásérték a 
fegyverzetek közti távolság reciprokától (1/d), akkor a mérési 
pontok jó közelítéssel egy egyeneshez illeszkednek (5. ábra).  
Ez az egyenes azonban itt sem megy át az origón, a 
tengelymetszetnek megfelelő kapacitásérték kb. 23 pF.  
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Cmért(1/d ) és C korr(1/d )
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5. ábra: Síkkondenzátor C(1/d) grafikonja 

Ez részben ismét a mérővezetékek szórt kapacitásából 
adódik, de a távtartó üveglapok szintén növelik a kapacitást. 
A korrigált kapacitásértékek azonban gyakorlatilag 
megegyeznek a (2) összefüggésből számított értékekkel.  
A szigetelőanyag szerepének vizsgálatához ugyancsak ez az 
elrendezés használható. Távtartóként azonban itt szilárd 
halmazállapotú szigetelőknél maga a szigetelőlap, 
folyadékoknál pedig gyufaszálak használhatók. Folyadékok-
nál a két fegyverzetet egy szigetelőből készült lapos edénybe 
kell helyezni. Én erre a célra egy átlátszó műanyagból készült 
bonbonos doboz (Ferrero Rocher) alsó részét használtam, 
ebben elfért a 20 cm élhosszúságú fegyverzet is. A folyadékos 
méréseknél ügyelni kell arra, hogy ne maradjon légbuborék a 
fegyverzetek között.  
 

A méréseket a következő anyagokkal végeztem el: étolaj, 
üveg, PVC, márvány, plexi.  A mérésekből számított relatív 
permittivitás értékek nagyságrendje az irodalomban [6] 
szereplő értékek nagyságrendjében van, de általában 
számottevő eltérés tapasztalható. Ennek egyrészt az lehet az 
oka, hogy a vizsgált anyagok összetétele és ezzel a 
permittivitás értéke is változó lehet. A másik lehetséges hibát 
az okozza, hogy a fegyverzetek felülete nem tökéletesen sík, 
így több-kevesebb levegő marad a fegyverzet és a szigetelő 
között. Viszonylag nagy az eltérés az üvegnél, de itt jelentős 
az irodalmi adat bizonytalansága. Más forrásokban 
egyébként ennél kisebb értékek szerepelnek [7]; [8], azokkal 
összevetve az üvegre vonatkozó mérés is elfogadható adatot 
szolgáltatott. A viszonylag pontatlan mérések ellenére ez a 
mérés alkalmas a különféle anyagok relatív permittivitásának 
összehasonlítására. 

Forgókondenzátor kapacitása 
A forgókondenzátor egy speciális síkkondenzátor, amelynél a 
tengelyre szerelt forgórész lemezkötege a vele párhuzamos 
állórész lemezei közé forgatható. Ezzel változtatható a 
fegyverzetek egymással szemben álló felületének nagysága, 
így változik a kondenzátor kapacitása is. A forgókondenzátor 
kapacitása, és a forgórész elforgatásakor bekövetkező 
kapacitásváltozás szintén vizsgálható kapacitásmérési 
lehetőségekkel rendelkező digitális multiméterrel.  
A kondenzátor forgórészét a teljesen nyitott állapotba 
forgatva megmérhető az induló kapacitás. (6. ábra) A forgó-
részt lassan egyre beljebb forgatva a multiméter egyre 
nagyobb kapacitást jelez, teljesen beforgatott forgórésznél 
leolvasható a maximális kapacitás.  (Videó: forgokondenzator 
.wmv). 

     
6. ábra: Forgókondenzátor vizsgálata 

Trimmerkondenzátor kapacitása 
A rádiótechnikában egy-egy készülék gyári behangolásakor 
gyakran volt szükség néhányszor tíz pikofarad kapacitású 
olyan kondenzátorokra, amelyek kapacitása egyszer 
beállítható, de a készülék üzemeltetése során már nem kell a 
kapacitást megváltoztatni. Az ilyen kondenzátorokat 
trimmerkondenzátoroknak nevezzük. Régebbi készülékekben 
gyakran használtak huzalból készített trimmerkonden-
zátorokat. Egy vastagabb szigetelt huzalra egy vékonyabb 
huzalt tekercseltek, szorosan, egy rétegben. A két 
fegyverzetet a két huzal alkotta, a szigetelő a huzalok saját 
szigetelése volt. A trimmerkondenzátor kapacitását úgy 
változtatták, hogy a vékonyabb huzalból néhány menetet le-  

 
vagy feltekercseltek. A behangolás végeztével a fel nem tekert 
huzalszakaszt csípőfogóval levágták. 
Szakkörön lehet érdekes tanulókísérleti mérés a kapacitás–
hosszúság grafikon felvétele. Egy ilyen méréshez 
elkészítettem egy 9 cm hosszú trimmerkondezátort.  
A vastagabb huzal átmérője 2,1 mm, az erre feltekert 
vékonyabbé 0,3 mm volt. A mérésnél a trimmerkondenzátort 
mérővezeték nélkül, közvetlenül kapcsoltam a műszerre 
(7. ábra). Ezzel a szórt kapacitás gyakorlatilag teljesen 
kiküszöbölhető. 
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7. ábra:  Trimmerkondenzátor kapacitásának mérése (a hosszúság 9 cm, 4 cm és 1 cm) 

 

A trimmerkondenzátort minden mérés után 1-1 centiméterrel 
rövidebbre vágtam. (A 7. ábrán néhány ilyen levágott darab 
is látható.) Ha az Excel segítségével grafikonon ábrázoljuk, 
hogy hogyan függ a kapacitás a trimmerkondenzátor 
hosszától, akkor a mérési pontok jó közelítéssel egy 
egyeneshez illeszkednek (8. ábra).   
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8. ábra: A trimmerkondenzátor C(l) grafikonja 

Ez az egyenes azonban itt átmegy az origón, mert a 
bekötővezetékek elhagyása miatt a szórt 
kapacitásgyakorlatilag nulla. A mérési pontok azért nem 
illeszkednek pontosan az egyenesre, mert a vékonyabb huzalt 
nem sikerült egyenletesen feltekercselni.  

Elektrolitkondenzátor-modell kapacitása 
Az elektrolitkondenzátor működése egyszerűen 
modellezhető a legtöbb szertárban megtalálható kaloriméter 
segítségével. Ez az eszköz két, alumíniumból készült 
„pohárból” áll, melyeket beragasztott parafa lemezek 
tartanak egymástól távol. A két „pohár” közé elektrolitot 
öntve (és a belső pohárba egy nehezéket helyezve) azonnal 
kész az elektrolitkondenzátor-modell. A kaloriméter edényeit 
ugyanis gyárilag elektrolizálták, így azok felülete szigetelő. 
(Ez ellenállásmérővel ellenőrizhető.) Emiatt a csatlakozást 
érdemes krokodilcsipeszekkel megoldani, ezek fogazata 
megkarcolja az oxidréteget, és így megfelelő érintkezést 
biztosít. 
Elektrolitként először 2 dl csapvízben 1 gramm bórsavat 
oldottam fel, de ez rosszul vezetett, ezért 1 gramm konyhasót 
is hozzákevertem. Az így előállított pohárnyi oldatba 
helyezett két banándugós csatlakozóvezeték közt 2,6 k  

 

ellenállást mértem, azaz az így elkészített oldat viszonylag jó 
vezető volt. 

Az így kapott oldatból 150 milliliternyit öntöttem a nagyobb 
edénybe, és belehelyeztem a kisebbiket. (Ebbe nehezékként a 
mechanikai tanulókísérlet készlet rézhengerét tettem.)  
A mérési összeállítás a 9. ábrán látható, a műszer 2 F-os 
méréshatárra van állítva.  

 
9. ábra: Az elektolikondenzátor kapacitása 

A fényképről is leolvasható, hogy a rendszer kapacitása 
269 nF. Ez jóval nagyobb, mint a folyadék betöltése előtt, 
„üresen” (és még száraz parafa szigetelőkkel) mért 42 pF 
kapacitás. Ez a nagy kapacitás azzal magyarázható, hogy az 
alumínium-oxidból álló szigetelőréteg nagyon vékony (100 
nanométer nagyságrendű) és viszonylag nagy a relatív 
permittivitása (r  10). További mérésekkel érdeklődőbb 
tanulóknak megmutatható, hogy a nagy kapacitásérték nem 
hibás mérési eljárás következménye. (Részletek az eredeti 
pályázati anyagban.) 

Üzemanyagszint-mérő szonda modellje 
A gépkocsikban az üzemanyagtankban található benzin vagy 
gázolaj mennyiségének mérésére újabban kapacitív elven 
működő üzemanyagszint-mérő szondát használnak. Az ilyen 
szonda valójában egy függőleges tengelyű henger-
kondenzátor, melynek alsó részében maga az üzemanyag a 
szigetelő, felette a fegyverzetek között levegő van.  
A gépkocsikban (megfelelő kalibrálás után) a kapacitás 
mérésével meghatározható a rendelkezésre álló üzemanyag 
mennyisége. 
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Az üzemanyagszint-mérő szonda modellje egyszerűen 
elkészíthető két, közel azonos átmérőjű (rozsdamentes) 
fémcsőből. Az általam elkészített modellben a belső cső 
(külső) átmérője 27 mm, a külső cső (belső) átmérője 31 mm 
volt. A külső cső hossza 190 mm, a belső csőé 215 mm volt.  
A vékonyabb csövet mindkét végénél 3-3 szál gyufával a 
vastagabb cső belsejében, azzal koncentrikusan rögzítettem. 
Az így elkészített szonda-modellt egy 150 milliliteres 
műanyag mérőhengerbe állítottam és a digitális 
multiméterrel megmértem a kapacitást. Ezt követően 
„üzemanyagként” különböző mennyiségű étolajat töltöttem a 
mérőhengerbe, és minden alkalommal megértem a 
kapacitást. (10. ábra)  

 
10. ábra: A szonda-modell vizsgálata 

Ha az Excel segítségével grafikonon ábrázoljuk, hogy hogyan 
függ a mért kapacitásérték az „üzemanyag” térfogatától, 
akkor a mérési pontok nagyon jó közelítéssel egy egyeneshez 
illeszkednek (11. ábra).  

C (V )

y = 0,69x + 92,04

0

50

100

150

200

0 50 100 150

V  (cm3)

C
 (p

F)

 
11. ábra: A szonda-modell C(V) grafikonja 

Ez az egyenes nem megy át az origón. A tengelymetszetnek 
megfelelő kapacitásérték 92 pF, ez gyakorlatilag megegyezik 
az „üres” szonda kapacitásával. Ha étolaj helyett más 
folyadékot használunk, akkor az eltérő permittivitás miatt 
más kapacitásértéket kapunk. Emiatt a járművekben használt 
valódi üzemanyagszint-mérő szondákat, illetve a hozzájuk 
csatlakozó mérőrendszert az adott üzemanyagfajtához 
(benzin, kerozin, dízelolaj, biodízel stb.) kell kalibrálni. 

Kondenzátor feltöltésének és kisülésének 
vizsgálata 
A digitális multiméter nagy belső ellenállásának 
köszönhetően alig terheli a mérendő áramkört, ezért alkalmas 
a kondenzátorok feltöltésének és kisülésének vizsgálatára. 
Kellően nagy kapacitású kondenzátort és kellően nagy 
ellenállást használva a teljes feltöltés, illetve kisütés néhány 
percig tart, így a műszer által jelzett feszültségértékek néhány 
másodpercenként leolvasva kézzel is lejegyezhetők. 

Kondenzátor feltöltése ellenálláson keresztül 
A feltöltés vizsgálatánál a korábban teljesen kisütött 
kondenzátort egy zsebtelepről, egy ellenállás 
közbeiktatásával töltjük fel. A tényleges méréshez egy 
6800 F kapacitású elektrolitkondenzátort és egy 10 k-os 
ellenállás használtam. A feszültség pillanatnyi értékét a 20 V-
os méréshatárra kapcsolt digitális voltmérőn olvastam le 5 
másodpercenként.  Az Excel segítségével grafikonon 
ábrázoltam a mért feszültségértékeket az idő függvényeként 
(12. ábra). Megfigyelhető, hogy a feszültség kezdetben 
gyorsan később egyre lassabban növekszik.  

U (t )

0

1

2

3

4

5

0 50 100 150 200 250 300

t  (s)

U
 (V

)

 
12. ábra: Az U(t) kondenzátor feltöltésekor 

Kondenzátor kisülése ellenálláson keresztül 
A kisütés vizsgálatakor egy zsebtelepről feltöltött 
kondenzátort egy ellenálláson keresztül kisütünk (13. ábra).  

 
13. ábra: Kondenzátor kisülése 

A kapcsoló nyitásakor a telepet lekapcsoljuk a 
kondenzátorról, így a kondenzátor az ellenálláson keresztül 
kisül. A kezdeti áramerősséget az Ohm-törvénynek 
megfelelően a kondenzátor kezdeti feszültsége és az 
ellenállás nagysága határozza meg. Ahogy a kondenzátor 

V 

+     – 
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fegyverzetein csökken a töltés, a köztük lévő feszültség is 
egyre kisebb lesz. A kondenzátor egyre kisebb feszültsége 
miatt viszont egyre gyengébb lesz az ellenálláson átfolyó 
áram erőssége, és ez lassítja a további kisülést. Emiatt a 
kondenzátor elektromos töltése és feszültsége egyre 
lassabban csökken.  

