
AZ ATOMENERGIA 

Az atomenergia megjelenése mint energiaforrás vagy egy akármilyen más új 
technológia megjelenése olyan, mintha egy új faj jelenne meg az élőlények világában: 
alá kell magát vetnie a természetes szelekciónak. Ha életképes, megmarad, esetleg 
a már meglévő fajok egy részét kipusztítja vagy visszaszorítja; ha viszont életképtelen, 
elpusztul. A fa volt az első tüzelőanyag és energiaforrás. Ezt kezdte visszaszorítani 
előbb a szén, majd a többi energiaforrás megjelentével ma már a fát, mint energia
forrást, csak a kisháztartások egy részében alkalmazzák. A kőolajat az 1880-as évektől 
kezdték felhasználni, a földgázt az 1900-as évektől. Ez a kettő mára a szén használatát 
jelentősen visszaszorította. Napjainkban a kőolaj helyett megpróbálnak földgázt 
alkalmazni ahol csak lehet. Ám mivel mindkettő kimerülő, megnemújuló enrgiaforrás, 
előbb-utóbb elfogynak, ezért a jövő biztosan az atomenergiájé, legyen az fissziós 
vagy fúziós energia. 

Az atomenergia felhasználásának két nagy hátránya van. Az egyik az, hogy nem 
a legbiztonságosabb energiaforrás, ugyanis a jelenlegi atomerőműveken még jócskán 
van mit fejleszteni biztonsági szempontból; illetve a radioaktív vég- és mellékter
mékek tárolása vagy megsemmisítése gondot okoz. 

A másik dolog, ami az atomerőművek elterjedését korlátozza az, hogy ezek az 
energetikai központok nagyon drágák. Ez lehetetlenné teszi a gyengén fejlett 
országok számára egy atomerőmű felépítését és fenntartását. Ez jól látható a mellékelt 
táblázatban. Ha azt nézzük, hogy időszakonként hány atomerőművet építettek (ez 
nincs a táblázatban) észrevehető, hogy kezdetben ötévenként kb. meghárom-
szorozódott az atomerőművek száma majd a növekedés üteme csökkenni kezdett és 
a csernobili katasztrófa után lényegesen kevesebb épült mint azelőtt. 

A nukleáris energia felhasználása, alkalmazása sokkal hamarabb bekövetkezett, 
mint arra számítani lehetett, ha a kőolaj- és földgáztüzelésű villamos erőművek 
megjelenését vettük kiindulási pontnak. Ez részben annak is tulajdonítható, hogy a 
fokozódó energiaszükségletű országok - különösen az európai országok - füg-
getleníteni akarták magukat az OPEC-től. Az elkövetkező időkben az érdeklődés a 
villamosenergia-termelő atomerőművek helyett a hőenergiatermelő erőművek felé 
fog fordulni, ugyanis a villamosenergiapiac kezd telítődni (az elfogyasztott villamos-
energia csak kb. 25-30%-a az összes felhasznált energiának), viszont az iparnak és a 
háztartásoknak is szükségük van hőenergiára. Nagy mennyiségű hőre a kohászatnak 
van szüksége. Erre a célra a HTGR rendszer erőművei látszanak a legalkalmasab-
baknak. (A rövidítések értelmét lásd a cikk végén található táblázatban.) 

Az atomenergetikai rendszerek közti verseny mára stabilizálódott; az 
atomerőművek túlnyomó többsége a LWR rendszerhez tartozik, reaktoraik PWR vagy 
BWR típusúak. Ezek 1990-ben a reaktorok 87,6%-át tették ki. Ezen rendszerek fő 
szállítói az AEÁ és Oroszország. Fontos rendszer még a HWR, reaktorainak túlnyomó 
többsége PHWR-CANDU típusú. Ezek a világ „reaktorkészletének" csak 5,6%-át teszik 
ki. Ezek az arányok tökéletesen megérthetők, ha figyelembe vesszük mindenik 
reaktor előnyeit és hátrányait illetve a különböző gazdasági, politikai és történelmi 
megfontolásokat. 

