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1.  BEVEZETÉS 

1975 óta a Budapest Műszaki Egyetem Kémiai Technológia, majd 2008 óta Kémiai és Környezeti 

Folyamatmérnöki Tanszékén folyamatosan oktatom a „Radiokémia”, a „Kémiai technológia”, a 

„Vízkémia és technológia”, az „Energiatermelés” és a „Korszerű energiatermelés” tárgyakat vegyész-, 

biológus- és környezetmérnök-hallgatók számára, a „Nukleáris környezetvédelem” tárgyat 

gépészmérnök-hallgatóknak és a „Radioaktív hulladékok”  tárgyat környezetvédelmi szakmérnök-

hallgatóknak. Az eltelt hosszú idő során felmerült egy, az atomenergetikával és a nukleáris tech-

nológiák alkalmazásával kapcsolatos ismeretanyagokat elsősorban gyakorlati oldalról megközelítő 

jegyzet, könyv szükségessége. Különösen az elmúlt 2010-es évben vált világossá, hogy a jelenlegi 

civilizációnkat alapvetően érintő, sürgető és megoldásra váró globális kérdések között (népesedés, 

élelmiszer- és vízellátás, környezetszennyezés, energiaszolgáltatás stb.) a megbízható, hosszú távú és 

megfizethető energiaellátás kérdésének megnyugtató megoldása aktuálissá vált. Ezen belül kiderült, 

hogy a fosszilis energiahordozók felhasználásán alapuló energiaszolgáltatás nem tartható tovább fent, 

és azokat teljes mértékben helyettesíteni csak a napenergia – jelenleg kidolgozásra váró – technológiai 

megoldásaival és a nukleáris energia fokozottabb, továbbfejlesztett alkalmazásával lehet.  Ezen a 

területen rendkívül gyorsan avulnak el az ismeretek, ezért igen nehéz a legújabb ismereteket közlő 

„up-to-date” jegyzetet, könyvet írni. A legújabb kutatási eredmények és elképzelések információihoz 

csak korlátozott a hozzáférés, ezért jelen könyv alapvetően a 2000–2005 évek már elfogadott, többé-

kevésbé tisztázott ismeretanyagára épül. 

A könyv tizenöt fejezetben foglalja össze a témakör fontosabb ismereteit. Természetesen a 

fejezetek részletezettsége, tartalma nem azonos nagyságú, melyért az olvasó megértését kérem. A 

jövőben lehetőségeimhez képest igyekszem kiegészíteni, pótolni az olvasók által hiányolt ismereteket. 

A bevezetés után a második fejezetben az energiaellátás jövőjét, a nukleáris energia szerepét és 

jelentőségét tárgyalom századunkban. Ismertetem azt a három fő okot, mely következtében a világ 

energiaellátása nem alapozható tovább fosszilis, nem-megújuló energiahordozókra. Röviden 

tárgyalom a nukleáris energiatermelés fúziós és az új hasadási eljárásait. 

A harmadik fejezetben részletesebben ismertetem a jelenleg technológiailag megoldott mag-

hasadáson (235U) alapuló energiatermelés alapjait, jellemzőit, és röviden a jelenleg üzemelő reaktorok 

típusait, jellemzőit. 

A negyedik fejezetben a jelenleg működő 1. és 2. generációs atomreaktorok fontosabb típusait 

tárgyalom. Itt részletesebben ismertetem a legfontosabb könnyűvizes reaktorokat és a nehézvizes 

CANDU-reaktort, a gáz- és folyékonyfém-hűtésű reaktorokat. 

Az ötödik fejezetben az újonnan fejlesztett 3. és 4. generációs atomreaktorok fejlesztési irányzatait 

és a jövő atomerőműivel szemben támasztott követelményeket ismertetem.  

A hatodik fejezet célja a nukleáris üzemanyagciklusok, a hasadóanyag-szükségletek és a radio-

aktívhulladék-mennyiségek, valamint a nukleáris üzemanyagciklusok elválasztási technológiáinak és a 

transzmutáció lényegének az ismertetése. 

A hetedik fejezetben röviden tárgyalom a nukleáris energetikában jelenleg alkalmazott 

üzemanyagok előállítási, szerelési és felhasználási technológiáit. 

A nyolcadik fejezet az atomreaktorok üzemelésének jellemzőit, vízüzemeit tárgyalja. Külön 

tárgyalja a PWR és VVER nyomottvizes reaktorok primer- és szekunderköri vízüzemeit. 

A kilencedik fejezetben részletesen ismertetem a különböző dekontamináló eljárásokat. 

A tizedik fejezet tárgyalja a kiégett fűtőelemek kezelésének, szállításának, tárolásának és 

reprocesszálásának technológiáit. 

A tizenegyedik fejezet a radioaktív hulladékok minősítésével, gyűjtésével, osztályozásával, 

tárolásával, szállításával, kezelésével, térfogatcsökkentésével, kondicionálásával, immobilizálásával, 

minősítésével és átmeneti és végleges elhelyezésével foglalkozik. 

A tizenkettedik fejezetben a Paksi Atomerőmű történetét, felépítését és rövid üzemvitelét 

ismertetem. 

A tizenharmadik fejezetben a radioaktív izotópok előállítását, ipari, mezőgazdasági, kutatási, 

biztonsági és egyéb alkalmazási eseteit tárgyalom. 
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A tizennegyedik fejezet tárgya a radioaktív izotópok orvosi alkalmazása, detektálási és terápiás 

eljárásainak rövid ismertetése. 

A tizenötödik fejezet ismerteti a radioaktív sugárzások detektálásának alapjait, a fontosabb 

detektortípusokat, az alkalmazott elektronikai eszközöket és a radioaktív mérési eredmények 

értékelésének alapjait. 

A végén egy rövidítésjegyzék található. 

 

Budapest, 2011. február 11. 

Pátzay György 
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2. AZ ENERGIAELLÁTÁS JÖVŐJE, A NUKLEÁRIS 

ENERGIA SZEREPE, JELENTŐSÉGE A 21. SZÁZADBAN 

A világ primer energia felhasználása folyamatosan növekszik (1965 és 2009 között évente átlagosan 

~2,5%-kal), az 1965-ös kezdeti érték mintegy 2,93-szorosára nőtt. Az energiafelhasználás 2010-ben 

közel 17 TW/év, amely döntően fosszilis eredetű!  Jelenleg a fajlagos energiafogyasztás ~900 

MJ/nap/fő (10,4 kW/fő). Napi táplálékunk energiatartalma ~0,14 kW/fő (3000 kcal/nap), ami az össz-

energiafogyasztás 1%-a. Az energiafogyasztás nagyon szór, egy fejlett és fejletlen társadalmat pél-

daként véve nagyságrendi eltérések adódnak: Svédország 15000 kWh/fő/év, Tanzánia 100 kWh/fő/év. 

2.1. A világ energiaigénye és energiahordozó készletei 

A modern emberi civilizáció „hatóereje”, működtetője az energia. A XIX. századtól az emberiség 

energiaigénye folyamatosan nőtt, és ez az a igénynövekedés vészesen emelkedő hatványfüggvény 

szerint változott. A 2.1. ábrán azt szemléltetjük, hogy ha a 2000. év adatai alapján az emberiség 

kőolajban kifejezett éves energiaigény növekedése 7% maradt volna, akkor 2000 és 2010 között az 

emberiség annyi energiát használt volna el, amennyit 2000-ig összesen felhasznált. 

 

2.1. ábra: Az emberiség tényleges és a jövőre becsült kőolaj-felhasználása 

Szerencsére a felhasználás üteme jelentősen lassult, és 2000–2010 években a felhasználás átlagos 

növekedése csak 0,989% volt évente. 

Ugyanakkor a Föld országainak energiafelhasználása rendkívül eltérő, a fejlett ipari országok 

fajlagosan 8–10-szer annyi energiát fogyasztanak, mint a fejlődők. Kézenfekvő tehát, hogy a Föld 

fosszilis energiakészletei végesek, és a jelenlegi exponenciálisan növekvő energiaigények mellett 

nagyon hamar kimerülnek. Amerikai kutatók szerint évi 1%-os energiafelhasználási növekmény 

mellett a világ olajtartalékai 70–90 évre elegendőek, attól függően, hogy az olajpala-mennyiségeket 

milyen becsült értékkel vesszük figyelembe. Ugyanezen tartalékok évi 5%-os energiafelhasználási 

növekmény mellett már csak 36–42 évet jelentenek. Bár a világ kőolajkészleteiben a hagyományos 



8 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

kőolajforrások mellett a nem-hagyományos kőolajforrások (nehézolajok, bitumenek, olajpalák, 

szintetikus olajok, tenger alatti olajkészletek, sarki olajkészletek, magas hőmérsékletű és nyomású 

kitermelések, szénkonverziós és egyéb biogén előállítások) egyre nagyobb szerephez jutnak, egy-

értelműen kimondhatjuk, hogy a szénhidrogén-alapú energiaforrások kiaknázása egyre lassabban, 

egyre drágábban és egyre kisebb mennyiségben történhet a közeljövőben. A nagy olaj- és gázmezőket 

az elmúlt két évszázad során már megtalálták, a tengerfenék kivételével nem valószínű újabb nagy 

szénhidrogéntelepek nagyszámú felderítése. Például az amerikai Shell 1885 óta 3600 kútjában 60 

Gbarrel (9,539×109 m3) kőolajat talált az USA területén kívül, becslések szerint újabb 3600 kúttal már 

csak 16 Gbarrel (2,54×109 m3) kőolajat termelhetne ki. Az AMOCO 600 kúttal 15 Gbarrel (2,38×109 

m3) kőolajat termelt, de ennek 93,3%-át az első 300 kút szolgáltatta. Becsléseik szerint eddig a világ 

konvencionális kőolajkészletéből körülbelül 822 Gbarrel (46%) olajat termeltek ki, a tartalékok 

mennyisége körülbelül 827 Gbarrel, a feltárt készlet körülbelül 1637 Gbarrel (91%), valószínűleg még 

feltárható 151 Gbarrel és kitermelhető még 978 Gbarrel. A világ kőolaj-felhasználása jelenleg 22 

Gbarrel/év (emelkedő), a készlet éves felhasználása 2,2%/év, az új készletek feltárása pedig 6 Gbarrel 

(csökkenő). Ebből következik, hogy a felhasználás és a készletfeltárás között 1980 óta egy folyama-

tosan növekvő különbség jött létre. A világ ismert kőolajkészleteinek a zöme a Közel-Kelet 5 országá-

ban található (Irak, Irán, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia). Ezekben az orszá-

gokban sem találtak újabb jelentős készleteket, és ezért a kutatók szerint a világ konvencionális 

kőolajtermelésében 2015–2020 után jelentős visszaesés várható (2.2. ábra). 

 

2.2. ábra: A világ kőolajtermelése (a sárga nyilak a tetőzés határait jelölik) 

Ugyanezen kutatók szerint a világ szénhidrogén-alapú fosszilis energiakészleteinek eddigi és 

várható alakulását szemlélteti az 2.3. ábra. 
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2.3. ábra: A világ összes szénhidrogén termelése (2000) és a becsült termelés 

A nehézolaj-termelést (a bitumenes homokkal együtt) sötétlila szín jelöli, melynek mennyisége 

lassan, folyamatosan növekszik. A sarkvidéki olajkitermelést (Alaszka) fehér szín jelzi. A mélytengeri 

olajkitermelést sötétkék színnel jelölték, mely folyamatosan járul hozzá a szénhidrogén-termeléshez és 

a kitermelési csúcsot túléli ugyan, de 2040 körül megszűnik. A természetes gázalapú folyadékokat 

sraffozott sötétzöld szín jelzi, és kitermelt mennyiségük együtt növekszik a vörös színnel jelzett 

földgázkitermeléssel. A becslés szerint a földgázkitermelés maximumát 2020 körül éri el.  A nem-

konvencionális gáz (szénalapú metán-előállítás, tömörpala gázok, mélytengeri zagyból fejlesztett gáz, 

magas hőmérsékletű és nyomású kitermelés, geotermális kutak mélységi gázai) kitermelését a lila szín 

jelzi. 

 

Az egyetlen, viszonylag nagyobb fosszilis energiakészlet jelenlegi tudásunk szerint a szénvagyon. 