A tényleges méréshez az előző mérésnél is használt 6800 F 
kapacitású kondenzátort és 10 k-os ellenállást használtam. 
A feszültség pillanatnyi értékét most is 5 másodpercenként 
olvastam le, a teljes mérés időtartama 5 perc volt. 
Az Excel segítségével grafikonon ábrázoltam a mért 
feszültségértékeket az idő függvényeként (14. ábra). 
Megfigyelhető, hogy a feszültség kezdetben gyorsan később 
egyre lassabban csökken.  
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14. ábra: Az U(t) kondenzátor kisütésekor 

Az előző mérés adataiból kiindulva vizsgájuk meg a 
kondenzátor negatív fegyverzetén található elektronok számát 
is! A mérési adatokból, a Q = C·U összefüggés alapján 
kiszámítható a fegyverzetek töltése, illetve az elektron 
töltésének ismeretében meghatározható a negatív 
fegyverzeten található elektronok száma (N) is. 

Az Excel segítségével a számítást elvégezve grafikonon 
ábrázolhatjuk a negatív fegyverzeten található elektronok 
számát (15. ábra). Az ábrán feltüntettem a mérési pontokhoz 
illeszthető exponenciális függvény egyenletét is.  
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15. ábra: Az N(t) kondenzátor kisütésekor 

Ez (a megfelelő fizikai mennyiségek jelét használva, 
mértékegységek nélkül) a következő: 

 teN  0143,020108227,1 .               (3) 

A folyamatra felírható, elméleti úton kapható összefüggés: 

 CR
t

eNN 


 0                                     (4) 

Hasonlítsuk össze ezt a két egyenletet! Az eredeti 
pályázathoz mellékelt Excel táblázatból megállapítható, hogy 
a kezdeti részecskeszám 1,83·10–20 volt, és ez gyakorlatilag 
megegyezik a mérés (és grafikon alapján) kapott 1,8227·10–20 
értékkel.  

A (4) képletben szereplő CR   időállandóra a mérésnél 
használt ellenállás és kapacitás értékét behelyettesítve 

 s F 0,0068 68104  CR         (5) 

adódik, ennek reciproka 0,0147 s–1. Ezt a mérés alapján 
adódó, (3)-ban látható 0,0143 s–1 érték szintén jól közelíti.  
Az előzőek összefoglalásaként érdemes a mért adatokból 
felírt (3) és az elméleti úton kapott (4) egyenletet (ugyanannyi 
tizedesjegyet használva, mértékegységek nélkül felírva) 
összehasonlítani: 

 teN  0143,020108227,1                    (6) 

 teN  0147,020108300,1           (7) 

Látható, hogy a mérés (és grafikonelemzés) alapján kapott (6) 
összefüggés összhangban van az elektronok számát megadó 
elméleti összefüggéssel (7). 
Ez a mérés különösen alkalmas tanulókísérleti mérésnek.  
A kondenzátorral kapcsolatos ismeretek elmélyítésén túl 
ugyanis előkészítheti több más témakör (kapacitív ellenállás, 
rezgőkörök, váltóáram teljesítménye, radioaktív bomlás-
törvény) tanítását is. Ezen túlmenően gyakorlati megvalósí-
tása is egyszerű: Az ellenállást a kondenzátorral és a 
voltmérővel párhuzamosan kapcsoljuk. A kapcsoló elhagy-
ható, mert a zsebtelepet kezünkbe fogva kivezetéseit 
közvetlenül érintjük a rendszer két kivezetéséhez. A konden-
zátor így 1–2 másodperc alatt feltöltődik. Ezt az jelzi, hogy a 
voltmérő által jelzett feszültség már nem változik, ez az 
indulási érték ilyenkor kényelmesen leolvasható.  
A metronóm egyik kattanásával egyidőben elvesszük a 
telepet a rendszertől, majd a metronóm minden jelzésénél 
feljegyezzük a feszültségértéket. (Az előző méréseknél egy 
interneten elérhető, online metronóm-programot használtam 
[8], ezen a beállítható leghosszabb időköz 5 másodperc.) 

A radioaktív bomlástörvény szimulációja 
A radioaktív bomlástörvény iskolai szemléltetése nehézkes, a 
természetben azonban számos olyan folyamat van, amelynek 
időbeli lefutása hasonló. (Sör habjának változása, kémiai 
anyagok élő szervezeten belüli lebomlása vagy kiürülése, a 
kémiai reakciókban részt vevő anyagok mennyiségének 
időbeli változása bizonyos folyamatokban stb.) Ugyancsak 
ilyen folyamat a kondenzátor ellenálláson keresztül történő 
kisülése is. Az említettek közt több olyan is van, amellyel 
szimulálható a radioaktív bomlástörvény. Ezen szimulációk 
nem elhanyagolható előnye, hogy így nincs szükség rövid 
felezési idejű radioaktív mintára, és a műszerigény is 
szerényebb. A következőkben elemezzük a radioaktív bomlás 
és a kondenzátor kisülése közti analógiát, amely lehetővé 
teszi a radioaktív bomlási folyamatok szimulációját, és ezzel a 
folyamat jobb megértését. 
A radioaktív bomlás és a kondenzátor ellenálláson keresztül 
történő kisülése közti analógia jobb megértése érdekében 
érdemes a két folyamatot összehasonlítani (1. táblázat).  
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1. táblázat A radioaktív bomlás és a kondenzátor kisülésének 
összehasonlítása 

 Radioaktív bomlás Kondenzátor kisülése 

Részecskék atommagok elektronok 

Folyamat radioaktív 
atommagok bomlása 

többletelektronok 
távozása a negatív 

fegyverzetről 

Vizsgált 
mennyiség 

N: megmaradt 
atommagok száma 

N: megmaradt 
elektronok száma 

Törvény teNN  
0 (8) CR

t

eNN 


 0  (9) 

A bomlási állandó és az átlagos élettartam 
A két folyamat közti analógiát vizsgálva először hasonlítsuk 
össze a (8) és a (9) összefüggést! Látható, hogy a  bomlási 
állandónak kisülésnél a  = R·C időállandó reciproka felel 
meg, képlettel: 

 


 1
                                                  (10) 

Ezt átrendezve adódik, hogy 

 


 1
 .                                   (11) 

Ez egy idő dimenziójú mennyisség, és igazolható, hogy a 
radioaktív bomlásoknál ez a  mennyiség a részecskék átlagos 
élettartama. Ennek analógiájára az előző mérésben az 
időállandóra adódó 68 s azt jelenti, hogy az elektronok a 
kisülés kezdete után átlagosan ennyi idő alatt távoztak a 
negatív fegyverzetről. 
Természetesen ez csak átlagos érték, a kisülés megindításakor 
számos elektron ennél gyorsabban távozott. A mérési idő 
végén is folyt még áram, tehát volt olyan elektron, amelyik 
még 300 s alatt sem távozott a negatív fegyverzetről. Ezen 
„megmaradt” elektronoknál az átlagos élettartam továbbra is 
68 s, azaz az elektronok „örökifjak”, akárcsak a radioaktív 
atommagok. Egy lényeges különbség azonban van: Az 
„örökifjú” tulajdonság a kisülésnél a rendszer paramétereiből 
(R és C) adódik, és a  időállandó csak ezektől függ.  
A radioaktív magoknál viszont ez a részecskéket jellemző 
tulajdonság, és a  átlagos élettartam csak a részecskétől függ. 
Az időállandó segítségével az 1. táblázatban szereplő (9) 
összefüggés egyszerűbb alakban is felírható: 

 
t

eNN


 0                                  (12) 

A felezési idő 
A 15. ábrán látható grafikon, illetve a pályázathoz mellékelt 
Excel táblázat alapján megbecsülhető, hogy a kezdeti 
1,83×10 -20 darab elektron fele 48 másodperc alatt távozik a 
negatív fegyverzetről. Minden további 48 másodperc alatt az 
elektronok száma ismét feleződik. Ezt az időtartamot felezési 
időnek nevezzük és a továbbiakban T-vel jelöljük. (A T½ 
helyett az egyszerűbb T jelölést használom a felezési időre, 
mert ebben az írásban nem szerepel periódusidő.) A felezési 
idő segítségével is megadható egy tetszőleges időpontban a 
negatív fegyverzeten található elektronok száma: 

 T
t

NN


 20 .                                 (13) 

Például a felezési idő háromszorosára, azaz t = 144 s 
időtartamra felírva: 

2048
144

20 1022875,021083,1 


s 
s 

N .       (14) 

Az eredeti pályázathoz mellékelt Excel táblázatban a 144 
másodperces adat nem szerepel, de 145 másodpercnél az 
elektronok száma 0,23×10-20, ami jó egyezést mutat.  

A (12) és (13) összefüggés segítségével kapcsolat található  és 
T között. Mivel mindkét összefüggés bal oldalán ugyanaz a 
mennyiség szerepel, ezért: 

 T
tt

NeN


 200
 .                     (15) 

Mindkét oldal e-alapú logaritmusát véve, majd a kapott 
egyenlőséget átrendezve: 

 2ln

T

.                             (16) 

A két mennyiség eszerint egyenesen arányos egymással, mert 
hányadosuk állandó (ln 2 ≈ 0,693). Láttuk, hogy a korábbi 
mérésben az időállandó  = 68 s, a felezési idő T = 48 s volt. 
Hányadosuk kerekítve 0,706, ez gyakorlatilag megegyezik a 
várt 0,693 értékkel. 
Összefoglalva: A kondenzátor kisülésének vizsgálata 
segítheti a radioaktivitás jobb megértését, mert a tanulók 
kézzelfogható méréseket végezhetnek egy hasonló 
viselkedésű rendszeren. Az ott megismert fogalmak 
(időállandó, felezési idő) és összefüggések analógiája alapján 
könnyebb lehet a radioaktív bomlással kapcsolatos fogalmak 
és összefüggések elsajátítása. 
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Atomtörténet 1945-55 

II. rész 

A szovjet atombombához vezető út 

Király Márton 

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

 

Az 1920-as és 30-as években a szovjet tudósok képesek voltak követni és megerősíteni az atomfizika áttöréseit. Kurcsatov és más 
szovjet tudósok a neutronok és az anyag kölcsönhatását és a természetben előforduló radioaktív elemeket tanulmányozták. 
1940-ben egy kis csoport tudós még latolgatta az atomenergia felhasználásának lehetőségét, de a háború kitörését követően még 
ez a kis erőfeszítés is megszűnt. A nyugatról érkező nyugtalanító hírszerzési jelentések nyomán egy szerény kutatási program 
indult 1943 februárjában. Ez egészen 1945 augusztusáig tartott, amikor Hirosima után minden drámaian megváltozott. 
Sztálin utasítására jelentős erőforrás-átcsoportosítások történtek a kutatás felgyorsítása érdekében. Berija vezetésével, a szovjet 
titkosszolgálat irányítása alatt álló Gulagok rabjainak munkájára támaszkodva megépültek az első titkos szovjet atomvárosok, 
ahol megkezdődhetett az ipari méretű urándúsítás, és megépültek az első plutóniumot termelő atomreaktorok. A második 
világháború alatt és után a kémeken keresztül összegyűjtött amerikai atomtitkok jelentős segítséget nyújtottak Kurcsatovnak és 
csapatának. 1949 közepén erőfeszítéseiket siker koronázta: az Egyesült Államok elvesztette monopolhelyzetét az atomfegyverek 
területén, mely tovább rontotta a nagyhatalmak viszonyát a kibontakozó hidegháború feszült légkörében. Jelen írásban a szovjet 
atombomba előállításának eseményeit idézem fel. 

 

A szovjet nukleáris kutatások kezdete 
1896-ban, röviddel a röntgensugarak felfedezése után, Henri 
Becquerel francia fizikus felfedezte fel az uránszurok-érc 
radioaktivitását. Két évvel később Pierre és Marie Curie 
felfedezett két erősen radioaktív elemet, a polóniumot és a 
rádiumot, amelyek természetes módon fordulnak elő az 
uránércekben.  

A nemzetközileg elismert orosz fizikus, Pjotr Nyikolajevics 
Lebegyev (1866-1912) volt az első orosz fizikus iskola 
megalapítója, aki 1899-ben először mérte ki a Maxwell 
elméletének bizonyítékául szolgáló fénynyomást. A Szovjet 
Tudományos AkadémiaFizikai Intézetét (FIAN), amelynek 
története még Nagy Péter cár idejéig nyúlik vissza, róla 
nevezték el. Az 1917-es forradalom utáni években a szovjet 
fizikusok több mint tíz nagyobb fizikai intézetet hoztak létre 
Pétervárott (1914-ig Szentpétervár, 1924-től Leningrád), 
Moszkvában, Kijevben és számos vidéki városban. 1918-ban 
megalakult az Állami Radiológiai Intézet, később Fizikai- 
Műszaki Intézet (LFTI) is Pétervárott. 1928-ban Harkovban a 
Fizikai-Műszaki Intézet egy tudóscsoportja felállította az 
Ukrán Fizikai-Műszaki Intézetet (UkFTI). 
1921-ben megindult a Szovjetunió természeti erőforrásainak 
feltárása Lenin utasítására, Vlagyimir Ivanovics Vernadszkij 
(1863–1945) professzor kezdeményezésére és felügyelete alatt. 
A Rádium Intézet Pétervárott 1922-ben jött létre Vernadszkij 

irányításával, itt az 1920-as és 1930-as években 
tanulmányozták a radioaktivitás bomlás jelenségét, a 
radioaktív ásványokat, valamint a radioaktív elemek 
kitermelésének műszaki lehetőségeit természetes forrásokból. 
Munkájuk érintette az urán, a tórium és egyéb radioaktív 
elemek felhasználását is.  
1919-ben Angliában Ernest Rutherfordnak sikerült először 
egy elemet mesterségesen egy másikká alakítania. A 1920-as 
évek végén és a 1930-as évek elején több jeles orosz tudós, 
köztük Georgij Antonovics Gamov (1904-1968) is dolgozott 
Rutherford Cavendish Laboratóriumában az angliai 
Cambridge-ben, ahol a korai nukleáris fizika sok fontos 
felfedezése történt. Gamov előrelépést hozott az 
atommagfizikában, és felhívta szovjet kollégái figyelmét a 
fizika új eredményeire. Ilyen volt 1928-ban az alfa-bomlás 
elméletével kapcsolatos úttörő tanulmányainak közzététele és 
1930 és 1934 közötti cikksorozata a Göttingenben, a 
koppenhágai Niels Bohr Intézetében és a Rutherford 
laboratóriumában végzett kutatásai alapján [1]. Sok más 
orosz kutató is dolgozott külföldön: Julij Boriszovics Hariton 
(1904-1996) a Cavendish Laboratóriumban végzett kutatáso-
kat, míg Vernadszkij Marie Curie Rádium Intézetében 
Párizsban, többen Münchenben Walter Gerlach alatt 
dolgoztak.  