Az atomenergetika jelenlegi legfontosabb feladata olyan technológiák kidol-
gozása, amelyek minél jobb üzemanyagfelhasználást biztosítsanak. Ugyanis a ter-
mészetben fellelhető uránnak csak a 0,7%-a használható direkt módon 
energiatermelésre (U-235); a fennmaradó 99,3% az urán 238-as tömegszámú izotópja, 
ami nem hasad. Márpedig az U-235-öt elválasztani az U-238-tól (dúsítani) igen 
költséges feladat. Viszont az U-238 gyors neutronok hatására átalakulhat Pu-239-é, 
ami már hasítható lassú neutronokkal. Hasonlóképpen lehet a Th-232-t átalakítani 
U-233-á, amely szintén hasadó anyag. Jelenleg két megoldás mutatkozik a nukleáris 
üzemanyag problémájára. Az egyik a gyors tenyésztőreaktorok alkalmazása. Ezek 
kifejlesztésére Franciaország, a volt Szovjetunió és az jelentős összegeket 
fordítottak, így ma már egyes villamos erőművek (600-1200 MWe) gyors 
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tenyésztőreaktorokkal működnek. A Pu gazdaságos termelése nehéz és csak részben 
megoldott feledat. Tóriumot használni viszont már a lassú neutronos reaktorokban 
is lehet; erre a célra legmegfelelőbbek a CANDU típusúak. 

Anélkül, hogy alaptalan jóslatokba bocsátkoznánk állíthatjuk, hogy a jövő ener-
giaforrása a magfúzió lesz. Fúziókor a nyugalmi tömeg (931 MeV) 3,5%-a alakul 
hasznos energiává, míg fissziókor csak 0,9% a nukleon tömegéből. Fúzióhoz szük
séges üzemanyagot (hidrogén, deutérium, trícium) pedig a világóceánok szinte 
korlátlan mennyiségben biztosíthatnak. A fúziós folyamat megvalósítása azonban 
igen nehéz, ugyanis elképzelhetetlenül magas hőmérséklet (100 millió fok) és nyomás 
szükséges hozzá. Ezt már nagyon rövid időkre sikerült is létrehozni, de a termelődött 
energia nem tette önfenntartóvá a reakciót. 

Mint már említettem, az atomerőművek eddigi velejárója a biztonsági problémák. 
A legjobb, ha egy ország nukleáris berendezéseit nemzetközi szervezetek ellenőrzik. 
Fél évszázad atomenergetikai gyakorlata (és különösen a csernobili baleset) azt 
mutatja, hogy a reaktorköpeny elengedhetetlen biztonsági berendezés. Ez balesetkor 
3-5 nagyságrenddel kisebb effektív ekvivalens dózist jelent a környező lakosság 
számára mint amikor nincs köpeny. Az eddigi nukleáris balesetek közül említésre 
méltóak: Windscale (Anglia)-1957; Idaho SL-1 (AEÁ)-196l; Three Mile Island (AEÁ)-
1979 és Csernobil (ma Ukrajna)-1986. Elengedhetetlen feltélele az atomerőmű 
biztonságos működtetésének a személyzet kiképzésére fordított különös gond. 

A világon termelt elektromos összteljesítmény illetve az atomerőművekben termelt 
elektromos teljesítmény földrajzi eloszlása 1990-ben: 

Régió összte l j . (GWe) nukleár is t e l j . ( G W e ) 

Észak -Amer i ka 8 8 1 1 1 7 
N y u g a t - E u r ó p a 5 5 6 1 2 2 
Kelet -Európa 5 3 5 6 1 
Iparosodo t t Csendes-óceán 
Á z s i a 

2 3 3 31 Iparosodo t t Csendes-óceán 
Á z s i a 3 1 0 1 4 
La t in -Amer ika 1 7 5 2 , 2 
A f r i k a 1 4 4 1,8 
IPAROSODOTT O R S Z Á G O K 2 0 9 6 3 2 2 
FEJLŐDŐ O R S Z Á G O K 7 4 9 2 7 
FÖLD 2 8 3 4 3 5 0 

Egy kis történelem 
Albert Einstein 1905-ben az Annalen der Physik oldalain közölt egy két és fél 