Ugyanakkor a szén jelenlegi energetikai felhasználása környezetvédelmi okokból a világ egyre több 

országában kizárt, a jövőben csak a szénből nyomás alatt, magas hőmérsékleten előállított folyékony 

és gáz halmazállapotú másodlagos energiahordozók használhatók fel. Becslések szerint a jelenlegi 

felhasználási szint mellett a szénkészlet mintegy 120 évig fedezné az energiaszükségleteinket, azonban 

2–6%-os éves energiafogyasztási növekmény mellett csak néhány évtizedre futná. Jelenleg kezd 

tudatosodni az energiatermelő iparban, hogy a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a légkörbe kerülő 

szén-dioxid hatása katasztrófát okozhat, és sürgős emissziómérséklést kell bevezetni világszerte. A 

fosszilis energiahordozók fölhasználásának azonnali és drasztikus korlátozása mellett szól az a tény is, 

hogy a civilizációnk egyik pillérét képező műanyagok és szerves vegyületek, intermedierek létfon-

tosságú alapanyaga a földgáz és a kőolaj, ezért vétek lenne ezeket a nem-megújuló nyersanyagokat és 

energiahordozókat eltüzelni. 
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2.2. A jövő lehetséges energiaforrásai 

Fentiek figyelembevételével az energetikával foglalkozó szakértőknek el kell gondolkodniuk azon, 

vajon milyen forrásból elégítjük ki a világ lakosainak, a civilizációnak a rohamosan növekvő 

energiaigényét, ha nem akarunk néhányszor tíz éven belül civilizációnk fejlődési lépcsőin visszalépni, 

és szeretnénk az ún. „fenntartható fejlődést” mindenkinek biztosítani. A következő 2.1. táblázatban 

röviden összefoglaltuk a közeljövőben számba jöhető potenciális energiaforrásokat, energiatermelésük 

módját. 

2.1. táblázat: A jövő lehetséges energiaforrásai 

Energiaforrás Rövid leírás 

Szénkonverzió Gáz, folyékony szénhidrogén, alkohol stb. előállítása 

szénből 

Olajpala Petróleum-típusú tüzelőanyag előállítása olajpalából 

Csúcsüzemű gázturbina A forró füstgázok turbinát hajtanak a gőztermelés után 

MHD Forró plazma áthajtásával mágneses elektromos erőtéren 

elektromos áramot gerjesztenek 

Termoionos hatás Termikus gradiens hatására elektromos áramot 

gerjesztenek 

Tüzelőanyag-cellák Kémiai energiát elektromos energiává alakítanak 

Napenergiás fűtés és hűtés A napenergia közvetlen hasznosítása hűtésre és fűtésre 

napkollektorokkal 

Napcellák Szilícium félvezető cellákkal napfényből elektromos 

áramot állítanak elő 

Napenergia termoelektromos 

hasznosítása 

A napenergiát hővé, majd elektromos energiává 

alakítják át 

Szélenergia Szélenergiát elektromos energiává alakítják 

Óceánok termikus energiája A tengervizek hőfokgradiense alapján elektromos 

energiát állítanak elő 

Maghasadásos reaktorok Nehéz atommagok hasadásakor keletkező energiából 

elektromos energiát állítanak elő 

Szaporító reaktorok Maghasadás+a nem-hasadóképes nehéz atommagok 

átalakulása hasadóanyaggá 

Magfúzió Könnyű atommagok egyesülésekor felszabaduló energia 

átalakítása elektromos energiává 

Hulladékhő-hasznosítás Energiatermelő folyamatok hulladékhőinek (60–70%) 

hasznosítása 

Szilárd hulladékok Energiatermelés hulladékok égetésével 

Fotoszintézis Növényekkel a napenergiát biomassza-átmeneten 

keresztül egyéb energiává alakítják át 

Hidrogén Hidrogén termokémiai előállítása, mint energiaszállító 

közeg 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a jövő energiaforrásai közül potenciálisan a napenergia 

valamilyen formában történő hasznosítása, a fosszilis energiahordozó szén új típusú felhasználása, a 

megújuló energiaforrások és a maghasadáson, magfúzión alapuló nukleáris energiatermelés lehet a 

közeljövő energiaforrása. 

Ami a jelenlegi energiaforrásokat illeti, a vízenergia az egyetlen kereskedelmi méretekben alkal-

mazott megújuló energiaforrás. Ugyanakkor a jövőben a vízenergia termelése a mainak csak kb. 

kétszereséig növelhető, még akkor is, ha az összes lehetséges telephelyet kihasználják. Így a víz-

energia a jövő energiaigényének csak kb. 2%-át tudja kielégíteni. 

A biomassza-megújuló vegyi energia mennyisége kereskedelmileg nem jelentős a világgazda-

ságban, de nagyon fontos a Föld számos országában. Felhasználása a jövőben megkétszereződhet az 
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intenzív mezőgazdasági és erdőgazdasági módszerek és műtrágyák használatával. Így akkori rész-

aránya elérheti a 12%-ot. 

A többi megújuló energiaforrás – úgymint szél- és közvetlen napenergia – a legnagyobb erő-

feszítések ellenére is csak korlátozottan alkalmazhatók kereskedelmi méretekben, a jelenleg alkal-

mazott fosszilis energiahordozók teljes kiváltására nem alkalmasak. 

A napenergia kiaknázásával kapcsolatban már történtek előrelépések, és továbbra is intenzív 

kutatások tárgya, így akár a napenergia-felhasználás gazdaságos megvalósításának kérdése is meg-

oldódhat a jövőben. De a nap- és a szélenergia természetéből adódó erős szétszórtság (kis kon-

centráció) miatt a közeljövőben várhatólag nem fognak jelentős járulékot adni az energiatermeléshez. 

Jelentős tartalékot jelenthet a jelenlegi energiatermelő folyamatok hatásfokának javítása, például a 

víz–gőz-körfolyamat hatásfokának még lehetséges javítása, vagy a víznél jobb, új hőközlő közeg 

„felfedezése”. 

A világ lakossága folyamatosan növekszik, ami az energiafelhasználás növekedését is magával 

vonja. Hatékonyabban kell többet „termelni”. Az energiaintenzitás (kWh/$ előállított érték) nagyjából 

állandó, ezért évi ~2%-os GNP- (gross national product – bruttó nemzeti termék) növekedés kell a 

növekvő energiaigény kielégítésére. Rubbia olasz Nobel-díjas professzor számításai szerint 10 milliárd 

ember európai szintű energiaellátásához ~39 TW teljesítmény (a jelenlegi mintegy háromszorosa) 

szükséges! Ezt a hatalmas energiaigényt csak új, nagy volumenű energiaforrással lehet kielégíteni. A 

szén-, olaj-, gáz- és uránkészleteknek a jelenlegi fogyasztás mellett becsült készlete 230, 45, 63 és 54 

év. A fosszilis „éra” vége közeledik! A megújuló energiaforrások (szél, biomassza, víz, geotermia stb.) 

önmagukban nem elégségesek a megháromszorozódott energiaigény kielégítésére! Ezt az energia-

igényt csak a jövő nukleáris technológiáival és a Napból közvetve vagy közvetlenül nyerhető forrásból 

lehet kielégíteni! 

 

Mekkora energia nyerhető a Napból? 

 

A Föld legnaposabb régióiban az éves primer napsugárzás energiája ~2500 kWh/m2, ami ~285 W/m2. 

A 30 TW energiát 1,07×10
5
/η km

2
 területen lehet összegyűjteni, ahol η a napenergia átalakítási hatás-

foka hasznosítható energiává. A hatásfok a napelemeknél 0,1, a gyorsan növő biomasszánál pedig 

0,005. Tükrökkel fókuszálva 500–800 C hőmérsékletű hő állítható elő. 2000-szeres koncentrációval 

akár 200 W/cm2, azaz 200 MW/m3 teljesítménysűrűség is előállítható, ami megegyezik a nukleáris 

reaktorok teljesítménysűrűségével. A következő 2.4. ábrán látható naptoronnyal 104-szeres koncent-

rálást sikerült elérni. 

 

2.4. ábra: Solar 2 naperőmű (Mojave sivatag, Kalifornia, USA) 
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Egy 3000 MWt, azaz 1000 MWe teljesítményű atomreaktorral ekvivalens naperőmű kollektorainak 

felülete ~20 km2. A világ jelenlegi 10 TW elektromos teljesítményét tehát n=1013 W/109 W= 

=104=10000 db 1000 MWe teljesítményű naperőművel lehetne előállítani, ami 10000*20 km2=2×105 km2 

kollektorfelületet igényelne, ez pedig a Föld összes megművelt területének (107 km2) 1%-a.  A 3000 

MWt hőteljesítmény költsége jelenleg 1,5–2 milliárd US dollár a nukleáris és a naperőmű esetén is. 

Ugyanakkor a nukleáris erőmű területigénye mintegy huszadrésze a napkollektoros erőműének. 

Jelenleg 200 US dollár/m2 a naperőmű  beruházási költsége, de becslések szerint ez 75–100 US 

dollár/m2 értékre csökkenthető. 

Egy megfelelően konstruált naperőmű üzemi élettartama ugyanannyi, mint az atomerőműveké ~ 

60 év. Ugyanakkor karbantartási költsége alacsonyabb, üzemanyagköltsége pedig gyakorlatilag nulla. 

Nem kell hulladék keletkezésével, tárolásával számolni. 

A napi ingadozások elsimítását hatásos energiatárolók alkalmazásával lehet elérni. Ez nitrit-

sóolvadékok alkalmazásával, azok hevítésével (220–600 C között stabil állapotú olvadék) meg-

oldható, mely hőszigetelt tartályokban tárolható. Hosszabb napsütés hiányában fosszilis vagy más 

tartalék energiaforrás használható. Ha a napenergiát megfelelően nagy mennyiségben hasznosítjuk, 

versenyképessé tehető a jelenlegi energiaforrásokkal.  η ~25% esetén a felületigénye megfelelő. 

2.3. A nukleáris energiatermelés jövője, megoldandó feladatok 

Jelenleg 1 GWe elektromos teljesítményű erőmű földgáz esetén évente 30 db – folyékony földgázt 

szállító – tankhajónyi, azaz 1,8 milliárd m3 földgázt, 15–45 db – kőolajat szállító – tankhajónyi, azaz 

1,3 millió tonna kőolajat, 600 db – szenet szállító – vonatszerelvénnyi, azaz 2 millió tonna kőszenet, és 

ezzel szemben 6 db pótkocsis teherautónyi, azaz 150 tonna természetes (20 tonna 4%-ra dúsított) uránt 

igényel. A világ energiaellátása három fő ok miatt nem alapozható tovább fosszilis, nem-megújuló 

energiahordozókra. A szükséges váltás okai: 

 

1. A gazdaságosan kitermelhető fosszilis energiahordozók kimerülőben vannak 

(változatlan fogyasztás mellett, becslések alapján a kőolajkészletek 45, a földgázkészletek 

50, a szénkészletek 170 évig elegendőek). 

2. A fosszilis energiahordozók tárolt kémiai energiája égetéssel szabadítható föl, és az égés 

során keletkező gázok üvegházhatásuk révén globális klímaváltozást okozhatnak, 

mely környezeti katasztrófával fenyeget. 

3. Az elégetésre kerülő fosszilis energiahordozók értékes, nem-megújuló vegyipari 

nyersanyagok a jövő generációi számára. 

 

A felsorolt okok miatt megnőtt az érdeklődés a megújuló energiaforrások és az atomenergetika 

iránt. A jelenleg üzemelő atomerőműveknek számos előnyös tulajdonsága van. Ezek: 

 

 a stabil üzemelési költségek,  

 a költségek zömét az erőmű építése jelenti, 

 nincs szezonális (olaj-, gáz-, szén-) áringadozás, 

 nincs CO2 emisszió és bírság, 

 jelenleg biztosított az üzemanyag-ellátás, és nincs egy régióhoz kötve, 

 nagy energiasűrűségű, kis tömegekkel, térfogatokkal üzemel, 

 megfelelően hosszú üzemelési tapasztalat áll rendelkezésre (50 év ~500 reaktor). 

 

A jelenleg üzemelő atomerőművek gazdaságosságát és biztonságos üzemelését jellemzik az ún. 

teljesítménytényezők (load factor). A 2.5. ábra mutatja az üzemelő reaktorok teljesítménytényezőit 

1986–2008 években (a szovjet gyártmányú VVER-reaktorok adatai a PWR-görbében vannak 2000-től 

figyelembe véve). 
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2.5. ábra: Üzemelő atomreaktorok teljesítménytényezői (load factor) % 

Az egyes országok atomerőműveinek átlagos teljesítménytényezőit mutatja a fenti időszakra a 2.6. 

ábra. 

 

2.6. ábra: Egyes országok atomerőműveinek átlagos teljesítménytényezői 1986–2008 között 

Kezdetben korlátlan, olcsó és elegendő energiaforrásnak tekintették a nukleáris energiatermelést! 

Meglévő előnyei a fosszilis energiahordozókkal szemben: nincs szén-dioxid kibocsátása és rendkívül 

nagy teljesítménysűrűségű. 1 t urán – ha teljesen elhasadna – 3 millió tonna szén, vagy 2,225 millió m3 

olaj energiájával ekvivalens energiát szolgáltatna, azaz a kémiai energia 3×106-szorosát! A jelenlegi 

földi teljesítményigény, 10 TW, évi 3900 tonna hasadóanyag elhasításával előállítható lenne. 