James Chadwick először 1932-ben feltételezte a neutron 
létezését. Dmitrij Dmitrijevics Ivanyenko (1904-1994)  
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javasolta először, hogy a neutront elemi részecskeként kellene 
kezelni. 1932 végén Abram Fjodorovics Ioffe (1880-1960) 
atommag-kutató laboratóriumot szervezett az LFTI-ben, 
amelyet ő maga irányított. Ebből egy évvel később Nukleáris 
Fizika Tanszék lett Igor Vasziljevics Kurcsatov (1903-1960) 
vezetésével [2]. A nukleáris csoport, Ioffe, Kurcsatov, Gamov 
és más fizikusok ettől kezdve gyakran találkoztak. 1933 
szeptemberében rendezték meg komoly nemzetközi 
részvétellel az első Szovjet Nukleáris Konferenciát  amelyen 
Paul Dirac, Victor Weisskopf és Frederic Joliot is ott volt.  
A rendezvény felkeltette az orosz résztvevők érdeklődését a 
nukleáris fizika iránt. Kurcsatov erőfeszítéseinek 
eredményeként a Rádium Intézetben megépítették és üzembe 
helyezték az első európai ciklotront. Kurcsatov intenzív 
kutatásokba kezdett, és a neutron-besugárzás hatásait 
vizsgálta különböző elemeken. Ebben a ciklotronban 
állították elő az első mikroszkopikus mennyiségű besugárzott 
uránt, amelyből az első plutónium származott, amin 
elválasztási kísérleteket végezhettek.  
1934-ben a Tudományos Akadémia és a Fizikai-Matematikai 
Intézet Leningrádból Moszkvába költözött. Az intézetben 
fontos felfedezés született: Pavel Alekszejevics Cserenkov 
(1904-1990) felfedezett egy addig ismeretlen sugárzást, 
melyet később róla neveztek el. Az évtized végére főleg a 
Moszkva és Leningrád közötti rivalizálás késleltette a szovjet 
nukleáris fizika fejlődését. 1936 szeptemberében az LFTI egy 
nagy ciklotron építését kezdeményezte, melyet többszöri 
bürokratikus késések után 1939 végén el is kezdteképíteni.  
A befejezése előtt a munkálatok megszakadtak a német 
megszállás, az azt követő blokád és Leningrád kiürítése 
miatt. 1945-ben folytatódott a munka, és 1945 június 18-án a 
ciklotron megkezdte működését [3]. 

1938-ban az UkFTI vezető tudósainak felét letartóztatták egy 
tisztogatás során. Bár közülük sokan egy éven belül 
visszatérhettek, és 1939-1941 között részt vettek a 
maghasadás körüli vitákban, a nukleáris fizikai intézet a 
fejlesztés  kritikus szakaszában gyengült meg [4].  

A magfizika és a háború 
1938 decemberében Otto Hahn és Fritz Strassman Berlinben 
felfedezték a maghasadást. 1939-ben Moszkvában nyilvános 
kongresszust tartottak kizárólag a magfizika problémáiról. 
Ugyanebben az évben jelent meg egy cikk az uránizotópok 
elválasztásáról, míg Kurcsatov és Jakov Iljics Frenkel (1894-
1952) elméleti magyarázatot kínált az uránatom maghasadási 
folyamatáról egyidejűleg Niels Bohr-ral és John A. Wheeler-
rel az Egyesült Államokban és Otto Frisch-sel Angliában. 
1940 elején Kurcsatov két fiatal kollégája, Georgij 
Nyikolajevics Fljorov (1913-1990) és Lev Iljics Ruszinov 
(1907-1960) megállapította, hogy minden maghasadás során 
az urán kettő-négy neutront bocsát ki, így láncreakciót 
lehetne létrehozni. Szintén 1940 elején két fizikus, Jakov 
Boriszovics Zeldovics (1914-1987) és Hariton vizsgálni 
kezdték azokat a feltételeket, amelyek mellett a láncreakció 
végbemehet az uránban, és arra a következtetésre jutottak, 
hogy ez kísérletileg megvalósítható lehet. Ugyanebben az 
évben Fljorov és Konstantin Antonovics Petrzsak (1907-1998) 
felfedezte az urán spontán maghasadását a moszkvai metró 
Dinamo állomásán, 50 méterrel a föld alatt [5]. (Az 1957-ben 
Fljorov által alapított és később róla elnevezett dubnai Fljorov 
Nukleáris Reakciók Laboratóriumában 1998-ban  létrehoztak 
egyetlen 114 protont tartalmazó atomot. A  114-es rendszámú 

elemet 2012-ben Fljorov  tiszteletére Fleroviumnak nevezték 
el.) 
Vernadszkij figyelmeztetett a maghasadás iránt nyugaton 
megnövekedett érdeklődésre, az Akadémia pedig 1940 
tavaszán létrehozott egy állami alapot, az Urán Bizottságot a 
Közép-Ázsiában található fontosabb uránlelőhelyek 
feltérképezésére. 

Az év utolsó napján egy cikk jelent meg az Izvesztyija című 
újságban „Urán-235” címmel, mely azt jósolta, hogy „az 
emberiség egy új energiaforrást fog meghódítani, mely 
milliószor meghalad mindent, amit eddig ismert ...  
Az emberiség egy új korszakba lép ... melyben képes lesz 
bármekkora mennyiségű energiát megszerezni és azt úgy 
használni, ahogy neki tetszik.” [6]  

A maghasadás katonai jelentősége nyilvánvalóvá vált néhány 
szovjet tudós számára. A német megszállás után azonban a 
szovjet tudósok, mint a szovjet társadalom többi része, 
energiáikat a háború közvetlen problémáinak megoldására 
fordították. Sok atomtudóst egyéb feladatok elvégzésére 
vezényeltek. Például Kurcsatov 1942 áprilisáig 
demagnetizálási technikákat dolgozott ki hajók mágneses 
aknák elleni védelmére, és később a Fizikai- Műszaki Intézet 
páncéllaboratóriumát vette át [7]. Ennek következtében a 
maghasadás kutatása szinte megállt az év hátralévő részében. 
Az intézeteket, laboratóriumokat, és a tudósokat kelet felé 
evakuálták.  
1941. június 24-én – mindössze két nappal a német támadás 
után – a Kiürítési Tanács megkezdte működését. 1941 júliusa 
és novembere között 1523 ipari vállalat költözött el, ebből 
1360 a legnagyobb volt az országban. Közülük mindegyik 
részt vett valamilyen módon a katonai termelésben. Tízmillió 
embert evakuáltak ezekkel a gyárakkal együtt, és 1941 végére 
az áthelyezett gyárak közül néhány már meg is kezdte a 
termelést [8]. 
1942 első hónapjaiban az atombomba lehetősége egyre 
komolyabb kérdéssé vált a szovjet vezetés köreiben a britek, 
az amerikaiak, és a németek munkásságáról szerzett 
információkfényében. (Klaus Fuchs feltehetőleg 1941 
októberében kezdett el információkat szolgáltatni a 
Szovjetuniónak.) Eredetileg Sztálin (Joszif Visszarionovics 
Dzsugasvili, 1878-1953) szkeptikus volt a Lavrentyij Pavlovics 
Berija (1899-1953), a szovjet titkosrendőrség, az NKVD 
vezetője által összegyűjtött információkkal kapcsolatban (1. 
ábra). Sztálin szerint a jelentések nagy része „propaganda, de 
azért érdemes figyelemmel követni.”  

 
1. ábra: Berija és Sztálin az 1940-es évek közepén. [1] 
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1941 végén Fljorov, aki akkoriban a légierő hadnagya volt, 
észrevette az egyetemi könyvtárban, hogy a maghasadással 
kapcsolatos cikkeket már nem teszik közzé a nyugati 
lapokban, és ez a programok katonai irányítás alá kerülésére 
és titkosítására utalhat. Fljorov beszélt egy tudóscsoporttal 
1941. december közepén és írt erről Kurcsatovnak is. 1942 
áprilisában megírta Sztálinnak, hogy „késedelem nélkül meg 
kell kezdenünk az uránbomba építését.” [9]. 1942 áprilisában 
az NKVD egy elfogott német tisztnél talált egy jegyzetfüzetet, 
amely egy részletes listát tartalmazott a bombához szükséges 
anyagokról. Berija küldött egy öt oldalas emlékeztetőt 
Sztálinnak, és 1942. július közepén Sztálin jóváhagyta a 
bombaépítési javaslatot.  

A szovjet atombomba program 
indulása 
Először az atombomba program vezetésére kellett embert 
találnia a szovjet vezetésnek. Ajánlatot tettek Ioffe-nak, hogy 
vezesse a kutatási erőfeszítéseket, ő azonban visszautasította 
a felajánlást, és Kurcsatovot javasolta, aki 1942. október 22-én 
Moszkvába ment. Megkérték Kurcsatovot, hogy dolgozzon ki 
egy listát, hogy kiket szeretne a csapatába. A tél során 
meglátogatott néhány tudóst, majd 1943 januárjában 
visszatért Moszkvába. Mihail Georgijevics Pervuhin (1904-
1978) megkérte Kurcsatovot, hogy írjon egy feljegyzést arról, 
miként szervezné meg a kutatási programot. Vjacseszlav 
Mihajlovics Molotovot (1890-1986), az akkori 
hadügyminisztert és népbiztost  bízták meg a bombaprogram 
felügyeletével.  
Ő volt a kritikus tankgyártási program irányítója is, így ezt 
követően sok tankgyártó tisztviselő is részt vesz a nukleáris 
fegyverkezési programban. 
1943. február 11-én jött létre a „Tudományos és műszaki kutatási 
program az atomenergia alkalmazása” Pervuhin felügyeletével. 
Március 10-én Kurcsatov a 2. számú Laboratórium 
tudományos igazgatója lett. A laboratórium először a 
moszkvai Szeizmológiai Intézetben kapott helyet, majd 1944 
áprilisában Moszkva északnyugati részére költözött. 1947-ben 
a 2. sz. Laboratóriumot átnevezték „Mérőműszer 
Laboratóriumnak” (Lipan), később Kurcsatov Atomenergia 
Intézetté, 2010 óta ez az orosz Nemzeti Kutatóközpont 
„Kurcsatov Intézete”. 
Valamikor az 1943. február 2-án befejeződött sztálingrádi 
ütközet után Kurcsatovnak megmutatták a külföldi 
hírszerzési jelentéseket tizenöt hónapra visszamenőleg [10]. 
Kurcsatov néhány napot töltött Molotov Kreml-béli 
irodájában az adatok átnézésével. Egy 14 oldalas feljegyzést 
írt Pervuhinnak március 7-én, mely szerint „Az anyagok 
csodálatosak. Pontosan azt teszik hozzá, ami eddig hiányzik 
… ez óriási, felbecsülhetetlen fontosságú hazánk és a 
tudomány számára.”  
Azonnal látta a brit kutatások komolyságát. Azt is látta, 
hogyan tudná az ő programjuk a helyes irányba vezetni a 
szovjet kutatást, lehetővé téve számukra, hogy kihagyjanak 
bizonyos munkaigényes fázisokat a problémák 
megoldásában, például olyan időigényes és veszélyes 
méréseket, mint a kritikus tömeg meghatározása, amely 
Amerikában Harry Daghlian és Louis Slotin életébe került. 
Három főbb kutatási területet javasolt: az urán 235-ös 
izotópjának elválasztását gázdiffúzióval, a láncreakció 
elérését egy kísérleti reaktorban természetes uránnal és a 
plutónium tulajdonságainak tanulmányozását [11]. Március 

22-én Kurcsatov tovább spekulált, hogy talán a plutónium 
lehet a válasz az uránizotóp-szétválasztás (dúsítás) nehéz 
problémájának megkerülésére. Kurcsatov kérte a hírszerző 
ügynökségeket, hogy tudjanak meg minél többet arról, mi 
történik Amerika hét laboratóriumában és egyetemén.  
Kinevezése idején Kurcsatov nem volt tagja a Tudományos 
Akadémiának, ami csökkentette befolyását a magasabb rangú 
fizikusok között. A probléma elhárítására 1943 
szeptemberében Kurcsatovot beválasztották az Akadémia 
rendes tagjai közé anélkül, hogy előbb levelező tag lett volna 
[12]. A Kurcsatov előtt álló kutatási feladatok félelmetesek 
voltak, melyekhez a laboratórium személyzetéhez először egy 
csapat tudóst és mérnököt kellett toborozna. 1944 áprilisában 
a 2. sz. Laboratórium 74 dolgozójából 25 volt kutató.  
Az atombomba fejlesztése alatt Kurcsatov megesküdött, hogy 
addig nem vágja le a szakállát, amíg a program sikeres nem 
lesz, és  hátralévő életében viselte nagy szakállát, gyakran 
excentrikus stílusokban vágva. Így született meg beceneve, a 
„Szakáll” (2. ábra).  