oldalas cikket, amelyben egy, mint később látni fogjuk, világrengető kérdést fogalmaz 
meg: „Függ-e egy test tehetetlensége az energiatartalmától ?" A választ is megadja rá: 
igen. Egy test tömege annak energiatartalmának mértéke; matematikailag a híres 
összefüggéssel fejezhető ki: E=mc 2 . Azaz egy test energiatartalma egyenlő annak 
tömege szorozva fénysebesség a négyzeten (c=300.000 km/s). Ez a korszakalkotó 
képlet a tömeg-energia ekvivalencia-elvet tartalmazza (egyes könyvek helytelenül a 
tömeg energiává alakítása kulcsának nevezik). Más szóval az anyagban hatalmas 
energia szunnyad. Ha tömeg tűnik el, helyébe mc2 energia szabadul fel, és fordítva, 
ha tömeg keletkezik, az mc2 energiát nyel el. Ezt Walter Nerst Nobel-díjas német 
fizikus a következőképpen mondta el a kíváncsiskodó laikusoknak: „Mi, hogy úgy 
mondjuk, egy lőporos hordón élünk". Ám megnyugtatásképpen hozzáfűzi: „amely
hez, hála Istennek, még nem találták meg a gyufát". Nos, a gyufát a neutron 
felfedezése jelentette (James Chadwick-1932). Ez után Fermi megpróbált új, az 
urániumnál nagyobb rendszámú elemeket előállítani úgy, hogy nehéz atommagokat 
neutronokkal bombázott. Ezen munkásságáért 1938-ban Nobel-díjat kapott. 1934-ben 
Otto Hahn, Lise Meitner és Fritz Strassmann megismételték Fermi kísérleteit az új 
elemek képződési mechanizmusának feltárására. Hasonló kísérletek indultak Párizs-
ban is Juliot-Curie vezetésével. Abban az időben mind Fermi, mind pedig a berlini 
három kutató meg voltak győződve arról, hogy új, transzurán elemeket fedeztek fel 
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93, 94, 95 és 96-os rendszámmal. Valójában azonban kísérleteik során olyan bonyolult 
és forradalmian új folyamatok történtek, amelyeket akkor még csak nem is sejthettek. 
Az első transzurán elemeket majd csak 1940-ben hozta létre E. McMillan, P. Abelson 
valamint G. Seaborg kutatócsoportja. Négyévi kutatás után Otto Hahn és Fritz 
Strassmann felfedezik a neutronokkal való bombázás kiváltotta atommaghasadást: 
azt vették észre, hogy ha uránium atommagot bombáztak neutronokkal az két 
könnyebb elem atommagjára esett szét, körülbelül úgy, mint amikor egy sejt osztódik. 
Ez igen meglepő eredmény volt, és szinte ellentmondásban állott az addigi 
felfedezésekkel. Hahn és Strassmann kísérleti eredményeiket 1939-ben teszik közzé 
a DieNaturwissenschaften-ben. Meitner és Frish néhány napra rá, 1939. január 16-án 
a Nature angol lapban közölnek két cikket, amelyben elméleti úton értelmezik a 
maghasadást. Ebben azt a feltevést vetik fel, hogy a nehéz atommagok instabilak, és 
így az urániummag gerjesztve a becsapódott neutrontól szétszakadhat két, körülbelül 
egyenlő részre. Ezek a hasadási termékek, köztük oszlanak el az eredeti uránmag 
protonjai és neutronjai. Hamarosan Juliot-Curie, Halban és Kowarski felfedez hasadási 
termékként jelentkező 2-3 szabad neutront. Ez a felfedezés jogot ad arra a további 
elméleti majd később gyakorlati kutatásra, amely a láncreakció létrehozásának 
lehetőségével foglalkozott. Megvan tehát az az elem amely egy neutront elnyel, hasad, 
energiát ad át környezetének, majd további átlag 2-3, esetleg 4 neutront termel. Most 
már a láncreakció gyakorlati létrehozása lett a szakemberek fő célja. 

A hasadási folyamat energiamérlege, figyelembe véve Einstein képletét, a követ-
kező: vegyük például azt az esetet, amikor az 235U hasadás során egy 100 és egy 133 
tömegszámú részre esik szét és 3 neutron szabadul fel. A fisszió előtt volt 1 darab 
2 3 5U-atom (tömege 235,043933 u) és 1 neutron (1,008665 u), összes tömegük 
236,052598 u. A fisszió megtörténte után kapunk 2 atommagot (232,812000 u) és 3 
neutront 0,025995 u), összes tömegük 235,837995 u. Hiányzik tehát 0,214603 u 
tömeg. Einstein képlete szerint ez (0,214603 u) (931 MeV/u)=200 MeV energia 
felszabadulásának felel meg. Ez a 200 MeV az a közepes energiaérték, amit 
atomonként nyerünk az 2 3 5 U magjának hasítása során. Ennek az energiának majdnem 
az egész részét fel lehet használni hőenergia formájában, átlagban csak 12 MeV „vész 
el" a neutrínók által. Mindezt a gyakorlat igazolta. Ugyanerre az eredményre jutnánk, 
ha nem a tömeghiánnyal hanem a kötési energiával számolnánk. 