A jelenlegi könnyűvizes (LWR-Light Water Reactor) hasadási reaktorok jobbára termikus 

neutronnal és dúsított uránnal üzemelnek, és messze vannak az ideális működéstől. Csak az uránban 

0,71%-ban jelenlévő 235U hasad, melynek csak mintegy 60%-át nyerik ki a dúsításnál, így csak a 

természetes urán energiatartalmának 0,4%-át hasznosítják energetikailag. Így 1 GWe × 30 év = 6,1 

TWh × 30 = ~183 TWh energia előállításához 45 millió tonna 0,2% U tartalmú ércet kell kibányászni, 

az ugyanennyi energiához szükséges 321 millió tonna szénnel szemben! 

A nukleáris energiatermelés során keletkező radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag hosszú 

élettartamú radioaktív izotópokat tartalmaz, amelynek kezelése, elhelyezése speciális technológiákat 

igényel. Az atomerőművi balesetek az 1980–90-es években csökkentették a nukleáris energia-
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termeléssel szembeni bizalmat, de ez a tendencia megfordulni látszik. A keletkezett hosszú élettartamú 

radioaktív hulladékok (évente ~12000 tonna), a katonai felhasználás és a terrorizmus veszélye 

ugyancsak csökkentette ezen energiatermelési mód előnyeit. Ráadásul a termikus hatásfok csak ~34%, 

növelni kellene a hőmérsékletet, és a klasszikus LWR-reaktorok telített vízgőzös energetikai ciklusát 

el kell hagyni. 

Jelenleg a nukleáris energiatermelés döntően az 
235

U hasadását használja fel energiatermelésre, 

zömében könnyűvizes reaktorokban. Az alkalmazott üzemanyagciklus nyitott, egyszeri felhasználású 

ciklus, a kiégett fűtőelemeket 4-5 éves hűtés után átmeneti tárolókban helyezik el. Az teljesen nyílván-

való, hogy ez a gyakorlat hosszú ideig nem tartható fenn. A jelenlegi helyzetében az atomenergia 

problémás kérdései: 

 hosszú élettartamú radioaktív hulladék keletkezése, a nagy aktivitású radioaktív hulladé-

kok kezelése, tárolása nem véglegesen megoldott, 

 csak 0,7% a jelenlegi erőművekben hasítható urán mennyisége (235U), 

 szaporítás szükséges mesterséges hasadóanyagok, így az 238U239Pu előállításához, 

 a szaporító reaktorok inherensen kritikusak (~1 sec alatt kell besüllyeszteni a szabályozó 

rudakat), 

 a plutónium atomfegyverként könnyen felhasználható, 

 az összes jelenlegi reaktor kritikus állapotban üzemel, azaz potenciálisan csökkentett 

biztonsággal. 

 

Tehát ÚJ NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIÁK SZÜKSÉGESEK (továbbfejlesztett fisszió, fúzió 

és gyorsítóval üzemelő fisszió)! 

 

A problémák orvoslására fejlesztik a 4. generációs hasadási reaktorokat, de érdemi, széleskörű 

megoldást alapvetően két technológia, a fúziós és a gyorsítóval működő energiaerősítő szubkritikus 

hasadási energiatermelés szolgáltathat. Mindkét technológia esetén a „tüzelőanyag” teljes „elégetésre” 

kerül és lényegében végtelen nagyságú készlet áll rendelkezésre. 

2.4. Fúziós energiatermelés 

A csillagokban felszabaduló energia a nukleáris fúziós reakciókból származik. A Naphoz hasonló korú 

csillagokban a belső hőmérséklet kisebb, mint 15 millió K, így a domináns fúziós folyamat a proton-

proton fúzió. A nagyobb csillagoknál a belső hőmérséklet magasabb lehet, és a karbonciklusú fúziós 

reakció  válhat dominánssá. Az idősebb csillagok esetében, ahol a központban összeomlás játszódik le, 

a hőmérséklet 100 millió K fölé is emelkedhet, és felléphet a hélium- vagy háromszoros alfa fúziós 

reakció. Ezen fúziós folyamatok sematikus rajzát mutatjuk be a 2.7. ábrán. A fúziós folyamatok 

eredményeként egyre nehezebb elemek jöhetnek létre, melyek felső határa a vas, mely a legstabilabb 

atommag. A napban lejátszódó folyamatok tanulmányozása vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a 

fúziót használni lehetne a nukleáris energiatermelés céljából is. Az eltelt időben többféle módon 

próbálták megoldani a fúziós folyamatokon alapuló energiatermelést. 

 

2.7. ábra: Nukleáris fúziós folyamatok a csillagokban 

 



2. Az energiaellátás jövője, a nukleáris energia szerepe, jelentősége a 21. században 15 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

A legegyszerűbb esetben komprimált trícium (3H) „égéséről” beszélünk: 

 

 

 

A radioaktív tríciumot lítiumból fejlesztik a keletkezett neutron segítségével: 

 

 

 

További trícium szükséges a veszteségek pótlására, mely a következő reakcióban keletkezik: 

 

 

 

Itt a neutron nem veszik el és egyensúly érhető el, amikor a keletkező és fuzionáló trícium 

mennyisége megegyezik. Ennek a reakciónak nagy hátránya az, hogy a keletkező energia zömét a 

gyors (14 MeV) neutronok hordozzák, melyek a környező atommagokkal ütközve felaktiválják a 

reaktor szerkezeti anyagát. 

A következő fúziós reakció kevesebb felaktivált anyagot generál: 

 

 

 

Itt mintegy 6%-ban neutronok is keletkeznek a 
2 2 3 1

1 1 2 0 3,27H H He n  MeV     reakcióban. 

 

Az a probléma, hogy a 
3

2 He  nem áll rendelkezésre csak a Holdon. Ezért valószínűtlen, hogy 

onnan ezertonna-számra a Földre szállítsák. 

Ezért olyan exoterm fúziós reakcióra van szükség, mely nem termel neutront, és így inherens 

módon inaktív reakciótermékek keletkeznek. Egy ilyen lehetséges reakció: 

 

 

Sajnos ez a fúziós reakció nem „gyújtható be” mágnesesen komprimált berendezésben (Tokamak) 

és inerciával komprimált fúzióban sem. Ez a reakció sem gamma-, sem neutronsugárzást nem generál, 

mindkét reakciókomponens nagy mennyiségben áll rendelkezésre! Ezen reakció energetikai 

hasznosítására azonban forradalmian új műszaki megoldás szükséges! 

2.5. Új típusú, fissziós energiatermelés  

Rubbia professzor, a CERN kutatója javasolta a szubkritikus energiaerősítővel működő, tórium üzem-

anyagot hasznosító reaktor jövőbeni alkalmazását. Ezt később összekapcsolták a transzuránok 

transzmutációs megsemmisítésével is. A javasolt reaktor előnyei: 

 

 minden esetben szubkritikus és így biztonságosabb, 

 tórium üzemanyaggal üzemel, melyből az uránnál sokkal nagyobb készletek állnak 

rendelkezésre (a 232Th izotópból 4-5-ször több van a Földön, mint az 238U izotópjából; 

számítások szerint a tórium készletek 220000 évig elegendőek energia termelésre), 

 hatékonyabb a szaporítás folyamata, magasabb a konverziós tényezője, 

 radioaktív hulladékok is elhasíthatók benne. 

 Hátrányai: 

 

10 MW teljesítményű protongyorsítót igényel, és ilyen még nem létezik. 

A tórium üzemanyaggal működő gyorsítóval meghajtott energiaerősítő (EA) a következő hasadási 

reakciót hasznosítja: 
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és a hasítást egy nagy energiájú gyorsítóval előállított neutronok hozzák létre. Akárcsak a fúzió 

esetében, a természetben nem létező 233U magokat természetes tóriumból szaporítással állítjuk elő egy 

másodlagos neutronnal: 

 

 

Ebben a reakcióban a neutronokat külső forrásból kell pótolni a gyorsítóval, mert a hasadáskor 

keletkezett 2,33 neutronból 2 neutron kell a szaporító ciklushoz, és a mindenkori veszteségek miatt a 

0,33 neutron nem elégséges a kritikusság fenntartásához! Egyensúly áll be, ha az elhasadt és 

keletkezett 233U mennyisége ugyanannyi! Az energiaerősítő képes teljesen elhasítani a neutron-

befogásos magreakciókkal létrejövő transzuránokat is, melyek a 233U neutron adszorpciójával jöttek 

létre (a hasadások ~5%-a). Tehát az energiaerősítő zárt aktinida-ciklussal rendelkezik, teljes 

mértékben elhasítja a 232Th üzemanyagot! A keletkezett hulladékban csak hasadvány-izotópok vannak, 

melyek nagy aktivitásúak ugyan, de jóval rövidebb élettartamúak, mint a transzuránok. 

Általánosságban tárgyalva: az energiaerősítővel (EA) meghajtott rendszerek hibrid rendszerek, 

egy szubkritikus reaktor és nagyenergiás részecskegyorsító kombinációi. A kettő együtt biztosítja az 

önfenntartó láncreakciót. EA-rendszereket terveztek termikus és gyors neutronokra, szilárd és 

folyékony állapotú üzemanyaggal, különböző fűtőelemciklusokra, hűtőközegekre és moderátorokra is. 

Egyes EA-rendszerek fő célja a hulladékok plutónium- és egyes transzurán-tartalmának transz-

mutációja energiatermeléssel összekapcsolva, vagy az nélkül. Más EA-rendszerek célja a tórium 

hasznosítása, a keletkezett 233U hasadási energiájának felhasználása. 

A gyorsneutronos EA-rendszerek működhetnek U/Pu szilárd fűtőelemciklussal, folyékony 

nátrium- vagy ólomhűtéssel, vagy U/Pu folyékony üzemanyaggal klorid-olvadék, vagy bizmut/ólom 

hűtőközeggel. Mindkét típus alkalmas transzuránok „elégetésére”. A tórium/urán szilárd fűtőelem-

ciklusos rendszer folyékony-ólom-hűtésű és alkalmas energia termelésére vagy hulladékok transz-

mutációs kezelésére. 

A termikus EA-rendszerek egyike szilárd plutónium fűtőelemekkel, nehézvizes hűtéssel üzemel és 

alkalmas plutónium atomfegyverek megsemmisítésére. Léteznek tervek folyékony U/Pu üzemanyagú 

rendszerekre is, sóolvadékos rendszerrel a plutónium, a transzuránok és a hasadási termékek 

elkülönítésére. Terv készült Th/U sóolvadékos energiatermelő rendszerre és U/Pu nehézvizes rend-

szerre a transzuránok, hasadási termékek transzmutációjára és szimultán energiatermelésre is. 

A legtöbb tervben lineáris gyorsító szerepel, de létezik terv proton ciklotronos gyorsítására is. Az 

EA-rendszerek számos előnnyel és hátránnyal rendelkeznek a konvencionális kritikus hasadási 

rendszerekhez képest. 

Előnyeik: 

 a neutronsokszorozási tényezőik kisebbek mint egy, és képesek elhasítani, átalakítani a 

tiszta transzuránokat, és csökkenteni e hosszú élettartamú, egyébként hulladékba kerülő 

radioaktív izotópok mennyiségét, 

 a szubkritikus reaktor teljesítménye arányos a gyorsító teljesítményével, a kritikusság nem 

függ a hasadás során keletkező neutronháztartástól, ezért biztonságosabb, és az aktív zóna 

kialakítására nagyobb rugalmasság engedhető meg. 

 

Hátrányaik: 

 kisebb az erőművek nettó hatásfoka, 

 a teljes rendszer bonyolultabb,  

 a gyorsítónak ellenállónak kell lennie a hőhatásokkal szemben,  

 a rendszerben extrém feszültségek, korróziós és sugárzási hatások lépnek fel,  

 a teljesítménycsúcsok magasabbak, mert külső a neutronforrás,  

 bizonyos kompromisszumokat kell kötni a neutronsokszorozás és a teljesítmény között, 

 új típusú reaktivitások és forrástranziensek jelentkeznek, melyeket megfelelően kezelni 

kell. 

 

Úgy a fúziós, mint az energiaerősítős nukleáris energiatermelő berendezések szubkritikus 

rendszerek, és így a zónaolvadás lehetetlen! Mindkét berendezésben a termelt elektromos energia 5–

30%-át recirkulálják a plazma felfűtésére vagy a gyorsító üzemelésére. 
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A következő 2.8. ábrán a könnyűvizes hasadási reaktorokban (LWR), a fúzió- és az energiaerősítő 

rendszerekben keletkező radioaktív hulladékok relatív lenyelési radiotoxicitását mutatjuk be az idő 

függvényében. 