  
2. ábra: Igor Kurcsatov az 1940-es évek elején, valamint 
Pervuhinnal (balra) és Haritonnal (középen) 1949-ben. [2,3] 

Az atombomba előkészületeihez tartozott a megfelelő 
technológiák kiválasztása és félüzemi tesztelése is. A legjobb 
izotópszétválasztó módszer megtalálására Kurcsatov 
felosztotta a feladatot három részre: a termikus diffúziós 
módszert, a gázdiffúziós módszert, és az elektromágneses 
folyamatot egyszerre vizsgálták. Azt is fontos volt eldönteni, 
hogy milyen reaktort építsenek. A 2. sz. Laboratóriumban 
három különböző típusú reaktor képezte megfontolás 
tárgyát: nehézvizes, gázhűtésű grafitmoderált és vízhűtéses 
grafitmoderált reaktor. Kurcsatov közvetlenül vállalta a 
felelősséget a grafitmoderátoros atommáglya vizsgálatára.  
A bomba tényleges kialakítása is alapvető fontosságú volt: 
Kurcsatov sürgetésére Hariton kezdett el dolgozni a bomba 
(kémjelentéseken alapuló) tervein. 
1945-ben Kurcsatov egy rádium-berillium neutronforrás 
segítségével három hónapig besugárzott egy urán-
hexafluorid mintát, így állította elő az első nanogrammnyi 
mennyiségű (1012 darab atom) plutóniumot. Ezután Vitalij 
Grigorjevics Hlopin (1890-1950) a Rádium Intézetben 
elkezdte a mikrogramm alatti mennyiségű neptúnium és 
plutónium radiokémiai elemzését, melyet a leningrádi 
ciklotrontól kapott. Az első mérhető (mikrogramm) 
mennyiségű plutónium később vált elérhetővé egy nagyobb 
ciklotron által.  
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Az urán megszerzése 
A legégetőbb feladatok közé tartozott elegendő mennyiségű 
urán előteremtése egy kísérleti reaktorhoz. Kurcsatovnak az 
atombomba fejlesztésének megkezdéséhez 200 tonna tiszta 
fém uránra volt szüksége: 50 tonna a kísérleti reaktorhoz és 
150 tonna az ipari méretűhöz [13]. Kezdetben csak 700 
gramm uránport tudtak neki szolgáltatni, mely még a háború 
előtti időkből maradt. A feladat lehetetlennek tűnt, amelyet 
az Egyesült Államok atomprogramjának vezetői is előre 
láttak, ezért a háború alatt ellenőrzésük alá vonták a világ 
ismert uránbányászati központjait Belga-Kongóban, Dél-
Afrikában és Kanadában. Ezek a központok Európa nagyobb 
részének német megszállása miatt nem tudtak máshova 
exportálni. 1944 végén mindösszesen ötszáz ember dolgozott 
az egész szovjet urániparban. Nem létezett sem ipari 
berendezés, sem technológiai bázis a számukra. Ezután a 
geológusok több uránlelőhelyet fedeztek fel a Tadzsik, az 
Üzbég és a Kirgiz Köztársaság határán (Mailuu Suu), de ezek 
a lelőhelyek  100-450 km-re voltak a Leninabad régióban lévő 
dúsító üzemtől.  
1944 végén Kurcsatovnak már kétségbeejtően nagy  szüksége 
volt uránra, és Berijától kért segítséget. A szovjet gazdaság a 
jól bevált módon igyekezett a problémát megoldani. 1944. 
december 8-án, Sztálin aláírt határozata szerint, az összes 
uránbányászati és feldolgozási terület a titkosszolgálat 
hatáskörébe, Berija ellenőrzése alá került [14]. 1945-től kezdve 
az NKVD a Színesfém Kohászati Minisztérium felhívására 
elkezdett egy átfogó felmérési programot további 
uránforrások felderítésére a Szovjetunióban. 1945 
augusztusára 2295 fogoly dolgozott a bányákban és 1947 
végére a 6. számú Kombinát hét urándúsító üzemből állt, és 
tizennyolc bányából kapott ércet. Egy év alatt 176.000 tonna 
uránércet dolgoztak fel, amiből 66 tonna uránkoncentrátumot 
gyártottak, vagyis az éves termelés 25 tonna urán fémet 
garantált. 1948-ban az urántermelés megduplázódott, de ez 
még mindig nem felelt meg az ipari reaktor igényeinek.  
Az „ércdúsítás” folyamata nagyon egyszerű volt. Az 
uránércet hatalmas malomkövekkel megőrölték, 
szuszpendálták és centrifugába tették. Azok a szemcsék, 
amelyekben magasabb volt az urán (a Föld egyik legnagyobb 
sűrűségű anyagának) koncentrációja, gyorsan lesüllyedt.  
A folyamatot többször megismételték, és az urán-
koncentrátumot kiszárították.  

Az 1948 tavaszán és nyarán induló reaktorokba betöltött urán 
nagyobb része az 1945 júniusában Németországból 
zsákmányolt 100 tonna uránból és a Csehszlovákia és 
Németország területén felállított uránbányákból származott. 
1953 elején az új reaktorokba betöltött urán majdnem fele 
származott a csehszlovákiai Jáchymov-i bányákból és a 
Vismut vállalat kelet-németországi uránbányáiból. 1952-ig 
ezek a vállalkozások is az NKVD ellenőrzése alatt működtek. 
A munkaerő nagyobb része német hadifoglyokból állt, 
akiknek a száma megközelítette az 50 ezret ezekben a 
bányákban, és a Magyarország és Csehszlovákia területéről 
kitelepített németek közül került ki [15]. Csak az 1950-es 
évektől kezdve csökkent az import, amikor Leninabadban 
több mint 600 000 tonna uránércet dolgoztak fel évente. 
Ebben az időben 18 ezer ember dolgozott a 6. sz. 
Kombinátban, akik közül 7210 volt fogoly [16].  

A háborúnak vége, teljes gőzzel előre  
A potsdami konferencián, amely egy nappal a Trinity-teszt 
után kezdődött, Truman eldicsekedett Sztálinnak, hogy egy 
addig példátlan rombolóerejű bombát készülnek bevetni 
Japán ellen (3. ábra). Sztálin nem tűnt túl meglepettnek, nem 
tett föl további kérdéseket, nem mutatott érdeklődést.  
Az angol és amerikai megfigyelők megdöbbentek, úgy hitték, 
talán a főtitkár föl sem fogta a bejelentés jelentőségét. 
Valójában még aznap este, Molotov külügyminiszteren 
keresztül üzent Kurcsatovnak, hogy gyorsítsák föl az 
atombombával kapcsolatos kutatást [17]. Mint láthatjuk, a 
konferencia idején a Szovjetunióban már egy komoly, bár kis 
atombomba-projekt volt folyamatban. Sztálin pontosan tudta, 
mit is rejtegetnek előle az amerikaiak. Ebben óriási szerepet 
játszottak a szovjet atomkémek. Mindeddig azonban Sztálin 
nem tulajdonított túlzott jelentőséget az amerikaiak és a 
britek előző négy éves tevékenységének és az atombomba 
lehetséges hatásainak a háború utáni politikára.  

 
3. ábra: Churchill, Truman és Sztálin a potsdami konferencián. [4] 

Amikor az Egyesült Államok ledobott két atombombát 
Hirosimára és Nagaszakira, a helyzet drámaian megváltozott. 
Sztálin immár meg volt győződve a bombák fontosságáról. 
1945. augusztus 18-án Sztálin hívatta Kurcsatovot: „Egyetlen 
kérésem van, elvtársak!” – mondta Sztálin – „Adják meg 
nekünk az atomfegyvereket a lehető legrövidebb időn belül! 
Tudják, hogy Hirosima megrázta az egész világot. A hatalmi 
egyensúly felborult! Adják meg nekünk a bombát – ezzel 
nagy veszélyt hárítanak el a fejünk fölül.” [18]. A bomba 
fenyegetést jelent a Szovjetunióra. A kétségbeesetten nehéz 
győzelem Németország felett, a sok háborús erőfeszítés 
egyszerre hiábavalónak tűnt. Szükség volt egy hatékony 
programra az Egyesült Államok monopóliumának 
megdöntésére.  
A náci Németország veresége megnyitotta a lehetőséget, 
hogy nukleáris területen dolgozó német tudósokat 
toborozzanak. 1945 májusában Manfred von Ardenne-t 
(1907-1997) sikerült „meggyőzni” arról, hogy látogassa meg a 
Szovjetuniót, majd az izotópszétválasztás problémájával 
foglalkozó német tudóscsoport élére helyezték, akik a Gulag 
egy börtönlaborjában dolgoztak a Fekete-tenger melletti 
Szuhumiban. Később további német mérnökök csatlakoztak 
hozzájuk, többek között Nikolaus Riehl (1901-1990), a Nobel-
díjas Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) és Max Steenbeck 
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(1904-1981), aki elsősorban a gázcentrifugás fejlesztésekben 
vett részt. Más „meghívottak” vagy önkéntesek voltak 
Werner Czulius, Günther Wirths, Karl Zimmer, Robert 
Döpel, Heinz Pose és Peter Thiessen. 
Mivel a német tudósok erőfeszítései a háború alatt fejlesztett 
saját bombájuk esetén is igen korlátozottak voltak, 
hozzájárulásuk a szovjet programhoz rendkívül csekélynek 
mondható. Hariton szerint „a német szakemberek nem vettek 
részt közvetlenül a fegyver tervezésében és fejlesztésében.” 
Az izotópszétválasztásra kifejlesztett módszereik kiegészítő 
jellegűek voltak, bár Nikolaus Riehl és csapata a program 
kritikus szakaszában állított elő fém uránt.  

Arzamas-16 és Cseljabinszk-40, avagy 
a titkos városok 
1945. augusztus 20-án Berija átvette az irányítást a korábbi 
Molotovtól, egyben átvett sok más csúcstechnológiai 
programot, beleértve a ballisztikus rakétaprogramot is. Berija 
és a titkosrendőrség szerepe a programban kritikus volt, az ő 
ellenőrzése alatt álltak a Gulagok, így korlátlan mennyiségű 
bebörtönzött állt rendelkezésre a nagyszabású 
építkezésekhez. Berija fő segédje a program felügyeletében 
Avraam Pavlovics Zavenyagin vezérezredes (1901-1956) volt, 
aki egyszerre Berija helyetteseként is szolgált. Zavenyagin 
eredetileg kohász volt, az ő szerepe a szovjet program 
bizonyos tekintetben hasonlított Leslie R. Groves 
tábornokéhoz az amerikai Manhattan Projektben, mint aki 
egy „kemény, határozott, kivételesen merész vezető ... egy 
nagyon intelligens ember és megalkuvást nem ismerő 
sztálinista.” [19] 
Két nappal Nagaszaki bombázása után az amerikai kormány 
kiadta a Manhattan Projekt hivatalos technikai történetét, 
melynek szerzője a princetoni fizikus Henry DeWolf Smyth 
volt. Az összefoglaló középpontjában elsősorban a beruházás 
mértéke és a titokban üzemelő létesítmények álltak, részben a 
háborús kiadások igazolására az amerikai nagyközönség felé. 
Berija számára ez a jelentés mintaként szolgált az amerikai 
program lemásolásához. Los Alamos, Hanford és Oak Ridge 
titkos szovjet megfelelői évtizedekre eltűntek a térképekről 
(4. ábra, 1. táblázat). 
Az amerikaiak sikerét és a háború befejezését követően 
Szarov városába helyezték át a program központját. 1923-ban 
az itt lévő kolostort bezárták, a szerzetesek egy részét a 
bolsevikok kivégezték. A második világháború alatt a 
kolostor épületeit rakétagyártó üzemnek használták. 1946-
ban Szarov zárt város lett, 50 km-es védőgyűrűt vontak köré, 
a „Rakétamotor Fejlesztő Laboratórium” építésére pedig 
létrejött a KB-11-es fogolytábor [20]. Az újonnan épített várost 
átkeresztelték Arzamas-16-ra, és eltávolították az összes nem 
titkosított térképről. A szerzetesek szobáit Kurcsatov és a 
tudósok arra használták, hogy a létrehozták saját irodájukat. 
Jelentős erőforrás átcsoportosítások történtek, melyek 
felgyorsították a kutatást. Ez volt Los Alamos szovjet 
megfelelője, ahol Hariton vezette „a rakétahajtómű tervezését 
és prototípusának legyártását”, vagyis az atomfegyver 
kidolgozására, legyártására és kipróbálására irányuló 
tudományos munkát. 
Berija nem bízott sem a tudósaiban, sem a kémkedéssel 
összegyűjtött információkban. Emiatt több tudóscsoportnak 
adta ki ugyanazt a feladatot anélkül, hogy a csoportok tudtak 
volna egymás létezéséről. Ha különböző következtetésekre 
jutottak, Berija először összehozta őket, hogy megvitathassák 

a problémát újdonsült társaikkal. Berija a kéminformációkat 
arra használta, hogy még egyszer ellenőrizze a tudósok által 
elért haladást, és ennek érdekében a hatékonyabbnak 
ígérkező bombaterveket is elutasította az amerikai projekt és 
a kipróbált és működő Fat Man bomba javára. 