A láncreakció 
Most lássuk, mi is az a láncreakció? Az atommag cseppmodellje alapján 1929-ben 

Bohr, Wheeler és Frenkel kifejlesztettek egy egyszerű elméletet a maghasadásra. Ha 
egy adott energiájú neutront egy nehézatommag (mondjuk U-235) elnyel, egy igen 
rövid életű (10-12 - 10 - 1 5 s) komplex atommag keletkezik. A neutron által hozott energia 
rezgésbe hozza a magot, ami középtájt a mag elvékonyodásához vezet. A neutron 
energiája elég ahhoz, hogy az ellipszis alakú magot a felületi feszültség és az erős 
kölcsönhatás erői már ne legyenek képesek együtt tartani; a szakadást az elektroszta-
tikus taszítóerő is elősegíti. A középen elvékonyodott mag „tovább húzza a nadrág
szíját", amíg ketté nem hasad. Az így keletkezett két könnyű atommag (hasadási 
termékek) a hasadás pillanatától számítva 10 - 1 7 s múlva gyors neutronokat bocsát ki, 
átlagosan 2,426 neutront minden uránhasadáskor. Utána, nagyon rövid idő elteltével 
a termékek kb. 1 MeV energiájú sugarakat bocsátanak ki. A láncreakció szem-
pontjából a neutronok a fontosak. Mert megeshet, hogy az újonnan „felszabadult" 
neutronok közül legalább egy szerencsésen találkozik egy U-235 maggal, nekimegy, 
beleragad és azt is széthasítja. Az új hasadás(ok) újabb szabad neutronok keletkezését 
eredményezik, amelyek ugyancsak hasíthatnak U-235 magokat. Így a folyamat 
folytonossá válik, az első hasadás után „maguktól jönnek" a többiek. A gyakorlatban 
ez korántsem ilyen egyszerű. A hasadás során keletkezett szabad neutronok mind 
nagy mozgási energiával rendelkeznek (0-17 MeV energiával, átlagban 1,7 MeV-al. 
De a legtöbbjük energiája 0,7-0,8 MeV). Ez olyan nagy sebességet jelent, hogy azok, 
ha találkoznak is 2 3 5U-maggal, szóródnak rajta, nem nyelődnek el. Az 2 3 5 U magok 
csak a relatív lassú, úgynevezett termikus neutronokat fogadják be (ezek energiája 
0,025 eV körüli). A túl lassúak viszont lepattannak a magról. Egy megfelelelő 
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neutronlassító anyag segítségével az U magjának hasadásakor keletkezett gyors 
neutronok lassíthatók (termikussá tehetők). Ilyen anyag például a grafit vagy a víz 
illetve a nehézvíz; szaknyelven moderátoroknak nevezzük őket. Még más gyakorlati 
akadályai is lehetnek a láncreakció létrejöttének. Az egyik az, hogy mielőtt a termikus 
neutron U-235-höz illetve a gyors neutron a moderátorhoz érne elnyelődhet külön-
böző szennyezőanyagokban, így az a hasadás szempontjából elvész. A moderátor 
anyaga is nyelhet el neutronokat. Ha a hasadóanyag mennyisége kicsi, a neutronok 
kisebb valószínűséggel találkoznak U-magokkal, sőt ki is szállhatnak a rendszerből. 
Hogy növeljük a lehetőségét a neutron-U-235 találkozásnak, növelhetjük a hasadóa-
nyag koncentrációját, azaz dúsíthatjuk az uránt. Ez azt jelenti, hogy az U-235 
koncentrációját megnöveljük az U-238-éhoz képest. Ez egy roppant nehézkes és 
energiaigényes művelet; később még szó lesz róla. 

A Manhattan-terv 
1939 januárjában Washingtonban megrendezik az Ötödik Nemzetközi Elméleti 