 

2.8. ábra: Radioaktív hulladékok relatív toxicitása az idő függvényében 

Az energiaerősítő rendszerekben a keletkezett radioaktív hulladékok mennyisége kevesebb és 

gyorsabban bomlik, a fúziós rendszerekben pedig nagyságrendekkel kisebb. Nagy előnyük tehát, hogy 

a radioaktív hulladékok tárolási idejét döntően megnövelő transzuránokat „elégetik”, és így csak a 

hasadási termékek szabják meg a szükséges tárolási időt (~600 év). 

Összefoglalva: a nukleáris energiatermelés jövőjét alapvetően az alábbi kérdéskörök sikeres 

megoldása befolyásolja: 

 Az új hasadási reaktorok üzemelése továbbfejlesztett zárt üzemanyagciklussal, a teljes 

uránmennyiség elhasításával és a keletkezett radioaktív hulladék transzmutációs keze-

lésével. 

 Az energiaerősítővel kombinált hasadási reaktorok kifejlesztése, a tórium üzemanyag 

felhasználása és a transzuránok „elégetése”, valamint a hasadási termékek transzmutációs 

kezelése. 

 A lehető legkisebb radioaktív anyagot generáló fúziós energiatermelő reaktorok kifej-

lesztése. 

Mindezeket összevetve tehát – jelenlegi tudásunk alapján – a közeljövő energiaforrásai között a 

nukleáris energiatermelés további felhasználása jelenleg megkerülhetetlen. 

 

Felhasznált irodalom 

Carlo Rubbia, ENEA, Opening remarks at the 18th IAEA Fusion Energy Conference, Sorrento, Italy, 4th 

October 2000. 
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3. A HASADÁSON ALAPULÓ ENERGIATERMELÉS 

ALAPJAI 

Világunk atomos felépítésű. Az anyag alapegysége az atom, mely pozitív töltésű atommagból és a 

mag körül keringő negatív elektronokból áll. Az atommag (nukleusz) elemenként eltérő számú 

pozitív töltésű protont és a protonok mellett a protonok számával azonos, vagy nagyobb számú 

semleges neutront, a kettő összegeként nukleont tartalmaz. Azt, hogy milyen elemről van szó, a 

protonok száma határozza meg (1 proton hidrogén, 2 proton hélium stb.). Az atommag sugara ~10-15m. 

Az atommagot, semleges atom esetén a protonok számával egyező számú és a proton töltésével 

ellentétes, negatív töltésű elektronok (elektronfelhő) veszik körül. Az elektron tömege jóval kisebb, 

mintegy 1840-ed része a proton vagy neutron tömegének, ezért az atom tömegét döntően az atommag 

határozza meg. Az elektronfelhővel rendelkező atom sugara ~10-10 m, az atom tömege az atom 

kiterjedésének 10-5-öd részében összpontosul, az atom rendkívül „üreges”, hiszen 4 nagyságrend 

különbség van az atomsugár és a magsugár között. A protonok számának (Z) és a neutronok számának 

(N) összege a tömegszámot adja (A) meg. Az egyes kémiai elemek azonos protonszámú, de általában 

eltérő neutronszámú izotópok keverékéből állnak, ezért nem kapunk egész számokat az atomok 

tömegére. A kémiában az elemek legkülső, vegyérték-elektronjainak kölcsönhatása révén kémiai 

reakciók mennek végbe, és egy ilyen kölcsönhatás során az energiaváltozás (fejlődés vagy elnyelés) 

elektronvolt (1 eV = 1,602×10-19 J) nagyságrendű. Ezzel szemben az atommagok közti kölcsönhatások 

során (magreakciók, nukleáris reakciók) milliószor nagyobbak, az energiaváltozások MeV 

nagyságrendűek (1 MeV = 1,602×10-13 J). A periódusos rendszert alkotó elemek protonok és 

neutronok egyesüléséből jöttek létre, és a létrejött atommagok tömege kismértékben kevesebb, mint a 

kiindulási alkotórészek tömege. Az Einstein által megadott (∆E=∆m×C2) képlet alapján számított 

energia, vagy kötési energia az, mely egyben tartja az atommagban jelenlévő, egymást taszító, pozitív 

töltésű protonokat. Szemléletesebb jellemző a kötés erősségére az egy nukleonra (protonra, vagy 

neutronra) eső fajlagos kötési energia. 

A periódus rendszerben, ahogy nő a nukleonok száma, elérjük a vas környékén a fajlagos kötési 

energia maximumát (lásd következő 3.1. ábra). 

 

3.1. ábra: Fajlagos kötési energiák 

A vasnál nagyobb tömegű magok kevésbé stabilak. Ezért egyaránt energia nyerhető a vasnál 

kisebb magok egyesüléséből, fúziójából és a vasnál nagyobb magok hasadásából, amelyet az alábbiak 

szemléltetnek: 

 maghasadással, amely az atomok elhasadása ez történik a hasadási atomreaktorokban,  

 magfúzióval, amely a magok egyesülése ez történik a Napban és a fúziós reaktorokban. 
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3.1. Nukleáris energiatermelés maghasadással 

Jelenleg a világon a nukleáris energiatermelés alapvetően nehéz atommagok (235U, 239Pu) láncreakció-

ban történő elhasításával megy végbe, hasadási reaktorokban. Az urán elem döntően két izotóp 

keverékéből áll, a könnyebb 235U 0,71%-ban, a nehezebb 238U pedig 99,29%-ban fordul elő a ma-

gokban (elhanyagolható mennyiségű 
234

U izotóp is van az uránban, lásd 3.2. ábra). 

 

3.2. ábra: Az urán elem izotópjai 

A 235-ös tömegszámú urán izotópja lassú, kis energiájú, ún. termikus neutronok hatására először 

összeolvad a neutronnal (átmeneti 236U mag jön létre), majd az átmeneti mag nagyon rövid idő alatt 

elhasad, legtöbbször két, nem egyforma tömegű magroncsra (hasadási termékre), és átlagosan 2,5 

neutron keletkezik, melyek a láncreakció továbbvitelét biztosítják (lásd következő 3.3. ábra). 

 

3.3. ábra: Az 235U hasadása láncreakcióban termikus neutronok hatására 

 

1. animáció 

Az urán maghasadását az 1. hangos animáció szemlélteti 

A hasadási láncreakció kritikus, amikor éppen elegendő hasadás történik ahhoz, hogy a lánc-

reakció azonos sebességgel fönnmaradjon. Ez az atomerőművi reaktorokban történő nukleáris energia-

termelés alapja. Szubkritikus láncreakcióban a hasítóképes neutronok száma kevés a láncreakció 

fenntartásához. Szuperkritikus a láncreakció, amikor a láncreakcióban hasítóképes neutronfelesleg 

keletkezik és nő a hasadás sebessége. Ez történik az atombombákban. A kritikus tömeg a hasadóanyag 

legkisebb tömege, melynél fenntartható a láncreakció. Ez 235U esetében 56 kg. Egy 235U atom 

elhasadásakor kb. 200 MeV energia szabadul föl. 100 g 235U elhasadása 8,21×1012 J = 1785 tonna 

trinitro-toluol (TNT) robbanóanyag energiájának megfelelő energiát képvisel. 
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Egy 10 millió lakosú európai ország villamosenergia-igényének a kielégítésére évente 6,7×1010 

kWh = 2,412×1017 Ws energia szükséges. 34%-os erőművi hatásfokkal számolva 7,236×1017 Ws = 

7,236×1017 J = 7,236×1017 × 6,242×1018 = 4,517×1036 eV. Ehhez szükséges: 

 

 

 

 

2,377×1028 235U atom = 3,96×104 mol 235U = 9310 kg 235U. 19 g/cm3 sűrűséggel számolva ez 0,49 

m3 térfogatot jelent. Ha ezt az 235U mennyiséget 3,0%-os dúsított urán fűtőelemre számoljuk, akkor a 

10 millió ember 1 évi villamos energiaellátásához 310 t, 16 m3 3,0%-os dúsítású urán fűtőelem szükséges. 

Ugyanennyi energiát (7,236×1017 J) 22,7 millió tonna kőszén (3,18×107 J/kg fűtőérték) 

elégetésével kaphatunk, ami 2,5 milliószor nagyobb, mint az urán tömege. Ennyi kőszén térfogata  

(1 kg/dm3 térfogatsúllyal számolva) 22,7 millió m3!!! 

A nehéz elemek között található több olyan természetes és mesterséges izotóp, mely elhasítható, 

ezeket foglalja össze a következő 3.1. táblázat. 

3.1. táblázat: Hasadóanyagok 

Izotóp Felezési 

idő (év) 

Bomlás 

módja 

energia 

(MeV) 

Spontán 

hasadás 

(SH) 

sebessége 

(db/sec/kg) 

Hasadási 

hatás-

kereszt-

metszet 

(barn) 

SH neutron 

sokszorozás 

(n/hasadás) 

Indukált  

hasadás 

neutron 

sokszorozás 

(n/hasadás) 

Kritikus 

tömeg 

(Mk) 

(kg) 

Bomláshő 

Q 

(W/kg) 

Fajlagos 

aktivitás 

(Bq/kg) 

232Th 1,405 ×× 

1010 

Alfa 

4,083  

<5 × 10-5 0,0785 - 2,16 nincs 2,654 × 

10-6 

4,1 × 106 

231Pa 32,760 Alfa 

5,149  

<5 0,834 - 2,457 >188 1,442 1,67x1012 

232U 68,9 Alfa 

5,414  

2 × 10 -3 2,013 2 3,296 >5 717,6 8,1x1014 

233U 159,200 Alfa 

4,909  

- 1,946 - 2,649 16 0,2804 3,6x1011 

234U 245,500 Alfa 

4,859  

3,9 1,223 1,8 2,578 >41 0,1792 2,3x1011 

235U 7,038 × 

108 

Alfa 

4,679  

5,6 × 10-3 1,235 2,0 2,6055 48 5,994 × 

10-5 

8,0x107 

236U 2.342 × 

107 

Alfa 

4.572  

2.30 0.594 1.8 2.526 >167 1.753 × 

10-3 

2,4x109 

238U 4.468 × 

109 

Alfa 

4.270  

5.51 0.308 1.97 ± 0.07 2.6010 nincs 8.508 × 

10-6 

31,2x107 

237Np 2.144 × 

106 

Alfa 

4.959  

< 0.05 1.335 2 2.889 75-105 0.02068 2,6x1010 

238Pu 87.7 Alfa 

5.593  

1.204 × 106 1.994 2.28 ± 0.10 3.148 9 5.678 × 

105 

6,3x1014 

239Pu 24,110 Alfa 

5.245  

10.1 1.800 2.9 3.1231 10.5 1.929 2,3x1012 

240Pu 65,640 Alfa 

5.256  

478,000 1.357 2.189 ± 

0.026 

3.061 40 7.07 8,4x1012 

241Pu 14.35 Béta 

0.021  

<0.8 1.648 - 3.142 12 129.4 3,8x1015 

242Pu 373,300 Alfa 

4.984  

805,000 1.127 2.28 ± 0.13 3.070 95, (75-

100) 

0.1169 1,5x1011 

240Am 432.2 Alfa 

5.638  

500 1.378 2 3.457 83.5 114.7 9,5x1018 

250Cf 898 Alfa 

6.176  

- 2.430 - 4.560 1.94 58.05 5,9x1013 

atom  db 10377,2
eV 109,1

eV 10517,4 23528

8

36

Un 
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A maghasadáson alapuló energiatermelés során jelentős radioaktivitás először a maghasadás során 

a reaktorokban jelentkezik. A radioaktív sugárzások közül úgy az α-, β-, γ-, mint a neutronsugárzás is 

előfordul. Fontos az egyes sugárzástípusok forrásainak, előfordulási helyeinek, árnyékolási lehető-

ségeinek az ismerete. Ezeket foglalja össze röviden a 3.2. táblázat. 