 
4. ábra: A Szovjetunió atomfegyver-gyártó központjai. [5] 

1. táblázat A Szovjetunió atomfegyver-gyártó központjai és ezek 
feladatkörei 

Mai név Kódnév Feladatkör 

Szarov Arzamas-16 
nukleáris fizika, 
fegyvertervezés, 

összeszerelés 

Majak Cseljabinszk-40 

plutónium-előállítás, 
trícium termelés, 

fegyveralkatrészek 
készítése 

Sznyezsnyik Cseljabinszk-70 nukleáris fizika, 
fegyvertervezés 

Zelenogorszk Krasznojarszk-26 plutónium termelés 

Zelenogorszk Krasznojarszk-45 urándúsítás 

Szeverszk Tomszk-7 plutónium előállítás, 
urándúsítás 

Novouralszk Szverdlovszk-44 urándúsítás 

Lesznoj Szverdlovszk-45 
atomfegyver összeszerelés, 

fegyveralkatrészek 
készítése 

Zarecsnij Penza-19 atomfegyver összeszerelés 

Angarszk  urándúsítás 

Novaja Zemlja  atomkísérleti terület 

Szemipalatyinszk  atomkísérleti terület 

 

A Hanford és Oak Ridge megfelelőjének szánt Majak (oroszul 
világítótorony) – korábbi nevén Cseljabinszk-40, majd később 
Cseljabinszk-65 (a postai kódok után) – üzemei sietve 
épültek. Berija utasítására az első tízezer rabot 1946 
júliusában helyezték át Kystym mellé, Cseljabinszk-40-be. 
1947 végén már 20.376 foglyot tartottak számon, majd 1948-
ban az építési munkák felgyorsítása érdekében az építők, 
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foglyok és katonák teljes létszáma elérte a 45 ezret. A reaktor 
komplexum mintegy 90 négyzetkilométert foglal magába és 
12 munkatábor összesen mintegy 70 ezer foglya építette fel.  
Ha egy fogoly felszabadult, akkor a Távol-Keleten lévő 
bányákba küldték állandó száműzetésbe, Magadanba és más 
helyekre, ahol nem mondhattak el senkinek semmit. Sztálin 
halála és Berija letartóztatása után ezt a kegyetlen gyakorlatot 
nem folytatták tovább. A „speciális kontingensben” szolgáló 
embereket 1954-55 között lassan elengedték, de a szabad 
tartózkodást korlátozták az Urál, Szibéria, a Távol-Kelet és 
Közép-Oroszország régióira. Nem volt szabad a határ menti 
régiókban letelepedniük, és a helyi KGB-alosztályok 
felügyelete alatt álltak életük végéig. 

Miután 1945 nyarán Kurcsatov kellőképpen megbizonyo-
sodott arról, hogy a program jó irányba halad, elkezdte 
tervezni az első „ipari” reaktort, azaz az első nagy 
teljesítményű, plutóniumot előállító reaktort, ami 
Cseljabinszk-40-ben kapott helyet. Hlopin radiokémiai 
tanulmánya nyomán ugyanott elkezdték a B-üzem építését a 
plutónium szeparálására.  
1946 végére a moszkvai 2. sz. Laboratóriumban elkészült az 
első grafitmoderált reaktor, az F-1, más néven a „kazán” (5. 
ábra). A máglya először 1946. december 25-én lett kritikus, és 
ez volt az első önfenntartó nukleáris láncreakciót biztosító 
atomreaktor Európában. A mai napig működik 24 kW-os 
teljesítménnyel, így ez a világ legrégebben működő 
atomreaktora [21]. Az F-1-reaktor besugárzott üzemanyag-
ából a Rádium Intézet által végzett vizsgálatok segítettek a 
fejlesztés alatt álló B-üzem tökéletesítésében. Az F-1 
nyilvánvalóan a Hanford 305-ös reaktor tervei alapján 
készült, amelyet feltehetően az atomkémek szolgáltattak a 
második világháború alatt. Ez egy természetes urán-grafit 
reaktor, melyben az aktív zóna átmérője 19 méter, 40 tonna 

fém uránt tartalmaz, és ma neutronfluxus-detektorok 
kalibrálására használják. Viszonylag alacsony teljesítménye 
miatt még mindig az eredeti üzemanyagával üzemel, amely a 
jelenlegi szinten még évezredekig fenntartható. 

  
5. ábra: Az F-1 reaktor építése közben és 50. születésnapján. [6,7] 

Még 1949-ben, az első szovjet atombomba sikeres tesztelése 
előtt Sztálin további atombomba-előállító üzemek építéséről 
döntött, amelyeknek még titkosabbaknak és az esetleges 
atomtámadások ellen jobban védhetőknek kellett lenniük, 
mint a már működők [22]. A párhuzamos rendszer jelenléte – 
beleértve az atombomba építéséhez szükséges reaktorokat, 
radiokémiai és bomba-összeszerelő üzemeket – jelentősen 
emelte az ország biztonságát. 
Az első új központot Krasznojarszk-26-nak nevezték el- 
Mélyen a föld alatt, 400 méterre egy sziklafal belsejében 
helyezkedett el, ahova a plutóniumot termelő reaktorokat és 
a radiokémiai üzemeket tervezték (6. ábra). Még a 
lakónegyedek is a hegyi alagutakban épültek. Az alagutakból 
és csarnokokból összesen több követ termeltek ki, mint a 
moszkvai metró építése során. Idővel a fogolytáborok is 
egyre nagyobbak lettek. 1952 végére a foglyok száma érte el a 
27.314 főt, beleértve 4.030 nőt [23].  

6. ábra: Krasznojarszk-26 részlete, a vízellátás rendszere a Jenyiszej folyótól a reaktorig. [8,9] 
1949-ben a második atomváros, Tomszk-7 (ma Szeverszk) 
építése is megindult Szibériában, a Tom folyó partján, 
mindössze 15 km-re Tomszk városától. Itt is több 
plutóniumtermelő reaktor, radiokémiai és urándúsító üzem 
épült. Valamivel később egy új urándúsító üzem is épült 
mintegy 50 km-re Krasznojarszk-26-tól keletre, ezt 
Krasznojarszk-45-nek hívták. Ebben nem gázdiffúzióval 
választották szét az izotópokat, mint ahogy az első szovjet 
bombához, hanem gázcentrifugás rendszert használtak.  

Az 1949-es baleset 
Mintegy 150 tonna uránnal 1948. június 8-án elindult az első 
ipari reaktor, és június 22-én elérte a tervezett 100 megawatt 
teljesítményt. Sok kis baleset és probléma adódott a kezdeti 
időszakban, a reaktor működésének első heteiben. Ezen 
problémák megszüntetése azt jelentette, hogy a vezetők 
utasítására szándékosan tettek ki dolgozókat halálos dózisú 
sugárzásnak [24]. 
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1949 januárjában Kurcsatov részt vett egy súlyos baleset 
elhárításában Cseljabinszk-40-ben, amelyben feltehetőleg sok 
ember meghalt. A szovjet tudósok nem ismerték a fémek, 
különösen az alumínium viselkedését magas hőmérsékleten 
és erős neutron-besugárzás mellett, ugyanis abban az időben 
a szerkezeti anyagokat nem vetették alá hosszú kísérleteknek 
a reaktorban várható körülmények között. Ezért a szivárgó 
alumínium csövek miatt átnedvesedő grafit problémája 
teljesen váratlanul érte őket. Az alumínium vízzel és grafittal 
magas hőmérsékleten való állandó kapcsolata során súlyosan 
korrodálódott. Ez a reaktor öthónapnyi üzemelése után 
nyilvánvalóvá vált, így lehetetlen volt tovább folytatni a 
munkát. Ez nem csak helyi, hanem általános meghibásodás 
volt, így 1949. január 20-án a reaktor leállt. A projekt 
felelőseinek két választása volt: a biztonságos megoldás, vagy 
egy olyan, ami jelentős emberáldozatot követel.  
Az első lehetőség viszonylag könnyű lett volna.  
Az uránblokkokat biztonsági csatornákon át a reaktor alatt 
álló medencébe lökik, majd onnan a radiokémiai üzembe 
küldik, ahol a felhalmozott plutóniumot izolálják. De ez a 
megközelítés problematikus volt számos okból: 

 Megvolt a veszélye annak, hogy a vékony alumínium 
burkolat megsérül, és az ilyen blokkok már nem lettek 
volna alkalmasak másodlagos felhasználásra.  

 Senki sem tudta pontosan kiszámítani, hogy legalább egy 
atombombához elegendő plutónium felhalmozódott-e 
addigra az uránban. 

 Szintén nem volt ismert, hogy mennyi plutónium veszett 
volna  el a radiokémiai elválasztás során. 

 Nem volt elég friss urán, hogy egy új, második betöltéssel 
indítsák újra a reaktort.  

 Az összes alumínium csövet ki kellett volna cserélni, nem 
csak a sérülteket, bár az új csövek egy erős, anódos 
korróziógátló réteget kaptak volna.  

A második, „veszélyes” lehetőség az volt, hogy gondosan 
kibontanak minden tömböt és a csövekkel együtt a reaktor 
központi üzemcsarnokába viszik. Ezt követően szükséges 
volt a sértetlen blokkokat kézzel szortírozni a másodlagos 
felhasználáshoz. „Lehetetlen volt, hogy a blokkokat anélkül 
vegyük ki, hogy besugároznánk a munkát végzőket” – 
Kurcsatov is megértette, hogy választhat, „hogy az embereket 
mentse, vagy az uránt és ezzel elkerülje a veszteségeket a 
plutónium-termelésben.” Végül is felső vezetők befolyásának 
eredményeként a második megoldást választották.  
39 napba telt, amíg az összesen 39 ezer darab blokkot – 
amelyben 150 tonna urántöltet volt – kiszedték a reaktorból. 
Minden blokkot egyesével, szemrevételezéssel kellett 
megvizsgálni, és Kurcsatov személyesen vett részt ebben a 
műveletben [25]. Ebben az időben csak neki volt némi 
tapasztalata a moszkvai 2. sz. Laboratórium reaktorának 
építése és a vele végzett kísérleti munka után. Kurcsatov 
lépett be először a központi csarnokba, melyben feldúsultak a 
reaktorból származó légnemű radionuklidok. Ő felügyelte a 
sérült csatornák bontását, és személyesen vizsgálta át az 
uránelemeket. Kurcsatov közepes dózisú sugárzást kapott. 
Kétségtelen, hogy a besugárzás, amely több alkalommal 
előfordult, lerövidítette Kurcsatov életét. Ez a többszöri 
magas sugárterhelés lehetett az oka annak, hogy élete 
drasztikusan lerövidült. Kurcsatov egészségügyi állapota 
folyamatosan romlott, 1954-ben agyvérzést kapott, és 1960. 
február 7-én, 57 évesen szívembóliában halt meg 

Moszkvában. Hamvait a moszkvai Vörös téren, a mauzóleum 
mögötti részen, a Kreml falában kialakított Nekropoliszba 
temették a párt-, állami- és katonai vezetők díszsírhelyei 
mellé. Két város is viseli a nevét: Kurcsatov város, a 
szemipalatyinszki kísérleti terep székhelye, és a Kurszkhoz 
közeli Kurcsatov, ahol egy atomerőmű áll. A Kurcsatov 
Intézet is az ő nevét kapta, és rá emlékeztet a nagy emlékmű 
a bejáratnál. A Holdon is található egy Kurcsatov kráter, és a 
2352 Kurcsatov aszteroidát is róla nevezték el. Avraami 
Zavenyagin, Berija helyettese szintén nagyobb sugárterhelést 
kapott, és az egészsége helyrehozhatatlan károkat szenvedett, 
miután a foglyok hatórás műszakban végzett munkáját 
felügyelte. 1956-ban 55 évesen, szívrohamban halt meg.  
De hogy hogyan, mikor és hol betegedett és halt meg ez a 
„több ezer fogoly”, aki több műszakban szedte szét a sérült 
blokkokat, öt héten át megszakítás nélkül, senki nem tudja 
megmondani…  

Az első szovjet atomkísérlet 
A vezetőségnek szüksége volt egy helyre, ahol az elkészült 
bombát kipróbálhatták. 1947 közepén Kurcsatov és Berija 
kiválasztottak egy elszigetelt helyet Kazahsztánban, 
Szemipalatyinszk városától 160 kilométerre nyugatra. Ez a 
korai időkben „2. sz. vizsgálati helyszín” vagy Poligon néven 
volt ismert. A katonai egységek és a Gulag foglyai 
hozzákezdtek a vizsgálati létesítmények építéséhez. Az Irtisz 
folyótól mintegy 60 kilométerre keletre jelölték ki a teszt 
helyszínét egy 20 km átmérőjű körben. A folyó partján 
számos házat építettek a szükséges tudományos és technikai 
személyzet elhelyezésére.  

A vizsgálati helyszín középpontjában egy 30 méter magas 
acéltorony épült, amelyre a nukleáris eszközt helyezték. 
Különböző távolságokra épületeket emeltek a műszerek és a 
fényképészeti eszközök elhelyezésére. Mivel a teszt célja a 
robbanás katonai és polgári létesítményekre gyakorolt 
hatásainak vizsgálata is volt, így számos kísérletet készítettek 
elő (7. ábra). 800 méterre a toronytól két- és háromemeletes 
házakat, iskolát, kórházat, építettek, 1000 méterre egy teljes 
fém vasúti hidat és két vasúti kocsit, 1200 méterre egy 
autópálya részletét vasbeton híddal, teherautókkal és 
autókkal, 1500 méterre egy erőművet helyeztek el két dízel 
generátorral, 200-300 méterre egy 15-30 méter mélységű 
metróalagutat vájtak ki. Sokféle katonai felszerelést is 
felállítottak különböző távolságokra, beleértve harckocsikat, 
tüzérséget, hajófelépítményeket, repülőgépeket különféle 
pozíciókban. A nyílt téren 1500 állatot, megkötött kutyákat, 
sertéseket, patkányokat, egereket, és két tevét helyeztek el. 
Mindez a hatalmas előkészület csaknem két évbe telt [26].  
A területet később több mint 100 atmoszférikus kísérleti 
robbantás során használták. 
Visszatérve Arzamas-16-ba a felkészülés 1949 első felében 
tovább folytatódott, számtalan robbanóanyag kísérletet 
végeztek az összetett gyújtószerkezet működésének 
biztosítására. Június elején zöld utat kaptak, és Haritont 
nevezték ki a teszt vezetőjének. Júliusban Kurcsatov 
jóváhagyta a végleges tervet. Ma már tudjuk, hogy ez az első 
kísérleti eszköz szinte tökéletes másolata volt az amerikai 
Trinity / Nagaszaki bombának. Augusztus elején több napot 
töltöttek a berendezések és az eszközök ellenőrzésével, 
valamint három teljes körű robbantási próbát végeztek, majd 
döntés született, hogy augusztus 29-én elvégezhetik az éles 
tesztet. 
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7. ábra: A szemipalatyinszki vizsgálati terület és a kísérlet helyszínének makettje. [10,11] 
 
Kurcsatov, Hariton, Scselkin, Pervuhin, Boliatko, Fljorov, 
Berija és Zavenyagin gyűltek össze egy kétszobás 
parancsnoki bunkerben, 10 km-re a toronytól. Volt még két 
megfigyelőállás: egy a toronytól 15 km-re délre a hadsereg, 
egy másik pedig 15 km-re északra a tudósok számára. Kb. 30 
másodperc telt el, majd egy hatalmas lökéshullám söpört 
végig az épületen. Ez után elhagyták a bunkert, hogy 
megcsodálják az emelkedő gombafelhőt és a pusztítást, amit 
egy 20 kilotonna hatóerejű robbanás okozott (8. ábra). Ez volt 
az „Első Villám”, az RDSZ-1, mely Kurcsatov szerint a 
Rosszija djelaet szama (Oroszország egyedül is megcsinálja). 
Sztálinnak tetszett a név és az elkövetkező években az RDSZ 
rövidítést használták az egymást követő modellekhez. 
Hariton szerint a rövidítés magyarázata Reaktyivnyij dvigatyel 
Sztalina (Sztálin rakétamotorja). Az amerikaiak Joe-1 néven 
emlegették, mely Joszif Sztálinra utal. 