Fizika Konferenciát. Niels Bohr és Enrico Fermi díszvendégekként vesznek részt rajta. 
Bohr beszámol Hahn és Strassman kutatási eredményeiről, ami a fizikusok figyelmét 
a láncreakcióra összpontosította. A konferencia után a nevesebb amerikai egyetemek 
saját kutatóprogramokba kezdenek a láncreakció gyakorlati létrehozására, mert 
belátható volt, hogy ez összehasonlíthatatlanul nagyobb energiát szolgáltathat min-
den eddigi energiaforrásnál. A Columbia egyetemen Szilárd Leó és Fermi kísérleteiket 
vízzel és természetes uránnal végzik, majd grafitból és urániumból reaktor elemek 
készítésébe fognak. Dunning tiszta U-235-tel illetve dúsított uránnal szeretne kísér-
letezni. Ám a dúsítás problémája még megoldatlan, se módszerek, se pénz hozzá. 
Fermi és Szilárd előzetes eredményei biztatóak, de anyagi támogatás szükséges a 
további kutatáshoz. '39 októberében Sachs egy levelet juttat el Roosevelt elnökhöz, 
amelyet Fermi és Szilárd fogalmaztak meg és Einstein is aláírta. Ebben felvetik egy 
új robbanóanyag létrehozásának lehetőségét. A levélben feltételezéseiket is leírják a 
német uránium-programmal kapcsolatban, éspedig, hogy azok már előrehaladott 
stádiumában vannak, amelynek végső célja valószínűleg egy szuperbomba létre
hozása. Roosevelt egy Uránium Tanács létrehozását határozza el. Ez a bizottság 
azonban szinte semmit sem tett. Hogy a bizottság munkálatai beinduljanak, egy másik 
levélre is szükség van. Az első jelentésben a következők vannak felsorolva: 

- egy önfenntartó láncreakció létrehozása lehetséges; 
- a láncreakció tengeralattjárók meghajtására alkalmas; 
- egy láncreakciós bomba létrehozása is lehetséges; 
- a kutatások kormánytámogatásra szorulnak. 
Első lépésként javasolják 4 t grafit és 50 t urániumoxid vásárlását. 1940 júniusában 

létrejön a National Defense Research Commitee(NDRC), amelyik a nukleáris program 
vezérlését veszi át. Egy évre rá a nukleáris „bürokráciát" átpofozzák; Vannevar Bush 
vezetése alatt megalakítják a Tudományos Fejlesztési és Kutatási Hivatalt (OSRD). Az 
Uránium Bizottság lesz ennek az S-1 részlege. Ez idő alatt Anglia is erőfeszítéseket 
tesz az atombomba létrehozására. Berkeleyben biztató eredményeket érnek el az 
újonnan felfedezett 94-es rendszámú plutóniummal. 

Az események felgyorsulnak. '41 októberében Bushnak sikerül a Fehér Háztól 
engedélyt kapni a bomba elkészítésére és kicsikarni a rég várt anyagi támogatást. 
Ezentúl az állam fizeti a fizikusokat a nukleáris fegyverkezés terén tett kutatásaikért. 
A tervek a következőképpen néztek ki: a) '42 júliusáig határozzák meg, lehetséges-e 
a nukleáris láncreakció gyakorlati megvalósítása; b) '43 januárjáig valósítsák meg az 
önnfenntartó láncreakciót; c) '44 januárjáig vonják ki a 94-es elemet tetemesebb 
mennyiségben az urániumból; d) '45 januárjáig pedig készítsék el az atombombát. 

1942 novemberében Fermi irányítása alatt megkezdik a világ első atomreak-
torának építését a Chicagoi Egyetem stadionja alatt. December 2-án telefonon 
továbbították a következő üzenetet: „Az olasz navigátor sikeresen érkezett az új 
világba". Ez egy kódolt üzenet, ami Fermi sikerét jelentette: sikerült a CP-1 (Chicago 
Pile-1) reaktort kritikus állapotba hozni, az atommáglyát begyújtani. A masszív 
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építmény 400t grafitot, 6t fémes urániumot és 50t urániumoxidot tartalmazott. 
Névleges teljesítménye csak 2 kW, így a környező levegő hűtése elégséges volt. 

A láncreakció létrehozásával párhuzamosan nagy erőfeszítéseket tesznek az 
urándúsítás megfelelő technológiájának kiválasztásához. A Virginia Egyetemen a 
centrifugás módszerrel folytattak kutatásokat; Berkeleyben az elektromágneses 
elválasztással foglalkoztak. A legmegfelelőbbnek azonban a gázdiffúziós módszer 
bizonyult és az első urándúsító üzemet Oak Ridge-ben építették. Ez annak idején a 
világ legnagyobb üzemi épülete volt és villamosenergia- és vízfogyasztása kb. egy 
milliós nagyvároséval egyezett meg. Még '42 végén kiválasztják a Hanford melletti 
területeket Pu-gyáraknak és a Los Alamos-i kanyonokat elméleti kutatóközpontnak. 
Itt meg is kezdik az építkezéseket Robert Oppenheimer vezetése alatt. A '43-'44-es 
esztendők ezeket a vad helyeket elsőrangú tudományos kutatóközponttá varázsolják 
a Manhattan terv keretén belül. 