3.2. táblázat: Hasadási reaktorokban előforduló radioaktív sugárzások 

Sugárzás típusa Jellemzője Hatótávolsága 

levegőben 

Árnyékolás Kockázat Forrása 

α- nagy tömeg  

+2 töltés 

nagyon kicsi 

2-5 cm 

papír, bőr belső U, Pu, TRU 

β- kis tömeg 

 -1 töltés 

3 m műanyag, üveg, 

fém 

belső-külső 

bőr, szemek 

hasadási termékek, 

aktivációs termékek 

γ- nincs tömeg 

nincs töltés 

30-150 m ólom, acél, 

beton 

külső-belső 

egésztest 

hasadási termékek, 

aktivációs termékek 

neutron- nagy tömeg 

nincs töltés 

30-150 m víz, beton, 

műanyag 

külső-belső 

egésztest 

hasadási prompt és 

kései neutronok 

 

Az atomerőművi reaktorokban fűtőelemként leggyakrabban megemelt izotóparányú (235U izotópra 

0,7%-ról 1,5–5%-ra dúsított) 235U magokat tartalmazó UO2, vagy fémurán ~1 cm magasságú és 

átmérőjű hengeres fűtőelem-pasztillák vannak gáztömör, különböző ötvözetű csövekbe töltve. A 

PWR-reaktorokban fűtőelem-burkolatként alkalmazott cirkónium-ötvözetek a Zircalloy-2-ötvözet 

(Sn=1,2–1,7%; 0,05–0,15% Cr, 0,07–0,2% Fe, 0,03–0,15% Ni; a többi Zr), a Zircalloy-4-ötvözet 

(Sn=1,2–1,7%; 0,05–0,15% Cr, 0,12–0,18% Fe, <0,007% Ni; a többi Zr). A VVER-reaktorokban 

alkalmazott cirkónium-ötvözetek a  ZrNb1-ötvözet (1% Nb, a többi Zr). 

Az 235U-ra nézve dúsított uránpasztillákban megy végbe a maghasadás, egy uránatom 

elhasadásakor a keletkező 2 hasadási termék, ionos formában nagy sebességgel repül szét a hasadás 

helyéről, és beleütközve a szomszédos uránatomba, ott lefékeződnek és mozgási energiájuk egy része 

súrlódási hővé alakul, felmelegítve a pasztillát 1000 C fölé. Az így keletkezett hőenergia aztán egy 

hőhordozó (leggyakrabban víz) segítségével mechanikai energiává (gőzsugár) alakítható, és turbó-

generátor alkalmazásával villamos energia állítható elő. Az energiaátalakítás lépései: 

 

Atomenergiahőenergiamechanikai energiavillamos energia. 

 

A hasadások során keletkezett hasadási termékek magjai csak 72 és 161 tömegszám között 

fordulnak elő, és általában radioaktívak (energiafelesleggel rendelkező atommagok). Energiafeles-

legüket magból kiinduló magsugárzás (radioaktív sugárzás) révén általában több lépcsőben, hosszabb-

rövidebb idő alatt (1s – 1000 év) adják le, és stabil atommagokat szolgáltatnak. A hasadási termékek 

eltérő valószínűséggel keletkezhetnek, 235U hasadása esetén a legvalószínűbb egy kisebb (90–99 

tömegszámú) és egy nagyobb (136–138 tömegszámú) hasadási termékre hasad, ahogy a következő 

3.4. ábra is mutatja. 

 

3.4. ábra: Az 235U hasadási termékeinek megoszlása 
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Néhány lehetséges hasadási reakciót mutatunk be. 

 
 

Az 5%-os dúsítású urán fűtőelemben 5% a 235U és 95% a 238U izotópok megoszlása. A reak-

torokban átlagosan 4 évig bent lévő fűtőelemek 235U tartalma kb. 1%-ra csökken (azért nem hasad el 

mindegyik 235U izotóp, mert a hasadáskor keletkező hasadási termékek egy része erősen neutron-

elnyelő, és felhalmozódva már túl sok neutront nyelnek el, és a láncreakció leáll). A hasadás szem-

pontjából inert anyagnak tekinthető 238U magok mennyisége ugyancsak csökken, mert egy részük egy 

neutront befogva 239U átmenti maggá alakul, majd 2 rövid időtartamú béta-bomlással egy új, termikus 

neutronra hasadóképes izotóppá, a 
239

Pu-má alakul. A keletkezett plutóniumizotóp egy része 

rögvest el is hasad, zöme azonban felhalmozódik a fűtőelem anyagában. A neutronok sorsát, a ha-

sadást és a plutóniumképződést mutatja a következő 3.5. ábra. 

 

3.5. ábra: Az 235U láncreakciója és a 239Pu keletkezése 

Az 235U, 238U és 239Pu magok további neutronok befogásával kis mértékben további transzurán 

(uránnál nehezebb) magokká alakulhatnak (amerícium, kűrium stb.), melyek ugyancsak radioaktívak 
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és ugyancsak felhalmozódnak a kiégett fűtőelemekben. A fontosabb transzuránok képződését mutatja 

a következő 3.6. ábra. 

 

3.6. ábra: Transzuránok keletkezése 

A reaktorokban tehát a neutronok hatására az 235U magok hasadása és neutronbefogással uránnál 

nehezebb transzurán (TRU) magok keletkezése játszódik le egyidejűleg. A 3.4. ábra alapján ezt 

foglalja össze a 3.7. ábra. 

 

3.7. ábra: Az 235U hasadása és transzuránok keletkezése (világoskék vonal a fontosabb kisebb tömegű, 

sötétkék vonal a fontosabb nagyobb tömegű hasadási termékeket, barna vonal a transzuránokat jelöli) 

A legtöbb reaktorban a termikus neutronra hasadóképes magok mennyisége folyamatosan 

csökken, míg az ún. szaporító reaktorokban (breeder reaktorok) több új, mesterséges hasadóanyag 

(plutónium) keletkezik, mint amennyi 235U elhasadt. Ezekkel a szaporítóreaktorokkal az urán mindkét 

izotópja (közvetlenül és közvetve plutóniumon keresztül) elhasítható és így a Föld teljes energiaigénye 

mintegy 10000 évig kielégíthető, szemben az 235U ~40 évre elegendő energiatartalmával. A világ 

ismert, kitermelhető uránkészlete fémuránban kifejezve néhány millió tonnára becsülhető. 

A nukleáris energiatermelésben alkalmazott erőművi atomreaktorok ún. heterogén fázisú reak-

torok, a hűtő és a hasadáskor keletkező gyorsneutronok fékezését, lassítását végző moderátor anyaga 
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gyakran folyadék (víz, nehézvíz, olvadt fém), míg a hasadóanyag szilárd halmazállapotú (urán-oxid 

tabletták). Egy ilyen reaktor fontosabb részei a következők, amelyet a 3.8. ábra szemléltet: 

 reaktortartály (általában rozsdamentes acéllal bélelt szénacél), 

 fűtőelemkötegek (UO2-t, esetleg fémuránt tartalmazó tabletták csőben, csőkötegben), 

 szabályozó rudak (a hasításra kész neutronok számát csökkentik, anyaguk: bór, kadmium és ezüst), 

 hűtőközeg (víz, nehézvíz, hélium, szén-dioxid, olvadt nátrium, szerves folyadék), 

 moderátor (hasadási gyorsneutronok lassítását végzi: víz, nehézvíz, grafit, berillium), 

 reflektor (az aktív zónából kiszökni készülő neutronokat reflektálja vissza: víz, grafit). 

 

3.8. ábra: A hasadási atomreaktor fontosabb részei 

Moderátoranyagként legtöbbször könnyűvizet (H2O), nehézvizet (D2O), berilliumot és szenet 

(grafit) alkalmaznak. A következő 3.3. táblázat a moderátorok moderálási arányait mutatja.  

3.3. táblázat: Moderátoranyagok jellemzői 

Moderátoranyag Moderálási arány 

H2O 70 

D2O 2100 (0.2% H2O), 12000 (100% D2O) 

Fém berillium (Be) 150 

Grafit (C) 170 

Berillium-oxid (BeO) 180 

 

A moderálási arány (lassítási jóság) azokat a tulajdonságokat tartalmazza, amelyeket a „jó” 

moderátortól elvárhatunk. Értékét a makroszkopikus szórási hatáskeresztmetszet és az abszorpciós 

hatáskeresztmetszet hányadosával határozzuk meg. 

A reflektoranyagok szerepe az aktív zónából kiszökő termikus és gyors neutronok visszaszórása, 

reflektálása a zónába. Hasonló követelményeknek kell megfelelniük, mint a moderátoroknak. 

Fontosabb reflektoranyagok: H2O, D2O, Be, C. 

A sugárárnyékoló anyagokkal szemben követelmény: 

 jó moderáló képesség, 

 nagy abszorpciós hatáskeresztmetszet, 

 nagy mennyiségben álljon rendelkezésre és olcsó legyen, 

 árnyékolja a neutron-, alfa-, beta- és gamma-sugárzást, 

 könnyű és nehéz atommagok is lehetnek árnyékolók.  
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Lehetséges árnyékoló anyagok: víz, paraffin, polietilén, ólom, vas, wolfram, boral (B4C-Al 

mátrixban), beton. 

A szabályozó rudak feladata a reaktor reaktivitásának szabályozása a neutronok abszorpciója 

segítségével. Nagy neutronabszorpciós tulajdonságokkal rendelkező anyagokból készülnek. Forra-

lóvizes reaktor (BWR) esetén: B4C, UO2-Gd2O3, nyomottvizes reaktor (PWR) esetén: Al2O3-B4C, 

vagy UO2-Gd2O3. 

A könnyűvizes reaktorokban a neutronháztartást a különféle veszteségek (kiszökés, abszorpció) 

figyelembe vételével szabályozzák úgy, hogy az állandósult üzemben a hasadást okozó termikus 

neutronok száma nagyjából állandó maradjon. Egy ilyen neutronháztartást befolyásoló folyamatot 

mutat a következő 3.9. ábra, 100 db hasadást előidéző termikus neutronra. 

 

3.9. ábra: Neutronháztartás reaktorban 

A világban jelenleg üzemelő (441 reaktorblokk) atomreaktorok üzemelési technológia szerinti 

csoportosítását foglalja össze a következő 3.10. ábra. 

 

3.10. ábra: Erőműreaktorok csoportosítása 
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A 441 üzemelő reaktorblokk 58%-a nyomottvizes, két-vízkörös nyomottvizes atomerőmű (PWR-

Pressurized Water Reactor, Nyomottvizes reaktor, VVER –Vada-Vadjanüj Energeticseszkij Reaktor, 

Víz-Vizes Energetikai Reaktor), 24,4%-a forralóvizes, egy-vízkörös (BWR-Boiling Water Reactor, 

RBMK-Reaktor, Balsoj Mosnosztyi Kanalnüj – Nagy teljesítményű csatornás reaktor) reaktorblokk.  

A világon jelenleg üzemelő reaktortípusok fontosabb jellemzőit foglalja össze a következő  

3.4. táblázat. 

3.4. táblázat: A világon üzemelő fontosabb reaktortípusok jellemzői 

Jellemző egység PWR BWR Candu RBMK FBR AGR HTGR 

Moderátor - H2O H2O D2O H2O, C - C C 

Hűtőközeg - H2O H2O D2O H2O Na CO2  He 

Hasadóanyag  

(szaporító anyag) 
UO2  UO2  UO2  UO2  UO2  

UO2  

(PuO2) 
UO2  

UO2  

(ThO2) 

tipikus dúsítás % 3,4 3,2 nincs 1,8 10 2 8-93 

telj. sűrűség MW/m3  100 50-60 10-15  4 400 2 3 

neutronenergia - termikus termikus termikus termikus gyors termikus termikus 

fűtőelemforma - rúd rúd rúd rúd rúd rúd golyó 

fűtőelem-burkolat - cirkaloy cirkaloy cirkaloy 
cirkaloy, 

acél 
acél acél C, Si 

max. hűtőközeg 

hőm. 
C  326 285 305 285 540 650 750 (950) 

hűtőközeg 

nyomás 
bar 160 70 95 70 10 40 40-60 

gőzjellemző C/bar  280/63 285/70 255/43 285/70 500/170 530/180 530/180 

hatásfok % 33 33 32 32 40 40 40-48 

különös jellemző - - - term. U - szaporítás - 
passzív 

biztonság 

 

A kanadai CANDU- (CANada Deuterium Uranium reactor) reaktor lényegében egy két-vízkörös 

nyomottvizes reaktor, nem-dúsított természetes urán fűtőelemekkel és nehézvizes (D2O) hűtő- és 

moderáló közeggel. A táblázatból jól látszik, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművek többségét adó 

nyomottvizes (PWR), forralóvizes (BWR) és forralócsöves (RBMK) könnyűvizes reaktorok termikus 

hatásfoka alacsony, csak 32-33%. Ezért az újabb kutatásokban a magasabb gőzhőmérséklettel 

jellemezhető nagy hőmérsékletű reaktorok (High Temperature Gas Reactors, HTGR) és az ugyancsak 

magasabb gőzhőmérséklettel üzemelő, így magasabb hatásfokú továbbfejlesztett gázhűtésű reaktorok 

(Advanced Gas-cooled Reactors, AGR) felé fordult a figyelem. A reaktortartályok, az aktív zónák 

méretét a teljesítménysűrűség határozza meg. Azonos teljesítmény esetén a BWR-tartályok mérete 

mintegy kétszerese, az RBMK-reaktoroké pedig mintegy tízszerese a PWR-tartályokénak. A fejlesztés 

alatt álló FBR (Fast Breeder Reactor) gyorsneutronnal üzemelő szaporító reaktorok folyékony-

nátrium-hűtésű, nagy teljesítménysűrűségű, magasabb hatásfokú reaktorok, melyekben több új 

mesterséges hasadóanyag keletkezik, mint amennyi hasadóanyag elhasad. Jelenleg biztonsági és 

korróziós problémák gátolják elterjedésüket. 