  
8. ábra: Az RDSZ-1 kísérleti robbantás (színezett) és Hariton a 

bombával 1992-ben. [12,13] 

A sikertelen teszt következményei rendkívül súlyosak lettek 
volna. Berija volt a felelős a jutalmak kiosztásáért. Azt az 
egyszerű elvet követte, hogy azok, akiket kudarc esetén ott 
helyben (!) agyonlövetett volna [27], kapták meg a Szocialista 
Munka Hőse érdemrendet, azokat, akik maximális 
börtönbüntetést kaptak volna, megkapták a Lenin-rendet, és  

 
így tovább. A biztonsági szolgálat munkatársait és a 
fogolytáborok vezetőit is kitüntették. Összesen tizenkilencen 
kapták meg a legnagyobb megtiszteltetést, a Szocialista 
Munka Hőse érdemrendet [28].  
Az RDSZ-1 inkább „politikai bomba” volt, mint katonai. 
Akkoriban Sztálin célja az volt, hogy a szovjetek a lehető 
leggyorsabban rendelkezzenek atombombával. A siettetett 
kivitelezés és a siker kényszere nagyon kis hatékonyságú és 
veszélyes ellátási láncot eredményezett, melyet évekbe került 
racionalizálni. Akkoriban semmi sem számított: sem a 
biztonság, sem a ráfordítás, sem a következmények, csak a 
működő bomba mielőbbi tesztelése. Miután az első 
atomkísérlet sikerrel végződött (értsd a tudósok 
fellélegezhettek a biztos halál torkából szabadulva), 
megindulhatott a rendszer átalakítása, optimalizálása, 
egységesítése, fenntarthatóvá tétele és a különböző javaslatok 
beépítése a tervekbe. 
A következő két kísérletet 1951-ben végezték. Az RDSZ-2 már 
jelentős előrelépés volt tríciummal megnövelt hatóerejű, 
felfüggesztett uránmaggal, az RDSZ-3 pedig az első 
repülőgépről ledobott szovjet atombomba volt. Hariton 
szerint ezek a szovjet tervezésű bombák több mint kétszer 
olyan erősek és sokkal könnyebbek voltak, mint az első 
„amerikai”. Az első szovjet atombombát csak 1953-ban vették 
hadrendbe. 

A kémkedés szerepe  
A kémkedés szerepe a szovjet bomba létrehozásában már 
több mint ötven éve vita tárgya. A vita 1946-ban, nem sokkal 
az első kémek leleplezése után kezdődött, és 1950-ben Klaus 
Fuchs és a Rosenbergek letartóztatása után vált intenzívebbé. 
Kinek volt nagyobb szerepe a bomba előállításában: az 
atomkémeknek vagy a szovjet tudósoknak? Milyen 
információkat kaptak a szovjetek az amerikaiaktól, és ezeket 
mennyire tudták hasznosítani a saját programjuk során? 
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Mennyivel rövidítette meg a szovjet kutatásokat, hogy az 
amerikai program eredményeire támaszkodhattak? 
Érthető okokból a hidegháború idején a szovjet 
kommentátorok minimálisra csökkentették a kémkedés 
szerepét az atombomba kifejlesztésében. Azonban tény, hogy 
a kémhálózat kiterjedése nagyobb volt, mint azt korábban 
gondolták, így valószínű, hogy az elkövetkező években még 
több atomkém neve fog nyilvánosságra kerülni.  
Az angliai kémhálózaton keresztül Sztálin valószínűleg már 
igen korán tudatában volt a brit és az amerikai terveknek.  
Az időközben megjelent szovjet hírszerzési dokumentumok 
szerint az első jelentések a brit „urán-problémáról” Donald 
Duart Macleantől (1913-1983) érkeztek [29]. A jelentéseket 
Moszkvába 1940-44 között Anatolij Veniaminovics Gorszkij 
(1907-1980), az angol kémek központi ügynöke továbbította. 
Gorszkij beszámolt a brit Urán Bizottság 1941. szeptember 16-
ai üléséről, ahol arra a következtetésre jutottak, hogy egy 
„uránbombát” két év alatt lehetne kifejleszteni.  
Maclean nagyon fontos ügynök volt. Ez különösen igaz az 
alatt négy év alatt, amit 1944-48 között Washington DC-ben a 
brit nagykövetségen töltött. 1945 áprilisában előléptették első 
titkárrá, nem sokkal később a kancellária vezetője lett. 1947 
februárjától 1948 szeptemberéig Maclean volt az Egységes 
Politikai Bizottság (CPC) brit titkára, az atombombát érintő 
iratokhoz csak az egyes országok titkárai fértek hozzá. A CPC 
Roosevelt és Churchill közreműködésével jött létre a háború 
alatt, hogy koordinálja az Egyesült Államok, az Egyesült 
Királyság és Kanada atomenergiát érintő terveit, valamint 
hogy fórumot biztosítson a kényes kérdések megvitatásában. 
Maclean számos módon szerzett államtitkokat, 1948 közepéig 
például több mint huszonöt látogatást tett az Atomenergia 
Bizottság központjában és szabadon, kíséret nélkül járhatott 
az épületben.  

Hariton szerint az első szovjet bomba a kémektől érkezett 
teljes tervek alapján pontos másolata volt annak, amit az 
amerikaiak Nagaszakira ledobtak. Szerinte még néhány 
szovjet tudós, aki a bombán dolgozott, maga sem volt 
tudatában annak, hogy kutatásuk az amerikai bombán 
alapul, és szemmel láthatóan megdöbbentek, amikor később 
felfedezték ezt a tényt [30]. A nyugati tervek fő feladata az 
volt, hogy időt takarítsanak meg, és elkerüljék a zsákutcákat. 
Úgy gondolták, hogy kevésbé kockázatos bevált terveket 
használni az első robbantáshoz.  
Az Egyesült Államokban működő szovjet kémek mind 
önkéntesek voltak és egyikük sem volt orosz. Közülük a 
legismertebb Emil Julius Klaus Fuchs (1911-1988), aki a 
Manhattan projekt egyik vezető elméleti fizikusa volt. Fuchs 
tehetséges elméleti fizikus volt, aki jelentős mértékben 
hozzájárult a Manhattan Projekt sikeréhez az urándúsításhoz 
használt gázdiffúziós kaszkádok és az implózió elméleti 
kidolgozásával.  

Fuchs egy német emigráns volt, aki már a harmincas évek óta 
szimpatizált a kommunista eszmékkel, és tagja volt a Német 
Kommunista Pártnak. A Reichstag felgyújtása után, 1933 
szeptemberében érkezett meg Angliába. A testvérei zsidókat 
és náciellenes kommunistákat csempésztek ki 
Németországból. A húga a Gestapo elől menekülve lett 
öngyilkos 1939-ben.  

Fuchs már a korai brit nukleáris kutatásokban is szerepet 
kapott. 1941 májusában felkérték, hogy dolgozzon az angol 
atombomba-programban. Ennek köszönhetően 1942. 

augusztus 7-én, a hadügyi korlátozások ellenére angol 
állampolgár lett. 1941-től hírszerzőként dolgozott a Vörös 
Hadseregnek [31]. 1944 elején, amikor New Yorkba költözött, 
„ellenőrzése” átkerült a Szovjetunió polgári hírszerző 
szervezetéhez (NKGB).  
Klaus Fuchs 1943. december 3-án érkezett az Egyesült 
Államokba, és először New York-ban dolgozott a brit a Kellex 
Vállalatnak az uránizotópok gázdiffúziós módszerrel történő 
elválasztásán. Los Alamosba 1944. augusztus 14-én érkezett, 
és a laboratórium elméleti fizika osztályán dolgozott. Több 
eljárást is kidolgozott, mint például a jelenleg is használt 
Fuchs-Nordheim módszert, amivel egy erősen prompt 
kritikus hasadóanyag-elrendezés energiáját lehet kiszámítani. 
Később Neumann Jánossal közösen is benyújtott egy 
szabadalmat, mely a magfúzió egy termonukleáris 
fegyverben implózió segítségével való beindításának 
módszerét írja le.  

1946. június 15-én tért vissza Nagy-Britanniába. 1946 
augusztusában Fuchs az Atomenergia Kutató Intézetnél 
kezdett dolgozni Harwell-ben, ahol ő lett az elméleti fizika 
osztály vezetője. 1947 végétől 1949 májusáig hatszor 
találkozott Alexander Szemjonovics Fekliszov (1914-2007) 
hírszerző tiszttel, és átadta a hidrogénbomba létrehozásának 
elméleti vázlatát és a fejlesztés kezdeti tervezetét, valamint az 
urán- és plutónium-bombák keresztmetszeti rajzait és 
tesztelésük vizsgálati eredményeit (Crossroads hadművelet) 
[32]. Fuchs később azt vallotta, hogy 1945-ben részletes, 
kulcsfontosságú információkat adott át a Szovjetuniónak az 
urándúsításról és további információkat Teller Ede első, 
kivitelezhetetlen hidrogénbomba-elképzeléséről 1946-ban és 
1947-ben. Fuchs 1947-ben részt vett többek között egy olyan 
bizottsági konferencián, mely azért jött létre, hogy 
megkönnyítse az atomtitkok kicserélését az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia és Kanada kormányainak 
legmagasabb szintjei között. 
A brit titkosszolgálat vizsgálatai kezdetén Fuchs tagadta, 
azonban 1950 januárjában önként bevallotta, hogy kémkedett. 
Fuchs szerint az NKGB egyik ügynöke Berkeley-ben már 
1942-ben vagy még régebb óta tájékoztatta a Szovjetuniót az 
urán-235 elektromágneses dúsításával kapcsolatos 
kutatásokról. Fuchs-ot eredetileg 14 év börtönre ítélték, 
melyet 9 évre enyhítettek. 1959-es szabadulása után Kelet-
Németországba ment (9. ábra), ahol a drezdai Atomfizikai 
Intézet igazgatójaként tevékenykedett egészen 1988-ban 
bekövetkezett haláláig [33]. Egyesek szerint a kínaiak 
oroszoktól kapott atomtitkait erősítette meg és segített 
értelmezni. 

 
9. ábra: Klaus Fuchs 1959-es szabadulása után. [14] 
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A többi Los Alamos-i kém, Theodore Hall és David 
Greenglass, nem ismerték egymást. Theodore Hall (1925-
1999) a maga 19 évével volt Los Alamos legfiatalabb kutatója. 
Már a Manhattan projekt kezdetén ellenezte, hogy az USA 
monopóliummal rendelkezzen az atomfegyverek terén, ezért 
New York-i szovjet nagykövetségen önként jelentkezett, hogy 
atomtitkokat adjon át a szovjet kormánynak [34]. Fiatal kora 
ellenére rendkívül értékes adatokat, többek között a Fat Man 
részletes tervrajzait juttatta el a szovjetekhez. Az általa 
szolgáltatott információkat később Kurcsatov összevetette a 
tőle függetlenül működő Fuchstól kapott adatokkal, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy az amerikaiak nem táplálták-e 
a kémeket szándékosan félrevezető információkkal. Hall-t 
sose tartóztatták le vagy fogták perbe. 
George Kovalnak (1913-2006) Oak Ridge-i egészségügyi 
tisztként belépése volt a legtöbb kényes helyre, ahol a 
sugárzászást mérte. A polónium gyártását és útját kellett 
követnie, mely a bomba iniciátoraként, kezdeti 
neutronforrásaként szolgált. Ő szolgáltatta a „receptet”, 
amelyet a szovjet tudósok követtek a saját bombájukhoz. Egy 
2002-es könyv óta tudunk kémtevékenységéről, de ő sosem 
került bíróság elé [35]. 