A nagy anyagi és szellemi erőfeszítés nem marad eredmény nélkül és 1945. július 
16. az a dátum, amikor az első kísérleti atomrobbantást végrehajtották. A robbanás 
hatásai messze felülmúltak minden addigi számítást. A robbanás ereje kb. 20.000 
tonna TNT-nek felelt meg. A robbantás közelében elhelyezett megfigyelőtorony 
elpárolgott a magas hőmérséklet miatt, a robbanás „szele" 200 km-es körzetben 
érződött. Ez csak a kezdet volt. Következtek Hiroshima és Nagaszaki. Az alkotó ember 
munkája hadi célokra használva rettenetes pusztítást okozott. A bombák ledobásának 
híre hallatán Otto Hahn, aki épp egy angol koncentrációs táborban volt kollégáival, 
majdhogynem öngyilkos lett. Hogy mégsem tette meg, talán annak tulajdonítható, 
hogy bízott az ember békés voltában. 

Az atomenergetika fejlődése 
Az első reaktorok. Az első atomreaktor szabadalma a Swiss Patent Office-nél 

található. A leírt rendszer természetes uránnal és nehézvíz moderátorral működött. 
Az első atomreaktort, a CP-1-et 1942-ben Chicagoban építették meg. 1943 novem-
berében Oak Ridge National Laboratories megépíti a második reaktort, CP-2-t, 
amelyik nagyon hasonlított az elsőre, de jóval nagyobb teljesítményű volt (1 MW). A 
hűtést levegővel oldották meg egy ventillációs rendszeren keresztül. '43-'44-ben Palos 
Park-ban indult be a CP-3, az első reaktor, amely moderátorként nem grafitot hanem 
nehézvizet használt. Ezen reaktorokat használva modellként, felépítették az első 
Pu-termelő reaktorokat is Hanfordban, '44 szeptemberében. A reaktorokat grafittal 
moderálták és nehézvízzel hűtötték. Később, a Savannah River-i reaktorok már 
nehézvíz moderátorral épültek egy jobb U 2 3 8-Pu 2 3 9 konverziós hatásfok érdekében. 
Mindezen reaktorok működése közben termelődő hőt nem használták fel, egyszerűen 
az atmoszférába disszipálták. Épp ez a hő válik az aktív zóna főtermékévé a 
villamosenergiatermelő atomerőművek esetében. Az első Pu-239 üzemanyagú gyors-
neutronos reaktor Los Alamosban indul be. A második ilyen reaktor az EBR-1 volt 
amelyik bebizonyította, hogy hasadóanyagtermelés és energiatermelés egyidejűleg 
lehetséges. Rögtön a második világháború után Angliában Oxford mellett John 
Cockroft vezetésével egy nagy kutatóközpont létesül, amelyik különféle reaktorok 
kifejlesztését tűzte ki céljául. Előbb két természetes urán-grafit reaktort építettek, majd 
Észak-Angliában, Windscale-nél Pu-termelő reaktorokat. Ezek annyiban különböztek 
a hanfordiaktól, hogy léghűtésesek voltak. 

Az első atomerőműnek a volt Szovjetunióban, Obninsk-nál épült erőművet tartják. 
1954-ben avatták fel és 5 MWe volt a teljesítménye. Angliában, Calder Hall-nál '56-ban 
indul be nyolc Pu- és villamosságtermelő reaktor. Ezeket nyomás alatt CO2-dal 
hűtötték és a fűtőelemek védőburka magnéziumötvözetből, Magnox-ból készült. 
Innen jön az angolok, majd később a franciák által kifejlesztett rendszer neve. 

1949-ben az amerikai Rickover admirális engedélyt kap az Egyesült Államok 
Atomenergia Testületének tengerészeti alrészlegének létrehozására, amelyik majd 
egy atomtengeralattjárót tervez. Egy olyan reaktort kellett kifejleszteni, amely minden 
eddiginél nagyobb teljesítményt nyújt, de befér egy tengeralattjáró korlátozott terébe 
és a súlyára is megkötések vannak. Egy olyan reaktort használtak fel erre a célra, 
amelyiknek üzemanyaga erősen dúsított (és így méregdrága) urán, és nyomás alatt 
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levő vízzel moderálják és hűtik. Az első amerikai atomtengeralattjárót a Westinghouse 
cég készítette el és a Nautilus nevet viselte. 1954-ben bocsátották vízre. 