A PWR-erőmű üzemelési sémáját mutatja a következő 3.11. ábra. 

 

3.11. ábra: PWR működése 
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2. animáció 

 

3. animáció 

A PWR- és BWR-reaktorok működését szemlélteti a 2. és 3. hangos animáció 

A reaktorban hűtőközegként és moderátorként alkalmazott könnyűvíz 120–160 bar nyomáson 

kering a primer körben a reaktortartályon keresztül, és az átvett hő hatására 280 °C-ról 310 °C-ra 

melegszik, de nem forr fel, gőz nem keletkezik. A primerköri nagynyomású hűtővíz hőtartalmát egy 

hőcserélőn (gőzfejlesztő) keresztül adja át az alacsonyabb 60 bar nyomáson keringő második 

(szekunder) vízkörnek, melyben a felvett hő hatására gőz képződik, és a gőz turbógenerátor 

segítségével villamos energiát állít elő. A turbináról kilépő fáradt gőzt a kondenzátorban hűtővízzel 

kondenzáltatják le. A jelenleg üzemelő atomerőművekben az üzemanyag főként enyhén dúsított (1,5–

5% 235U) vagy természetes (0,71% 235U) urán, de néhány reaktor a ciklusban keletkezett plutóniummal 

vagy nagy dúsítási fokú uránnal üzemel. 

Vannak olyan atomerőművek is, melyek nem igénylik a természetes urán 235U tartalmának 

dúsítását, így az üzemanyagciklus nem tartalmaz dúsító technológiát, de a reaktor hűtéséhez és 

moderálásához deutériummal dúsított nehézvíz szükséges. Ilyen reaktorok a kanadai CANDU-

reaktorok, melyek a nyomottvizes típusba tartoznak. 

A Paksi Atomerőműben 4 db VVER-440/213-típusú reaktor működik (jelenleg már 4×500 MWe a 

teljesítmény). Ezek a reaktorok a nyomottvizes reaktorok csoportjába tartoznak. A reaktor egy fűtő-

eleme (pálca) 2,5 m hosszú, és a fűtőelem-pasztillák 99% Zr, 1% Nb ötvözetű csőben helyezkednek el. 

A csöveket hatszögletű fűtőelemkötegekbe foglalják, egy kötegben 126 db fűtőelemrúd van, az aktív 

zónában 312 db köteg (42 t UO2 3,5% 
235

U) található. A kazettákban lévő UO2 üzemanyag dúsítása 

1,6, 2,4 vagy 3,6, vagy 4,2% lehet, de egy kazettában rendszerint csak azonos dúsítású fűtőelemek 

vannak. A VVER-440 típusban a láncreakció szabályozásához a fűtőelemkötegekkel azonos méretű 

abszorbens (bóracélból készült) kazettákat használnak, amelyek felülről lógnak be a zónába. A reak-

torban összesen 37 ilyen szabályozó és biztonságvédelmi kazetta van, amelyek közül üzem közben 30 

állandóan kihúzott állapotban, az aktív zóna fölött helyezkedik el. Ezek az ún. biztonságvédelmi (BV) 

rudak, amelyekkel a reaktor bármikor biztonságosan leállítható. A maradék 7 abszorbens kazettával az 

üzem közbeni teljesítményszabályozást végzik, de természetesen ezek is ellátnak biztonságvédelmi 

funkciót. A szabályozó kazetták aljához egy-egy fűtőelemkazettát kapcsolnak, így a kihúzott 

abszorbensek helyén is üzemanyag található. 

Felhasznált irodalom 

Pátzay György, Radiokémia II. www.kankalin.bme.hu 

Choppin, G. R., Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 2001, Butterworth-Heinemann 
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4. A MŰKÖDŐ ATOMREAKTOROK TÍPUSAI: 1. ÉS 2. 

GENERÁCIÓS REAKTOROK 

4.1. A nukleáris energiatermelés jelenlegi helyzete 

Jelenleg a világ villamosenergia-termelésének mintegy 17%-át atomerőművek termelik. Ezek az erő-

művek alaperőműként üzemelnek. 46 országban üzemel, építés alatt áll, vagy terveznek atom-

erőművet. 2010 novemberében 441 reaktorblokk üzemelt, összesen 376 313 MWe elektromos 

teljesítménnyel. Építés alatt 58 reaktorblokk volt, 60 604 MWe teljesítménnyel, tervezés alatt 148 

reaktorblokk van 163 713 MWe teljesítménnyel. Az üzemelő reaktorblokkok közül 265 (61%) blokk 

nyomottvizes (PWR, VVER), 94 blokk (21,3%) forralóvizes (BWR), 44 blokk (9,98%) nyomott-

nehézvizes (CANDU), 18 blokk gázhűtésű (AGR, MAGNOX), 12 blokk grafit moderálású 

nyomottcsöves (RBMK), 2 blokk gyors szaporító reaktor (FBR) és 6 blokk egyéb. A MAGNOX-

reaktor egy angol, természetes urán fűtőelem-töltetű, grafit moderálású, szén-dioxid-gázhűtésű reaktor, 

mely nevét egy, a reaktorban fűtőelem-burkolatként alkalmazott magnox nevű ötvözettől kapta. 

 

4. animáció 

Egy 2000 MWe teljesítményű atomerőmű áramtermelését szemlélteti a 4. hangos animáció. 

A jelenleg üzemelő atomreaktorok 1–4,5 GWt termikus teljesítményűek, átlagos termikus 

hatásfokuk 33%, így elektromos teljesítményük 500–1500 MWe. A nyomottvizes reaktorblokkokban 

40–100 tonna, 235U izotópra vonatkoztatva átlagosan 3,5% dúsítású uránoxid fűtőelem van, 

néhányszáz fűtőelemkötegben. Mindegyik fűtőelemköteg 200–300 db, 3,5 m hosszú fűtőelemrudat 

(pálcát) tartalmaz, melyekben átlagosan 1 cm átmérőjű, 1,5 cm magas hengeres urán-dioxid fűtőelem-

pasztillák helyezkednek el.  Üzemelés során a fűtőelemkötegekben többféle folyamat játszódik le. 

Egyrészt az 235U izotópok jelentős része elhasad, és hasadvány, zömében radioaktív izotópok 

keletkeznek, másrészt az 238U és 235U izotópok neutronokat fognak be, és nehezebb izotópokká 

alakulnak át, melyek további bomlások és neutronbefogások révén hasadóképes magokká (239Pu) és 

más, ugyancsak részben elhasítható transzuránokká (241Am, 242Cm, 244Cm stb.) alakulnak át. 

Az erőművi reaktorok múlt, jelenkori és jövőbeni fejlődését mutatja a következő 4.1. ábra. 

.  

4.1. ábra: Az erőművi reaktorok fejlődése 
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Az atomerőművi reaktorblokkok kialakítása az 1950–1960 években kezdődött az ún. 1. generációs 

erőművekkel. Tipikus példái ezen blokkoknak az USA-ban a Shippinport, Dresden, Fermi I, valamint 

a Magnox, VK-50 és BiNPP, illetve az egykori szovjet VVER-440/230 típusú atomerőművek. Ezek a 

korai prototípusok még számos hiányossággal, módosítást igénylő megoldással rendelkeztek, és 

kialakításuk rendkívül bonyolult volt. Jelenleg csak néhány korai szovjet gyártmányú VVER-reaktor 

üzemel belőlük (nem paksi erőműtípusok). A Magnox reaktor sémáját mutatja a következő 4.2. ábra. 

 

4.2. ábra: MAGNOX-reaktor 

Az 1970–1990 években a felhalmozott tapasztalatok alapján sorozatban kezdték gyártani a 2. 

generációs reaktorokat, így a nyugati országokban PWR-,  BWR- és CANDU-, a Szovjetunióban 

pedig a VVER- és RBMK-típusú könnyűvizes reaktorokat. Ezek a reaktorok adják a jelenleg üzemelő 

reaktorok több mint 95%-át. Ugyancsak ebben a generációban készültek a HTGR nagy hőmérsékletű 

gázhűtéses, az AGR javított grafitmoderálású gázhűtéses, a Magnox grafitmoderálású gázhűtéses és az 

LMFR folyékony-fém-hűtésű gyors szaporító reaktorok is. 

A PWR-reaktorok jellemzői a 120–160 bar primerköri nyomáson lévő könnyűvíz moderátor és 

hűtőközeg egyaránt, az urán-dioxid hasadóanyag-pasztillák átlagosan maximum 5% dúsítású uránt 

tartalmaznak és cirkónium-nióbium ötvözetből készült csövekben helyezkednek el. A primerköri 

nagynyomású forró víz egy hőcserélőn, a gőzfejlesztőn át adja át a hőjét az alacsonyabb nyomású (40–

60 bar) szekunder vízkörnek, melyben gőz fejlődik. A legtöbb PWR-reaktor biztonsági tartályban 

(konténment) helyezkedik el. Termikus teljesítménysűrűségük ~100 MWt/m
3. Átlagos termikus 

hatásfokuk 32%. Egy nyugati gyártmányú PWR-reaktor sémáját a 3. fejezetben mutattuk be. 

A BWR-reaktor lényegében egy alacsony nyomású PWR gőzfejlesztő és szekunder kör nélkül. A 

reaktortartályba belépő, átlagosan 70 bar nyomású könnyűvíz egy része (~10%) felforr és gőzzé 

alakul. A gőz elválasztás után a turbinákra kerül, majd lekondenzáltatva visszatér a keringő 

folyadékáramba. A BWR-reaktorok termikus teljesítménysűrűsége mintegy a fele a PWR-reaktoroké-

nak (ugyanakkora teljesítményhez kétszer akkora reaktor szükséges), de hatásfoka nagyjából ugyanaz. 

Egy BWR-reaktor sémáját a 3. fejezetben mutattuk be. 

Lényegében a Szovjetunióban kifejlesztett RBMK-reaktorok is egy-vízkörös forralóvizes reak-

torok, de itt a forrás párhuzamosan kapcsolt, egymástól elválasztott csövekben játszódik le, ezért 

nevezhetjük forralócsöves reaktoroknak is. A reaktor eredeti célja plutóniumtenyésztés volt. Egy 

mintegy 25 m átmérőjű grafithengerben lévő csatornákban helyezkednek el a forralócsövek, melyben 

3,5 m hosszú fűtőelemek töltete enyhén dúsított (1,5–2%) uránoxid. A 7 m hosszú csatornában a víz 

egy része felforr, a hűtőközeg könnyűvíz, a moderátor könnyűvíz és grafit. A reaktor alacsonyabb 

hőmérsékleteken pozitív üregtényezővel jellemezhető, mely a reaktorteljesítmény megszaladását 

eredményezheti. Az RBMK-reaktor sémáját mutatja a következő 4.3. ábra. 
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4.3. ábra: RBMK reaktor 

1. aktív zóna  2. víz-gőz-elegy a szeparátorba  3. gőzszeparátor-dob 4. főkeringető szivattyú 5. elosztó 

kazándob  6. vízcsövek  7. felső biológiai védelem  8. fűtőelem-rakodógép  9. alsó biológiai védelem 

 

A kanadai CANDU nyomott-nehézvizes reaktorok primer körében ~90 bar nyomású nehézvizet 

használnak moderátorként és hűtőközegként, és a fűtőelemek természetes uránból készült urán-dioxid-

pasztillák zircalloy csövekbe töltve. A szekunder körben lévő kisebb nyomású könnyűvíz a hőcserélőn 

felforr, és a gőzt turbinák hajtására elvezetik. Az ilyen reaktorok nagy méretűek, mert termikus 

teljesítménysűrűségük csak egytizede (~10 MWt/m
3) a PWR-reaktorokénak. A CANDU-reaktor 

sémáját mutatja a következő 4.4. ábra. 