Klaus Fuchs szerepe mindig is ismert és fontos volt. A tervek 
Fuchs, Hall és talán még egy Los Alamosban működő kém 
által kerültek az oroszokhoz a háború alatt. Az a tény, hogy 
volt még egy kém Los Alamosban, Anatolij Jatskov (1913-
1993) KGB tiszttől származik, aki a New York-i szovjet 
konzulátuson dolgozott. Szerinte „Perseus” ügynök 1942-ben 
csatlakozott a Manhattan Projekthez, jóval azelőtt, hogy 
Fuchs Amerikába érkezett volna [36].  
Az atomkémekről, többek között Perseus-ról szóló Nukleáris 
Expressz című könyv szerzői Danny B. Stillman, a Los 
Alamos National Laboratory egykori hírszerzési vezetője és 
Thomas C. Reed, a Lawrence Livermore National Laboratory 
fegyvertervezője voltak. Robert S. Norris szerint az a személy, 
akit Stillman és Reed leír Darol Kenneth Froman lehetett, aki 
Los Alamos fontos alakja volt az 1940-es és 50-es években és 
több mint egy évtizedig a laboratórium igazgatóhelyettese 
volt [37]. Mások szerint az életrajzi adatokból azt a 
következtetést lehet levonni, hogy Perseus valójában három 
személyből áll: egy fiatal tudósból Los Alamosban, aki az 
atombombára vonatkozó részleteiket adott át Lona Cohennek 
Albuquerque-ben, egy spanyol polgárháborús ismerősből, 
akit Morris Cohen 1942 tavaszán szervezett be és egy 
világhírű tudósból [38]. 
Úgy tűnik, a legfontosabb adatok Perseusról Morris (1910-
1995) és Lona Cohentől (1913-1992) származnak. Morris 
Cohen az Illinois-i Egyetemen lépett be a kommunista pártba. 
Egy ideig New York-ban dolgozott, majd 1937 júliusában 
elment Spanyolországba, és a Nemzetközi Brigádban a 
republikánusok oldalán harcolt a polgárháborúban Izrael 
Altman néven. Cohen mindkét lábán megsebesült, és a 
szovjetek azalatt szervezték be, amíg egy barcelonai 
kórházban lábadozott. Az Egyesült Államokba visszatérve 
őrként dolgozott a New York-i Világkiállítás szovjet 
pavilonjában. 1939-ben itt találkozott toborzás közben 
Leontina Vladislavovna Petkával, akit 1941-ben feleségül vett. 
Cohen állítása szerint New York-ban találkozott egy 
fizikussal, aki meghívást kapott, hogy részt vegyen az 
atombomba programban, és ez a fizikus lett Perseus.  
A Rosenbergek letartóztatása után Cohenék Nagy-
Britanniába menekültek, ahol új nevet (Peter és Helen 

Kröger) és a KGB által szállított új-zélandi útlevelet 
használtak, és antik könyvkereskedők lettek. 1961-ben 
letartóztatták és 20 év börtönre ítélték őket, de 1969-ben 
fogolycserével keletre, egészen Moszkváig jutottak.  
A VENONA projekt egy hosszú ideje tartó titkos 
együttműködés volt az Egyesült Államok és az Egyesült 
Királyság hírszerző ügynökségei között a Szovjetunió 
második világháború alatt küldött titkosított hírszerzői 
üzeneteinek megfejtésére. 1995-ban a projekt anyagait az 
amerikai kormány nyilvánosságra hozta.  
A kód feltörése bizonyítékot szolgáltatott egyes kémek 
büntetőperében. A dekódolt üzenetek fontos betekintést 
adtak a szovjet kémhálózat működésébe. A program feltárta a 
szovjetek kémkedését Los Alamosban, majd hamarosan 
amerikai, kanadai, ausztrál és a brit kémek lepleződtek le, 
köztük Klaus Fuchs és Donald Maclean. Más kémek 
Washingtonban, a Külügyminisztériumban, a Pénzügy-
minisztériumban, a titkosszolgálatnál, sőt még a Fehér 
Házban is dolgoztak. A dekódolt üzenetek szerint az 
Egyesült Államok és más országok nagyszabású kémkedési 
hadműveletek célpontjai voltak már 1942 óta.  

Lényeges információk derültek ki Julius (1918-1953) és Ethel 
Greenglass Rosenberg (1915-1953) esetében, világossá téve, 
hogy Julius valóban kémkedett, azonban Ethel valószínűleg 
nem volt több bűntársnál. A VENONA azt mutatja, hogy 
Julius Rosenberg volt a kémhálózat vezetője. Fuchs futára 
Harry Gold volt, akit 1950. május 23-án letartóztattak. Gold 
mindent bevallott, és azonosította David Greenglasst (1922-), 
Los Alamos egykori gépészét, mint újabb forrást. Ethel 
Rosenberg sógornője, Ruth Greenglass azt vallotta, hogy 1944 
novemberében Julius Rosenberg toborozta Ethelt és sürgette, 
hogy toborozza be a bátyját, David Greenglasst, Ruth férjét, 
hogy vegyenek részt a szovjet atomkémkedésben [39]. 
Greenglass bevallotta, hogy ő is adott át titkos információkat 
a Szovjetuniónak az implóziós lencsékről és a bomba 
felépítéséről. A perben a húga ellen tanúskodott a saját 
büntetlenségéért cserébe, és 10 évet ült börtönben. 
Míg Julius „atomkémkedése” nem volt olyan fontos, mint 
ahogy azt abban az időben feltételezték, más területeken 
tevékenysége kiterjedt volt. Rosenberg információkat adott át 
a szovjeteknek a közelségi gyújtószerkezetről, tervezési és 
gyártási információkat a Lockheed P-80 vadászgépről és több 
ezer titkosított jelentést az Emerson Radio-tól.  
A Rosenbergeket az Egyesült Államokban elítélték 
összeesküvés és az atombombával kapcsolatos háborús 
kémkedés vádjával, és halálra ítélték őket. Jean Cocteau, Jean-
Paul Sartre, Albert Einstein, valamint kommunisták és 
baloldali művészek tiltakoztak az ítélet ellen. Julius és Ethel 
Rosenberget 1953. június 19-én naplementekor villamosszék 
által kivégezték.  

Összefoglalás 
Az 1920-as és 30-as években a szovjet tudósok képesek voltak 
követni és megerősíteni az atomfizika áttöréseit. A nyugatról 
érkező nyugtalanító hírszerzési jelentések nyomán egy 
szerény kutatási program indult 1943 februárjában. Hirosima 
után minden drámaian megváltozott. Sztálin utasítására 
jelentős erőfeszítések történtek a kutatás felgyorsítása 
érdekében. A rettegett Berija vezetésével, a szovjet 
titkosszolgálat irányítása alatt álló Gulagok rabjainak 
munkájára támaszkodva megépültek az első titkos szovjet 
atomvárosok. A második világháború alatt és után a kémeken 
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keresztül összegyűjtött amerikai atomtitkok jelentős 
segítséget nyújtottak Kurcsatovnak és csapatának. Annyi 
bizonyos, hogy jelentősen hozzájárultak olyan eljárások gyors 
elsajátításához, mint a diffúziós urándúsítás, az 
atommáglyákban termelhető plutónium, mint hasadóanyag 
szeparálása és hasznosítása a nagyfokú dúsítás 
nehézségeinek kiküszöbölésére, vagy a robbanóanyag-
lencsékkel fókuszált implóziós atombomba-koncepció. 
Természetesen maga a program nem jöhetett volna létre 
magasan képzett tudósok és mérnökök közreműködése 
nélkül, a kémkedéssel szerzett információk csupán 

lerövidítették a kifejlesztéshez szükséges időt.1949 közepén 
az Egyesült Államok elvesztette monopol helyzetét az 
atomfegyverek területén, mely tovább rontotta a 
nagyhatalmak viszonyát a kibontakozó hidegháború feszült 
légkörében. 
A cikksorozat következő részében a második világháború befejezését 
követően kibontakozó hidegháborúról, a szovjet és az amerikai 
hidrogénbomba programról és a velük járó radioaktív szennyezésről, 
a nemzetközi béketörekvésekről és az atomenergia villamosenergia 
termelésére való felhasználásáról lesz szó. 
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50 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat Wigner Jenő fizikus 

Varga János 

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 
8001 Székesfehérvár, Budai út 45. Pf. 14, tel.: +36 22 514 040 

 

"A tudományos elméknek az a galaxisa, amely az atomenergia felszabadításán dolgozott, valójában a Marsról érkezett 
látogatókból tevődött össze. De nehéz volt számukra, hogy idegen akcentus nélkül beszéljenek angolul, ezért álcázásként 
magyarnak mondták magukat." -írja szellemesen Fritz Houtermans, a csillagenergia nukleáris eredetének felismerője. 
Neumann János, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Teller Ede és Kármán Tódor alkotta azt a kis csoportot, amely a számítógép, az 
atomreaktor, atom- és hidrogénbomba, valamint a sugárhajtású repülőgép feltalálásával, illetve megalkotásában való 
részvételével hihetetlen mértékben gazdagította az Egyesült Államok tudományát, technikai potenciálját, és járult hozzá a 
nemzet és a demokrácia védelméhez. Tudóstársaik intelligenciájuk és kreativitásuk elismeréseként maguk között marslakóknak 
nevezték őket, bár Wigner - a többiekkel ellentétben - nem szerette ezt a titulust. „Szilárd, Teller és Neumann szerette a 
„marslakó” titulust, én nem.” – írja emlékiratai 229. oldalán. (Kármán Tódor is szerette – a szerző). 
Sajnos ma már egyetlen marslakó sem él. (Teller Ede volt az utolsó.) Életműve a tudomány és technika iránt vonzalmat érző, 
érdeklődőbb tanulóifjúság számára követendő példa lehet. 

 

Bevezetés 
111 évvel ezelőtt, 1902. november 17-én, Budapesten született 
századunk egyik legnagyobb fizikusa, Wigner Jenő. Nobel-
díjának 50. évfordulója alkalmából nagyszabású nemzetközi 
szimpóziummal tisztelgett jeles névadója tudományos 
teljesítménye és nemzetközi téren is kiemelkedő munkássága 
előtt az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. Wigner Jenő az 
1963. évi 50 %-ban megosztott fizikai Nobel-díjat „az 
atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, 
kiváltképpen pedig az alapvető szimmetriaelvek 
felfedezéséért és alkalmazásáért" kapta. A Magyar 
Tudományos Akadémián megrendezett WIGNER-111 
tudományos szimpózium "Wigner öröksége" szekciójában két 
igen érdekes magyar nyelvű előadás is elhangzott, amelyeken 
sok fizikatanár és diák vett részt [8-9].  

 
1. ábra: Wigner Jenő (1902-1995) 

Tanulmányait Németországban végezte, itt szerzett 
vegyészmérnöki diplomát és itt lett fizikus. Volt 
iskolatársával, legjobb barátjával, Neumann Jánossal és 
Albert Einsteinnel együtt hívták meg Németországból 
Amerikába, a Princetoni Egyetem újonnan alapított 
kutatóintézetébe, 1930-ban. Haláláig az egyetem professzora 
maradt, és tanítványai között több Nobel-díjast is találunk.  

Wigner, a fizikus 
Sokrétű tudományos munkássága során Wigner Jenő egyike 
volt azoknak a tudósoknak, akik az 1920-as években 
újrateremtették a fizika tudományát, bevezetve a 
kvantummechanikába a szimmetriák mára általánosan 
elterjedt elméletét.  Wigner a szimmetriát tartotta a világ 
egyik legfontosabb szabályszerűségének, a törvények 
törvényének. 
A kvantummechanikában, a csoportelméletben, a 
részecskefizikában, a lézerfizikában, az energetikában, a 
szilárdtest-fizikában és az asztrofizikában egyaránt 
maradandót alkotott. Wigner csaknem egyidős volt a 
századdal, hosszú tevékeny élete során szinte számba nem 
vehető mértékben gazdagította a fizika tudományát.  
Őt tekintik a magfizikai héjmodell egyik megalkotójának, 
nevéhez fűződik a tükrözési invariancia lehetséges 
sérülésének jelzése, a barionszám megmaradás törvényének 
megfogalmazása, és még számos tudományos eredmény. 
Még 80 éves korában is a fizika több területén volt képes 
önálló tudományos kutatást folytatni. Talán senki más nem 
látta át a fizikát olyan mélyen, mint ő. Önkritikusan mégis azt 
nyilatkozta, hogy a legújabb fizikai cikkek felét egyszerűen 
nem érti.  
Albert Einstein a véletlen természeti folyamatokkal szembeni 
ellenérzéseit egy manapság is sokat idézett megjegyzéssel 
fejezte ki: „Isten nem kockázik”. A modern tudomány 
számára viszont úgy tűnik, hogy a természetben nagyon is 
vannak a véletlen által meghatározott kimenetelű 
eseménysorok. Einsteinnel ellentétben Wigner is a nem 
determinisztikus fizikai világban hitt. Úgy vélte, hogy a 
mikrorendszerekre érvényes kvantummechanika és a nagyon 
nagy rendszerekkel foglalkozó relativitáselmélet között 
súlyos ellentmondás van, és a két terület egyesítése egyelőre 
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nem sikerült. Vallotta, hogy a fizika nem alkalmazható 
minden természeti folyamatra, hogy belső ellentmondásai 
vannak. A fizika hasznáról úgy vélekedett, hogy ,,majdnem 
mindaz, amit  hozzáadtunk az emberek kényelméhez, a 
felismert fizikai törvények hatására következett be". Mint 
fizikus feltételezte, hogy léteznek bolygók, amelyeken 
ugyancsak kultúrával rendelkező lények laknak, és rájönnek 
arra, hogy itt a Földön is ilyenek élnek. Ugyanakkor 
pesszimistává tette az a tény, hogy a Földet még nem 
látogatták meg. ,,Talán úgy találták, hogy az ilyen kapcsolat 
nem elég érdekes. Talán úgy döntöttek, hogy az ilyen 
kapcsolat előnytelenül befolyásolná más bolygók lakóinak 
tudományos kutatáson alapuló fejlődését..." -írta egyik 
munkájában.  „Szerettem a fizikát, még most is szeretem.  
De egy dolog aggaszt: miért nem fogtunk eddig semmi 
rádióüzenetet más bolygókról? Valószínű, hogy lakható 
bolygók máshol is vannak. Az ottani népek is civilizációt és 
tudományt alkottak. Ezért meglepő, hogy mindeddig nem 
léptek velünk kapcsolatba. Az egyik lehetséges válasz az 
volna, hogy ott is kifejlesztették a tudományt és a technikát, 
de megindult a fegyverkezési verseny, és az egész bolygón 
sikerült megsemmisíteniük önmagukat. Ez lehet a kozmikus 
csönd egyik magyarázata. Egy másik lehetséges magyarázat 
az, hogy a tudomány és technika kifejlődése a jólét 
növekedéséhez és elkényelmesedéshez vezetett. A luxus 
lustává tette őket, abbahagyták a könyvolvasást és a fizikát, 
mert túl komplikáltnak találták. Ezért nem érdekli őket a 
velünk való kapcsolat sem. Remélem, tévedek. Remélem, 
nem ez lesz a történet vége.” – válaszolta 1987. november 16-
án a budapesti József Attila Gimnázium diákjainak az 
emberiség jövőjére vonatkozó kérdésére [11].  