Az új dúsított urániumos reaktorral (PWR) elért sikerek a reaktor villamosenergia 
termelésére való felhasználását tették lehetővé. Az első PWR reaktoros villamosára-
mot termelő atomerőmű Shippingportban indult be '57 decemberében (15 évre a 
CP-1 után). Ez volt a legerősebb atomenergetikai rendszer első képviselője. Fran-
ciaországban az atomenergetikai ipar korai fejlődését egyrészt az elsőrangú szakem-
berek, másrészt a Limousin hegységben talált uránérc, harmadrészt a tiszta grafit 
határokon belüli előállításának lehetősége biztosította. 

Atomenergetikai programok 
A második világháború után az atomkutatások eredményei szigorúan titkosak 

voltak. Az 1955-ös genfi ENSZ kongresszus jelentette az áttörést ezen a téren. Akkortól 
indult el a technológiák áramlása az országok között. 1957-ben megalakult Bécsben 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) azzal a céllal, hogy növelje az atomener
gia békéhez, egészséghez és prosperitáshoz való hozzájárulását. Ugyancsak ez az 
intézmény nemzetközi felügyelő szerv szerepét tölti be a reaktorokra vonatkozólag. 

Hat ország indult az atomenergia utáni versenyben: a volt Szovjetunió, Nagy 
Britannia, az AEÁ, Franciaország, Kanada és Svédország. A többi ország mind olyan 
rendszert és stratégiát vett át amit az úttörők kifejlesztettek. A kezdeti periódusra 
vonatkozóan elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a szén és a kőolaj ára esett 
az AEM-ben termelt villamosság elsősorban azért vált versenyképpessé mert az 
AEM-ek elektromos teljesítményét sikerült 900 MWe (egy standard hőerőmű teljesít-
ménye) fölé emelni (1200-1300 MWe). Az angolok egy idő után belátták, hogy a 
Magnox reaktorok technikailag meghaladottá váltak. Az új reaktoraik már dúsított 
uránoxiddal működnek. A franciák is '70-ben lemondanak a természetes uránium 
hajtotta GCR reaktorokról és a dúsított üzemanyagot igénylő PWR típusra térnek át. 

Az 1973-as és 1978-as olajáremelkedések drasztikusan kihatottak egyes országok 
energetikai iparára. Az első „olajsokk" egy lassú, majd egy nagyon gyors 260%-os 
olajáremelkedést jelentett. A második áremelkedés 130%-os volt, mégis a fel-
használókra ez volt nagyobb kihatással. A legérdekesebb Franciaország esete. Három 
probléma merült fel: csökkentenie kellett az energiaárakat a határain belül, csökken-
tenie kellett energiaiparának függőségét más országokétól és ki kellett terjeszteni az 
energiaforrások spektrumát. Az AEMek „mentőövnek" mutatkoztak. '74-től kezdve 
nagy erőfeszítéseket tettek az energetikai mérleg átrendezésére. Tíz évre rá a 
kőolajtermékek szinte teljesen eltűntek a villamosenergiatermelésből, helyette AEM-ek 
jelentek meg. 1988 elején Franciaország 53 AEM-vel rendelkezik, majdnem 50.000 
MWe összteljesítménnyel, ami a világ AEM-eiben termelt elektromos teljesítmény 
17%-a és az egész ország elektromos energiatermelésének majdnem 70%-a. 1994 
végén a franciaországi atomerőművek száma 56-ra nő és összteljesítményük 58.500 
MWe ami az ország villamosenergiatermelésének 75,3%-a. Azt is mondhatjuk, hogy 
Franciaországnak van jelenleg a legfejlettebb atomenergetikai programja. 

Az AEM-ekben termelt energia ára kezdetben magasabb volt mintha azt konven
cionális módon termelték volna. De idővel ez a helyzet megváltozott. A széntüzelésű 
erőművekben termelt energia ára az AEM-ekben termelt energia áránál 1,4-1,5-ször 
magasabb. 

Az Obninszk-i és Calder Hall-i erőművek óta már rengeteg erőmű épült. 1988. 
január 1-én a világon 417 energetikai reaktor üzemelt 26 országban kb. 300.000 MWe 
teljesítménnyel. Ezek száma 1994 végére 432-re és összteljesítményük kb. 
340.000 MWe-re nőtt összesen 32 országban. Világviszonylatban 1988-ban az összes 
termelt elektromos energia 16%-át termelték atomerőművekben (rövidítsük AEM-nek 
őket). 1990-re ez a hányad 20%-ra nő. 