 

4.4. ábra: CANDU-reaktor 

1. fűtőelemköteg 2. aktív zóna (kalandria) 3. pozícionáló rudak 4. nehézvizes nyomásszabályozó 5. 

gőzfejlesztő 6. könnyűvizes szivattyú 7. nehézvizes szivattyú 8. fűtőelem-rakodógép 9. nehézvizes 

moderátor 10. nyomottcsövek 11. gőz a gőzturbinára 12. a turbináról visszatérő kondenzvíz 13. 

biztonsági tartály (konténment) 

 

A HTGR magas hőmérsékletű gázhűtéses reaktor grafit moderálású, héliumhűtésű reaktor. A 

fűtőelem bevonatos szemcse, mely tartalmazza a hasadási termékeket is. A szekunder körben könnyű-

víz áramlik és részben gőzzé alakul. Jelenleg egy közvetlen ciklusú gázturbinás villamosenergia-

termelő rendszert fejlesztettek ki. A HTGR-reaktor sémáját mutatja a következő 4.5. ábra. 
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4.5. ábra: HTGR-reaktor 

Az AGR dúsított uránnal üzemelő, szén-dioxid-gázhűtésű, grafitmoderálású reaktor. A 

MAGNOX-reaktorhoz képest megnövelték az aktív zóna méretét és javították a termikus hatásfokot. 

A hőcserélőt a biztonsági tartályon belül helyezték el. A gáznyomás 40 bar, az üzemanyag 3%-os 

dúsítású urán-dioxid rozsdamentes tokban. Termikus hatásfoka ~40%. Az AGR-reaktor sémáját 

mutatja a következő 4.6. ábra. 

 

4.6. ábra: AGR-reaktor 

A LMFR (Liquid Metal Fast Reactor) folyékony-fém-hűtésű gyorsreaktorban a folyékony fém 

(Na) hatékonyan vonja el a hőt, miközben minimálisan moderálja a gyorsneutronokat. Ebből 

következően több hasadóanyagot igényel. A zónában elhelyezhetnek szaporító anyagot is új 

mesterséges hasadóanyag előállítása céljából, ezért szaporító reaktorként is üzemeltethető. Hasadó-

anyagként dúsított urán-dioxidot, plutónium-dioxidot vagy fémet alkalmaznak. A könnyűvizes 

reaktorokhoz (LWR) képest sokkal alacsonyabb nyomáson üzemel. Az LMFR-reaktor sémáját mutatja 

a következő 4.7. ábra. 
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4.7. ábra: LMFR-reaktor 

1. hasadóanyag (UO2 vagy PuO2) 2. szaporítóanyag (238U) 3. szabályzó rudak 

4. primer Na-szivattyú 5. primer Na hűtőközeg 6. reaktortartály 7. védőburkolat 

8. reaktorfedél 9. fedél 10. Na/Na-hőcserélő 11. szekunder Na-hűtőközeg 

12. szekunder Na-szivattyú 13. gőzfejlesztő 14. friss gőz 15. tápvíz-előmelegítő 

16. tápvíz-szivattyú 17. kondenzátor 18. hűtővíz 19. hűtővíz-szivattyú 

20. nagynyomású turbina 21. kisnyomású turbina 22. generátor 23. reaktorépület 
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5. AZ ATOMREAKTOROK FEJLESZTÉSÉNEK 

TENDENCIÁI, 3. ÉS 4. GENERÁCIÓS REAKTOROK 

A 4.1. ábra szerint a fejlesztés következő lépését jelentik a 3. és 4. generációs reaktorok. 

A csernobili atomerőmű balesete után a 90-es években megszűnt a 2. generációs atomerőművek 

építése. A rendelkezésre álló mintegy tizenöt év alatt számos atomerőmű-típust fejlesztettek ki, ame-

lyeket összefoglalóan az atomerőművek harmadik generációjának nevezünk. Ezek a második gene-

ráció sokirányú továbbfejlesztésével jöttek létre. A jobb biztonsági és gazdaságossági paraméterekkel 

jellemezhető harmadik generációs atomerőművek telepítését az atomerőművek megrendelésének több 

évtized óta tartó hiánya és többek között a második generációs atomerőművek üzemidő-hosszab-

bításának műszaki lehetősége hátráltatta. 

A 3. generáció atomerőműveire jellemző a szabványosított terv valamennyi típusra, amely gyors 

engedélyezési eljárást, alacsony fajlagos beruházási költséget és rövid (4 év) építési időt eredményez. 

További jellemzőjük az egyszerűbb és robusztusabb kialakítás, mint az eddig épített 2. generációs 

atomreaktoroké, ami kevésbé sebezhetővé teszi az üzemi rendellenességekkel szemben és a belső 

(inherens) biztonság és a passzív védelmi tulajdonságok minél teljesebbé tétele. Terv szerint magasabb 

lesz a rendelkezésre állás és hosszabb — tipikusan 60 év — az üzemi élettartam. A generáció 

erőműveire jellemző a zónaolvadásos balesetek kisebb valószínűsége (~10–6/reaktorév)  és a magasabb 

kiégetési szint, ami hatékonyabb üzemanyag-felhasználást eredményez és kevesebb kiégett üzem-

anyag keletkezéséhez vezet. Az erőművekre jellemzőek a rövid (<20 nap) átrakások, 24 hónapos 

kampányok és 90%-nál nagyobb teljesítménykihasználási tényezők. (Meg kell magyarázzuk az új 

blokkoknál megjelenő új fogalmakat. Passzív védelem: olyan védelmi mechanizmust jelent, ami csak 

a passzív alkatrészek működésén és alapvető természeti törvényeken (nyomáskülönbség, természetes 

cirkuláció stb.) alapszik. Inherens biztonság: a nemkívánatos jelenség, például túlmelegedés maga 

váltja ki a lassítására és visszafordítására ható folyamatokat – passzív védelmen alapul). 

 

Az erőművi atomreaktorok fejlődése a 90-es években a 3. és a 3.+ generációkban megjelenő új 

típusokban jelentkezett. A 3. generációs reaktorok tipikus képviselői a továbbfejlesztett PWR (APWR) 

és BWR (ABWR), valamint EPR, AP1000, AES-2006, ACR-1000, VVER-1000/392, ATMEA, APR 

típusok. A 3.+ generációs reaktorok a jelenleg még fejlesztés alatt álló reaktorok. A fontosabb, 

nagyteljesítményű 3. generációs reaktorokat és a gyártókat a következő 5.1. táblázatban fogaljuk 

össze. 

5.1. táblázat: 3. generációs reaktorok 

Reaktor Típus és gyártó-tervező 

AP1000 Advanced Pressurized Water Reactor(Westinghouse) 

EPR European Pressurized Water Reactor (Areva) 

VVER-1000/640 AES-2006 Atomenergoprojekt 

ATMEA Areva / Mitsubishi 

APWR Advanced PWR (Mitsubishi, 1700 MW) 

APR Advanced Pressurized Reactor (Korea, 1400 MW) 

ABWR Advanced Boiling Water Reactor (GE-Toshiba) 

ESBWR Economic Simplified BWR (General Electric) 

SWR-1000 Siedewasser Reactor-1000 (Areva / Siemens) 

ACR-700, -1000 Advanced CANDU Reactors (AECL) 

PBMR Pebble Bed Modular Reactor (Eskom) 

GT-MHR Gas Turbine Modular Helium Reactor (G. At.) 

EPR AREVA NP – EPR European Pressurized-Water Reactor 

 

Az említett reaktorokon kívül a 2. generációs CANDU-6 továbbfejlesztésével dolgozták ki 

Kanadában a következő reaktorokat: CANDU 3 (450 MWe), CANDU 9 (925-1300 MWe), ACR 700 

(730 MWe) és ACR 1000 (1200 MWe).  
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Ugyancsak az orosz (szovjet) fejlesztésű VVER nyomottvizes reaktoroknak is kifejlesztették a 3. 

generációs változatait, melyek: VVER-1000/320, VVER-1000/428, VVER-1000/466 reaktorblokkok. 

A reaktorok fontosabb jellemzőit foglalja össze a 5.2. táblázat. 

5.2. táblázat: 3. generációs VVER-1000 reaktorok jellemzői 

Jellemző V-320 V-428 V-466 

Üzemidő (év) 30 40 60 

Névleges hőteljesítmény (MWt) 3000 3000 3000 

Gőznyomás névleges terhelésnél (MPa) 6,27 6,27 6,27 

Gőz hőmérséklete névleges terhelésnél (C) 278,5 278,5 278,5 

A fűtőelem tartózkodási ideje a reaktorban (év) 3 3 (max.4) 3 (max.4) 

Kiégési szint átlagértéke (egyensúlyi ciklus) (MWnap/kgU) 40,2 43 47,2 

Betöltési üzemanyag-dúsítás (%) 4,4 3,9 4,28 

Csúcsüzemi óraszám (óra/év) 7000 7000 8400 

Manőverezési teljesítménytartomány (%) 20–100 20–100 20–100 

 

A kis és közepes teljesítményű 3. generációs reaktorok fontosabb jellemzőit pedig a következő 

5.3. táblázat mutatja. Ezeket a reaktorokat részben nemcsak villamos energia, hanem villamos és 

hőenergia szolgáltatásra tervezték. 

5.3. táblázat: 3. generációs kis teljesítmémyű reaktorok 

reaktor teljesítmény ország státus 

 MWe   

IRIS 100-300 USA (internat.) fejlesztés 

SMART 300 MWt D-Korea 65MWt félüzemi 

VK-300 250 Oroszország BWR-fejlesztés 

IMR <300 Japán PWR-fejlesztés 

HABWR 600 Japán BWR-fejlesztés 

HSBWR 300-600 Japán BWR természetes cirkuláció fejlesztés 

SSBWR 150 Japán kis BWR term.cirk. 

LSBWR 100-300 Japán hosszú üzemidő fejlesztés 

NHR-200 200 MWt Kína fejlesztés, nem elektromosság előállítására 

PBMR 110 Németország/D.Afrika golyós töltetű gázhűtésű  

GT-MHR 285 USA, Japán, 

Franciaország, 

Oroszország 

gázhűtésű prizmás reaktor gázturbina 

4S 50-100 Japán Na-hűtésű gyors 

BREST 300 Oroszország ólomhűtésű, mono-nitrid üzemanyag 

ENHS 50 USA ólom-bizmut hűtés, moduláris gyors 

ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) 

Az első 3. generációs reaktor az ABWR volt. Az 1990-es évek elején a TEPCO és öt másik cég (pl. 

GE, Hitachi, Toshiba) kezdték el a továbbfejlesztett BWR, az ABWR kifejlesztését. A reaktor 

tervezett teljesítménye 1700 MWe volt. Célul tűzték ki az erőmű beruházási költségének 30%-os 

csökkentését, a rövidebb építési időt, a termelt villamos energia költségének 20%-os csökkentését, a 

megnövelt biztonságot, a jövő üzemanyagciklusaihoz való alkalmazkodást. A reaktor tervezett 

üzemideje 60 év. Ebből az erőműtípusból Japánban épült két blokk. A következő 5.1. ábra az ABWRII 

reaktor sémáját mutatja. 
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5.1. ábra: ABWR-II reaktor 

ESBWR(Economic Simplified Boiling Water Reactor) 

Egy ugyancsak 3. generációs BWR a GE és más cégek által közösen fejlesztett ESBWR-reaktor. A 

GE-Hitachi által kifejlesztett 1550 MWe (4500 MWt) teljesítményű, a korábbi reaktoroknál 

gazdaságosabb, gyorsabb építésű, nagymértékben egyszerűsített ESBWR-reaktor sémáját mutatja a 

következő 5.2. ábra. 

  

5.2. ábra: ESBWR-reaktor 

EPR (Evolutionary Power Reactor) 

Az EPR – egy 3.+ generációs PWR-blokk, termikus teljesítménye 4200/4500 MWt, elektromos 

teljesítménye ~1600 MWe, termikus hatásfoka 36-37%. A reaktor dupla falú hermetikus biztonsági 

tartályban helyezkedik el (nagy utasszállító repülőgép rázuhanására méretezték). A reaktor vegyes 

UO2-PuO2 MOX hasadóanyaggal üzemel, tervezett üzemideje 60 év, építési ideje 3-4 év. 

A megnövelt biztonság célja, hogy megakadályozza a telephelyen kívüli következményeket, 

javítsa a balesetek megelőzését szolgáló rendszereket, növelje a fizikai szeparációt, csökkentse az 

emberi hibák lehetőségét és a zónasérülés valószínűségét. Ily módon a zónasérülés valószínűsége 10-6 

/év, de az esetleges zónasérülés sem jelent nagy környezeti kibocsátást. A kialakítás csökkenti a 

komoly balesetek következményeit. Megoldották a biztonsági tartály hűtését, a zónaolvadék felfogását 

és hűtését és a reaktor alaphűtését. Így épül a finn Olkiluoto-3 reaktorblokk, melynek sémáját mutatja 

a következő 5.3. ábra. 
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   a)     b) 

 
c) 

5.3. ábra: Olkiluoto-3 EPR-reaktor a) séma, b) látkép, c) metszet 

Építések: Olkiluoto (1), Flamanville (1), Kína (2). 