Wigner és az atombomba 
Wigner attitűdjét a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban 
döntően elsősorban az befolyásolta, hogy halálosan félt attól, 
hogy a náciknak előbb lesz bombája, mint a demokráciáknak, 
másodszor pedig, a hidegháború alatt abbéli hite, hogy a 
totalitárius, kommunista rendszerek a nukleáris fegyverek 
ezreivel felszerelve komoly fenyegetést jelentenek a szabad 
világ számára [10]. Kezdeményezője volt az Einstein által 
aláírt és Roosevelthez eljuttatott levélnek, melynek hatására 
az Egyesült Államok elnöke elindította az atombomba 
előállítását célul kitűző úgynevezett Manhattan projektet. 
Szilárd Leóval együtt szinte két nap alatt kidolgozták a 
maghasadás gyakorlati alkalmazásának elméletét. Szilárd 
Leóval és Enrico Fermi Nobel-díjas fizikussal részt vett az első 
nukleáris láncreakció előállításában és az első atomreaktor 
létrehozásában. Az ezzel kapcsolatos mérnöki számítások 
nagy részét ő végezte el. Ő és Breit számolta ki a bombához 
szükséges kritikus tömeget is. A már kész bomba ledobását - 
több fizikus társával együtt - ő is ellenezte. Az atombombáról 
egyébként az volt a véleménye, hogy annak „jelentős szerepe 
volt az Egyesült Államok háborús győzelmében”.  
A hidrogénbomba sikeres konstrukciója, valamint a 
kipróbálására irányuló sikeres kísérletek, egyaránt Teller 
nevéhez fűződnek. Mivel a hidrogénbomba működési elvét 
már 1946-ban feltárták, úgy gondolta, hogy azt „legkésőbb 
1960 körül Teller Ede nélkül is kifejlesztették volna a 
gyakorlatban [1, 269. old.].  
A háború után Wignert a következő kérdés izgatta: Milyen 
védekezés lehetséges az atombomba ellen? A kölcsönös 
elrettentés elvét a béke fenntartásának morálisan 
elfogadhatatlan módjának tekintette mindig. Az ötlet, hogy 

100 millió ártatlan életét bosszú fenyegesse, egyszerűen túl 
szörnyű volt. Így vált Wigner - néhány társával együtt, mint 
Teller Ede, Edward Dyson és Don Brennan - az elv 
tükörképének javaslójává, a kölcsönösen biztosított túlélésé. 
Wigner ezért a polgári védelmet a legfontosabb feladatnak 
tekintette, amit a nemzetnek vállalnia kell. 1963 elejétől az a 
csaknem megoldhatatlan feladat kötötte le majdnem minden 
idejét, hogy elemezze a védekezés lehetőségét egy olyan 
támadás ellen, amelyben 10000 robbanófej támad. Ezeket a 
tanulmányokat Oak Ridge-ben folytatta.  Wigner az 1965-ös 
évet a polgári védelmi program megszervezésével töltötte. 

Wigner, a mérnök 
Mint mérnök is maradandót alkotott. Tudományos karrierje 
jó példa a tudós-mérnök foglalkozásra. Neumann Jánoshoz, 
Gábor Déneshez, Kármán Tódorhoz hasonlóan 
gondolkodásmódja mindvégig mérnöki volt. Bár jobban 
vonzódott az elméleti fizikához, mint a kísérleti fizikához, 
mégis doktori disszertációjától kezdve – amelyben a 
molekulák képződésével és szétesésével foglalkozott –, 
minden más munkájában mindig kereste annak a gyakorlattal 
való kapcsolatát.  
”… mérnöki tevékenységének jelentős részét az atomenergia 
felszabadításának és békés célú hasznosításának szentelte. 
Méltán nevezte tanítványa, Alvin Weinberg „a világ első 
reaktormérnökének [2, 82.old.].” Ez irányú tevékenységéért 
1960-ban az USA-ban megkapta az Atom a Békéért díjat. 
Mérnöki tevékenységét barátja Teller Ede így jellemezte: 
"Wigner Jenő nagyon sokban hozzájárult az első atomreaktor 
felépítéséhez. Ezt mindenki tudja. De azt talán nem értékelik 
eléggé, hogy a reaktort nem tapasztalatok és kísérletek 
alapján tervezték, hanem elméletileg. Olyan volt ez, mintha 
az emberek nem ismerték volna a kereket, és valaki az első 
kerék megtervezésével együtt az első vonatot is megtervezi 
[3]." 
Affinitása a gyakorlati példák megoldásához sikereinek 
ugyanolyan lényeges tényezője volt, mint elméleti tudása. 
Kármán Tódorral együtt vallotta, hogy: „A tudós leírja azt, 
ami van; a mérnök megalkotja azt, ami sohasem volt.”  
A világ első, Wigner által tervezett atomreaktorára gondolva 
Kármán látnoki szavai egy addig sohasem létező rendkívül 
bonyolult műszaki berendezésben öltöttek testet, hogy aztán 
annak ipari változata a gazdaságos elektromos 
energiatermelés szolgálatába álljon. 
Wigner ötlete volt, hogy a nagyteljesítményű nukleáris 
reaktorok hűtésére gáz helyett vizet kell használni, és a 
világon először ő javasolta, hogy ugyanezen vízzel kell 
lassítani a láncreakciót kiváltó neutronokat is. Ezek a 
vízlassítású reaktorok világszerte belső biztonsággal 
működnek. Ilyenek adják Pakson a Magyarországon termelt 
villamos energia 40 %-át. „Egy olvadt sóval, mint 
üzemanyaggal működő reaktor koncepcióját ő vetette fel 
1945-ben. Az ötlet szerint közvetlen hőátadást kellene 
megvalósítani a hasadóanyag és a hűtőközeg között. Az első 
sóolvadékos erőmű tervét barátjával, Alvin Weinberggel 
közösen 1947-ben jelentette meg, az első jelentősebb kutatás-
fejlesztés azonban csak 1954-ben indult [4].” 
Összesen 37 szabadalma volt. Ezek a szabadalmak magukban 
foglalják a legtöbb reaktortípust, amelyek az azóta eltelt 
ötven évben kereskedelmi sikereket értek el, és azokat is, 
amelyek a széles skálájú mérnöki fejlesztés bázisai voltak. 
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A reaktorok tervezésén kívül számos amerikai vállalat hívta 
meg tudományos tanácsadás céljából. 1952-57 és 1959-64 
között az Atomenergia Bizottság általános tanácsadó 
testületének is tagja volt. 1946-1947 között kutatási és 
fejlesztési igazgató a Tennessee állambeli Oak Ridge-ben, a 
Clinton Laboratóriumban, ahol – mint írja – „...az 
atomerőművek építésének és fenntartásának lehetséges 
módozataival, a hűtőanyagok megválasztásával és a 
hőelvonás lehetőségeivel foglalkoztunk [5].”  
Létrehozta az Oak Ridge-i Reaktor Technológiai Iskolát, 
amelynek célja volt a reaktorfejlesztési ismeretek átadása az 
ipar leendő szakembereinek. A vezetéssel járó adminisztratív 
feladatokat terhesnek találta, s „az elméleti fizikusok és 
professzorok függetlenebb életét választotta, csendesen 
visszavonult Princetonba”. 

Wigner, a tanártisztelő 
Wigner mindig hálával és szeretettel emlékezett meg 
tanárairól. Tisztelte és elismerte magas szintű tudásukat, 
értékelte, hogy ők maguk is szeretik azt a tárgyat, amit 
tanítanak, és fel tudják kelteni iránta a hallgatóság 
érdeklődését. A budapesti Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban csak szakmailag és emberileg kiváló tanárok 
taníthattak, akik szerettek és tudtak is tanítani, sokoldalúak 
voltak és a tanulókat is szerették. 
Bolyai Farkas oktatással-neveléssel kapcsolatos alábbi 
pedagógiai elveit szinte kivétel nélkül és maradéktalanul 
betartották, alkalmazták: 

 Amit ő nem tud (a pedagógus - a szerző), a tanítványa se 
fogja tudni (1022).  

 A tanulásra való ösztönre nézve is a legjobb volna a dolgot 
magát szerettetni meg (1085).  

 Tanítani kell, de jól tanítani (1039). 

 A dúrva tanító dúrva szívet formál (1010). 

 A kegyetlen nevelő egy szörnyeteg (1006). 

 Tanítani … tanulni kívánót … gyönyörűség (1021). 

[6, a zárójelben levő szám az aforizma sorszáma] 
Tanárai között kora leghíresebb tudósait találjuk, ő mégis 
Rácz Lászlóra emlékezett vissza legszívesebben, akitől 
Neumann Jánossal együtt matematikát tanult a Fasori 
Evangélikus Gimnáziumban. „A legnagyobb hálát és 
szeretetet volt tanáraim közül Rácz László iránt érzek. Rácz 
László – a képe az egyetemen a munkaszobámban van – 
nemcsak az iskolában tanított. Neumann Jánosnak, kinek 
szinte egyedülálló tehetségét csírájában felismerte, 
magánórákat adott.” Rácz Lászlóról még a stockholmi 
városházán mondott Nobel-díjas beszédében is 
megemlékezett. "Nemcsak tudást kaptam itt, hanem 
emberséget, elkötelezettséget a tudomány, a tudás és a tanítás 
iránt."- írja egyik visszaemlékezésében. Volt fasori tanárairól 
így vélekedett: 
 „Oppel Imre nemcsak a mértan elemeivel ismertetett meg 
minket, tornatanárunk is volt. Ő volt egyik legfiatalabb 
tanárunk, s egész nemrégi haláláig fenntartottuk 
kapcsolatunkat.” 

Magyarországon megjelent publikációi után járó 
tiszteletdíjának előlegét 1967-ben Oppel Imrének 
adományozta. Az irodalom, a versek szeretetét Wigner 
Grechmaher Jenőtől tanulta. Az itt tanító tanárok valóban 
megszerettették tárgyukat a tanulókkal. „Kubacska 
természetrajzot tanított és nagyon sokáig nem tudtam, mit 
szeretek jobban, növénytant, vagy matematikai fizikát.”   
A tanárok magas szintű tudását mi sem bizonyítja jobban, 
mint az az adat, hogy közülük 18 akadémikus volt.  
Ez valószínűleg Guiness rekord.  

Wigner elismerései 
Életében nagyon sok kitüntetést kapott külföldön és itthon 
egyaránt. Amerikában 1958-ban megkapta az Enrico Fermi-
kitüntetést, 1968-ban pedig a Nemzeti Tudományos 
Érdemérmet (National Medal of Science). Magyarországon 
1987-ben megkapta az ELTE tiszteletbeli doktori címét, és 
1994. július 21-én a magyar kormánytól a KÖZTÁRSASÁGI  
ÉRDEMREND kitüntetést, és ezzel együtt nyújtották át neki a 
Magyar Nukleáris Társaság  SZILÁRD LEÓ EMLÉKÉRMÉT. 
A Magyar Tudományos Akadémia és a Paksi Atomerőmű Rt. 
1999-ben alapította meg a Wigner Jenő-díjat. A kitüntetést 
olyan szakemberek, kutatók kapják, akik tevékenységükkel 
maradandót alkottak a magyar nukleáris energetika és fizika 
terén. Az idén az elismerést Koblinger László, az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) nyugalmazott főigazgató-
helyettese, „a nukleáris szakma kiemelkedő hazai 
egyénisége", több nemzetközi szakértői bizottság tagja 
vehette át. 

A Magyar Nemzeti Bank a szimpózium idején bocsátotta ki a 
Wigner Jenő munkássága előtt tisztelgő érmét. Az ovális 
alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült érme az MNB 
"Magyar Nobel-díjasok" sorozatának része, a széria első tagja 
a 2012-ben kibocsátott Szent-Györgyi Albert-emlékérme volt. 

Mindig magyarnak vallotta magát. A Magyar Köztársaság 
Zászlórendje kitüntetés átvétele után rendezett fogadáson 
megkérte a cigánybandát, játsszák el a kedvenc nótáját: Ritka 
búza, ritka árpa, ritka rozs; és csárdást is táncolt a zenére. 
Különösen szerette a magyar költészetet, amelyről azt 
tartotta, hogy van olyan kiváló, mint bármely másik. 
„Egyszerű magyar dalok és versek, amelyeket 1910 előtt tanultam, 
ma is önként megszólalnak bennem. Az Egyesült Államokban 
eltöltött 60 esztendő után még mindig inkább magyar vagyok, mint 
amerikai, az amerikai kultúra sok vonása mindmáig idegen maradt 
számomra. Budapesten sokkal több elmélyült beszélgetést hallhat az 
ember a kultúráról, mint az Egyesült Államokban. A magyar 
költészet talán a legszebb Európában [11]”. Beethovennel együtt 
vallotta, hogy ,,tartós örömet csak magadban és munkásságodban 
lelhetsz". 

Még távozása is fizikusi volt. Princetonban (New Jersey 
államban), 1995. január 1-jén, tehát éppen perihéliumban 
(napközelpontban) halt meg, vagyis amikor a Föld a 
legközelebb (147,1 millió km-re) van a Naphoz, és a 
legnagyobb a pályasebessége. Így az élő magyar származású 
Nobel-díjasok száma pillanatnyilag három. 
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