Érdekes megnézni az AEM-ek országok szerinti eloszlását is. Észrevehető, hogy 
csak három ország (AEÁ, a volt Szovjetunió utódállamai és Franciaország) a világ 
AEM-einek több mint 51%-át és összteljesítményeiknek kb. 60%-át birtokolják. A 
következő országok a világ legnagyobb atomerőműbirtokosai: AEÁ, Franciaország, 
Japán, Nagy Britannia, Kanada, Németország, Svédország, Oroszország és Ukrajna. 
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1987-ben 13 országban tette ki az AEM-ekben termelt áram az össztermelés minimum 
25%-át, 1994-ben pedig 17 országban. 

Mire jó még az atomreaktor? 
Mint láttuk, az atomreaktorokat legkézenfekvőbb villamosenergia termelésére 

fogni. De ezenkívül még rengeteg terület van ahol a nehézatommagokban rejlő 
energiák felhasználása lehetséges. A reaktorok egy részét járművekre helyezik el. Az 
AEÁ-ban a negyvenes-ötvenes években felvetődött az atommeghajtású repülőgép, 
mozdony, űrrakéta gondolata, de egyik sem bizonyult megvalósíthatónak. De jól 
használható a reaktor hajók (elsősorban repülőgépanyahajók) és tengeralattjárók 
hajtására. Léteznek kutatási célokat betöltő reaktorok is. Más reaktorokat különféle 
izotópok előállítására használnak, az izotópokat pedig elsősorban a gyógyászatban, 
anyagvizsgálatban, a fizika, kémia, biológia különféle ágaiban alkalmazzák. Külön-
leges atomreaktorokat építenek egyes műholdakba is energiaellátásuk biztosítására. 
Egy másik reaktortípus a hasadóanyagtermelő tenyésztőreaktor. Ezek általában Pu-ot 
termelnek hadászati célokra. 

A használt rövidítések jegyzéke: 
G C R - G a s C o o l e d Reactor (Gázhűtéses reaktor) 
A G R - A d v a n c e d G a s C o o l e d Reactor (Fejlett qázhűtéses reaktor ) 
HTGR - H i g h Tempera tu re G a s C o o l e d Reactor (Magashőmérsék le tű gázhűtéses reak to r ) 
THTGR - Thor i H i q h Tempera tu re G a s Coo led Reactor (Magashőmérsék le tű gázhűtéses 

tó r iumreak to r ) 
H W R - H e a v y W a t e r Reactor (Nehézv izes reaktor) 
P H W R - Pressur ized H e a v y W a t e r Reactor (Nyomo t t nehézvizes reaktor ) 
B H W R - Bo i l i ng H e a v y W a t e r Reactor (Nehézv íz fo r ra ló reaktor) 
LWR - Light W a t e r Reactor (Könnyűv izes reaktor) 
P W R - Pressur ized W a t e r Reactor (Nyomot tv izes reaktor ) 
B W R - Bo i l i ng W a t e r Reactor (V íz fo r ra ló reaktor) 
W E R - V o d o V o d i a n o j Energeticseszki j Reaktor (Víz-víz energet ika i reaktor ) 
LWBR - Light W a t e r Breeder Reactor (Könnyűvizes tenyésztőreaktor) 
RBMK - Reaktor Balsoj Moszcs inosz t i Kanal in í j (Nagy te l jes í tményű fo r ra lókaná l i sos reak to r ) 
S G H W R - S team G e n e r a t i n g H e a v y W a t e r Reactor (Nehézv ízze l m o d e r á l t 

könnyűv í z fo r ra l ó reak tor ) 
MSR - M o l t e n Sal t Reactor (Olvasztot t sóval hűtött reaktor ) 
MSBR - M o l t e n Salt Breeder Reactor (Olvasztot t sóval hűtött tenyésztőreaktor ) 
FBR - Fast Breeder Reactor (Gyors tenyésztőreaktor) 
LMFBR - L iqu id M e t a l Fast Breeder Reactor (Olvasztot t fémekkel hűtött gyo rs 

tenyésztőreaktor ) 
GCFBR - G a s C o o l e d Fast Breeder Reactor ( G á z z a l hűtött gyors tenyésztőreaktor ) 

Szőke Szilárd Zs igmond 
Temesvár 
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