AP1000 (Advance Pressurized Water Reactor) 

A Westinghouse – AP1000 3.+ generációs reaktora egy továbbfejlesztett PWR 1117-1154 MWe 

teljesítményű blokkokkal rendelkezik. Lényegében a korábbi AP-600 reaktor továbbfejlesztett 

változata, alapkiépítése, inherens biztonsága, optimalizált teljesítménye, csökkentett energiatermelő 

költsége azonos a korábbi verzióval. Két gőzfejlesztővel rendelkezik, az építés átlagos ideje 3 év. Az 

AP1000 reaktorban a 2. generációs PWR-hez képest 50%-kal kevesebb szelepet, 35%-kal kevesebb 

szivattyút, 80%-kal kevesebb csővezetéket, 45%-kal kevesebb földrengésbiztos épülettérfogatot, 70%-

kal kevesebb kábelt alkalmaznak. Az AP1000 reaktor sémáját mutatja a következő 5.4. ábra. 

 

5.4. ábra: AP-1000 reaktor 

1. aktív zóna 2. gőzfejlesztő 3. nyomás-szabályozó 4. passzív hűtőtartály  

5. acél biztonsági tartály 6. turbinák 

Megrendelt / tervezett blokk: Kína (4) / USA (12). 
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Néhány kis teljesítményű 3. és 3.+ generációs reaktor sémáját mutatja a következő 5.5. ábra. A 

reaktorok jellemzői a 5.2 táblázatban láthatók. 

    
 IRIS  Nuscale PMBR KLT-406 4S 

5.5. ábra: Kis teljesítményű 3. és 3.+ generációs reaktorok 

A 3. és 3.+ generációjú atomreaktorok szerkezetének egyszerűsödését jól mutatja a következő 5.6. ábra. 

 

5.6. ábra: A 3. és 3.+ reaktorok szerkezeti fejlődése 

5.1. Az új 3. generációs reaktorok műszaki jellemzői és várható alkalmazásai 

A jövő atomerőműveivel kapcsolatban néhány alapvető műszaki-gazdasági kérdés merült fel. Fontos 

kérdés a jövő atomerőműveinek teljesítménymérete. A nagy teljesítményű reaktorok mellett igény 

mutatkozik a kis teljesítményű, 70–600 MWe elektromos teljesítményű, lokális igényeket kiszolgáló 

atomerőművekre is. Ezek az erőművek villamosenergia-termelés mellett hőenergiát is szolgáltathat-

nak, alkalmazhatók ipari célokra, például tengervíz sótalanítására, hidrogén vízből történő előállítására 

stb. Az orosz Rosatom cég élen jár az ilyen erőművek fejlesztésében (KLT-40S 35 MWe+35MWt, 

VBER-300). A 2. generációs atomerőművek üzemideje 30–40 év volt, és igény merült fel ennél 

hosszabb üzemidejű reaktorok konstruálására. Fontos további jövőbeni követelmény az erőműblokkok 

teljesítményének rugalmasabb szabályozása, alaperőmű helyett menetrendtartó üzemkészség 

létrehozása. A BWR-típusú reaktorok könnyebben alakíthatók ezen igény kielégítésére egyenletes 

kiégési szint biztosítása mellett, a nyomottvizes PWR-reaktorok esetében ez a feladat bonyolultabb. A 

jövő reaktorai szempontjából fontos az aktív zóna hűtőközegének és paramétereinek a megválasztása. 

Hűtőközeg lehet gáz, víz, könnyűfém, nehézfém és só is. A 70–150 bar nyomáson alkalmazott 

könnyű- és nehézvíz-hűtőközeg komoly műszaki követelményeket támaszt. Mégis magasabb 

nyomáson (250 bar fölött) a szuperkritikus víz alkalmazásával 45%-os termikus hatásfok érhető el, 

hasonlóan a jelenleg üzemelő néhány hőerőmű hatásfokaihoz. Ultra-szuperkritikus víz közeggel (300 

bar fölött) 50%-os hatásfok is elérhető. A héliumgáz hűtőközeget a vízhez hasonló nyomásokon 

alkalmazzák, de Brayton-ciklusú gázturbinával közvetlenül is alkalmazható. A szén-dioxidot a korai 

brit reaktorokban és a jelenlegi AGR-reaktorban alkalmazzák hűtőközegként. Mivel a héliuménál 

nagyobb a sűrűsége, jobb a hőhordozó képessége is. Jelenleg a szuperkritikus szén-dioxidot 

igyekeznek Brayton-ciklusú gázturbinával kombinálni. 
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A gyorsneutronokkal működő gyorsreaktorok esetén a fém nátrium atmoszferikus nyomáson 

98C-on olvad és 883 C-on forr. Rendszerint egy vízgőzös hűtőkörrel kombinálják és Rankin–

Clausuis-ciklusú gőzturbinát alkalmaznak. Az ólom és az ólom-bizmut eutektikus elegy mint 

hűtőközeg a gyorsreaktorok esetén, magasabb hőmérsékleteken üzemeltethető. Elhanyagolható a 

neutronabszorpciójuk, és a nátriummal szemben a vízzel nem lépnek reakcióba, ezért biztonságosabb 

üzemet biztosítanak. Levegőn nem lép fel bennük öngyulladás. Ezzel szemben korrozívak a fűtőelem-

burkolatokkal és az acéllal szemben, ezért alkalmazási hőmérsékletük felső határa 550 C. A jelenlegi 

jobb szerkezeti anyagokkal ez a hőmérséklet 650 C-ra, a jövőben várhatóan 700 C-ra növelhető. 

Problémát jelent az is, hogy az ólom-bizmut eutektikus elegy aktiváció révén veszélyes 210Po izotópot 

generál. A jövőben ilyen gyorsreaktorok teljesítménye 50–100 GWe teljesítménykorlátú lesz. Az elegy 

25 C-on olvad és 1670 C-on forr, ezzel szemben az olcsóbb ólom 327 C-on olvad és 1737 C-on 

forr, ezért a jövőbeni alkalmazása valószínűbb, de az ólom megdermedését mindenképpen el kell 

kerülni. 

A fluorid-sóolvadékok atmoszferikus nyomáson 1400 C-on forrnak, így hélium szekunderköri 

hűtőközeggel kombinálva Brayton-ciklusú gázturbinával 750 C-on 48%, 1000 C-on 55% hatásfok 

érhető el, és hidrogén fejlesztésére is felhasználható. 

5.2. A 4. generációs atomreaktorok 

Az üzemelő atomerőművek tapasztalatai és a 3. generációs reaktorok tervezési munkái során 

jelentkezett igény egy, az előző típusoktól alapvetően eltérő, még kedvezőbb tulajdonságokkal 

rendelkező atomerőművi generáció, a 4. generáció kifejlesztésére. 

Ennek keretében az Egyesült Államok kormányzata 2000-ben kezdeményezte olyan új típusú, 

negyedik generációs atomerőművek kifejlesztését, amelyek 2025–2030 körül állhatnak üzembe. Az 

Egyesült Államok a céljait széleskörű nemzetközi összefogással kívánja megoldani. Az ezt szolgáló 

Generation-IV International Forum (GIF) 2000 januárjában alakult meg. A Generation-IV projektben 

szinte kezdettől fogva részt vesznek a nukleáris fejlesztésekben jelentős szerepet játszó országok (az 

Egyesült Államokon kívül Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Svájc, a Dél-afrikai Köztársaság, 

Argentína, Brazília, Japán és a Koreai Köztársaság). 2003-ban az Európai Unió (az EURATOM) a 

nemzetközi projekt tagjává vált. Az EURATOM valamennyi EU-tagországot képviseli. 2006-tól 

Oroszország és Kína is tagja a GIF-nek. Jelenleg napirenden van India csatlakozása. 

 

A Generation-IV projekt által perspektivikusnak tekintett, új reaktortípusok egyike sem 

előzmények nélküli, de a jelenlegi atomerőműpark ilyen típusokat gyakorlatilag nem használ. A 

szükséges fejlesztések csak jelentős volumenű kutatási programok megvalósításával érhetők el. 

Valamennyi típussal szemben alapvető követelmények a következők: 

 gazdaságosság, 

 a természeti erőforrások fenntartása, 

 a keletkező hulladékok minimalizálása, 

 biztonság és megbízhatóság, 

 katonai célra való felhasználhatatlanság. 

 

További fontos követelmény a negyedik generációs atomerőművek fejlesztésében az üzemanyag-

ciklus új átgondolása, új típusú üzemanyagciklus kifejlesztése. A tervezés alatt álló fontosabb 4. 

generációs atomerőművek fontosabb jellemzőit foglalja össze a következő táblázat. 
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5.4. táblázat: 4. generációs atomerőművek jellemzői 

reaktor neutron energia hűtőközeg hőmérséklet fűtőelemciklus teljesítmény 

VHTR  termikus hélium 900-1000 C nyitott 250-300 MWe 

SFR gyors nátrium 550 C zárt 30-150 MWe 

300-1500 MWe 

1000-2000 

MWe 

SCWR termikus 

gyors 

víz 510-625 C nyitott 

zárt 

300-700 MWe 

1000-1500 

MWe 

GFR gyors hélium 850 C zárt 1200 MWe 

LFR gyors ólom 480-800 C zárt 20-180 MWe 

300-1200 MWe 

600-1000 MWe 

MSR epitermikus fluorid 

sóolvadék 
700-800 C zárt 1000 MWe 

 

VHTR: nagyon magas hőmérsékletű reaktor, SFR: nátriumhűtésű gyorsreaktor, SCWR: 

szuperkritikus vízhűtésű reaktor, GFR: gázhűtésű gyorsreaktor, LFR: ólomhűtésű gyorsreaktor, MSR: 

sóolvadék-hűtésű reaktor 

 

Az alábbiakban néhány példán keresztül mutatjuk be a 4. generációs reaktorok néhány típusát és 

alkalmazási lehetőségeit. 

5.2.1. VHTR (Very High Temperature Reactror) 

A termikus neutronnal üzemelő, nyitott üzemanyag ciklusú VHTR-rendszert a villamosenergia-

termelésen túl elsősorban magas hőmérsékletű folyamathő előállítására szánják, pl. szénelgázosítás és 

termokémiai hidrogéntermelés céljából. Fejlesztése a grafitmoderátoros, héliumhűtésű reaktorok 

tapasztalatain alapul, ezért viszonylag gyors kifejlesztése és rendszerbe állítása várható. Hűtőközege 

hélium, az aktív zóna cirkónium-karbid szemcséket vagy rudakat tartalmaz. Az aktív zóna építhető 

hasáb alakú blokkokból, amilyen a japán HTTR és a General Atomics és mások közös fejlesztése alatt 

álló GT-MHR, vagy lehet golyóágyas, mint amilyen pl. a Dél-Afrikában fejlesztett PBMR. A 

hűtőközeg 1000 ºC körüli kilépési hőmérséklete alkalmas nagyon jó hatásfokú villamosenergia-

termelésre és termokémiai hidrogén-előállításra egyaránt. Egy hidrogéntermelésre tervezett 600 MWt 

teljesítményű VHTR több mint 2 millió Nm3 hidrogént képes előállítani naponta. A magas hőmér-

séklet eredményeként termikus hatásfoka 50% fölött van. A hő- és a villamos energia kapcsolt 

termelése a VHTR-t vonzó hőforrássá teszi nagy ipari létesítményekhez. A hőhordozó 1000 ºC feletti 

kilépő hőmérséklete a nukleáris hőt képessé teszi olyan folyamatokhoz történő alkalmazásra, mint pl. 

az acél- és az alumíniumgyártás. 

 

A VHTR-reaktor üzemelhet MOX-üzemanyaggal, következésképpen egy szimbiotikus 

atomenergia-rendszer egyik komponense lehet. Ugyanakkor jelentős feladatok vannak még az 

üzemanyag-fejlesztésben és a magas hőmérsékleteknek ellenálló anyagok kutatásában. A VHTR-

reaktor a jó termikus hatásfok és hidrogéntermelési hatékonyság miatt gazdasági szempontból kiváló, 

biztonságos és megbízható, nem segíti elő az atomfegyverek elterjedését. Ugyanakkor a nyitott 

üzemanyagciklus miatt kevésbé jó a fenntarthatóság biztosításában. Szimbiotikus atomenergia-

rendszerben üzemeltetve ez a tulajdonsága kiküszöbölhető. A VHTR-reaktor fejlesztésében Japán és 

Dél-Korea mellett az EU (Framatome) is fontos szerepet játszik. Rendszerbe állítása 2020 körül 

várható. Egy termikus hidrogénfejlesztő üzemet energiával ellátó VHTR-reaktor sémája a következő 

5.7. ábrán látható. 
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5.7. ábra: VHTR-reaktor 

5.2.2. SFR (Sodium cooled Fast Reactor) 

Az SFR, folyékony-nátrium-hűtésű gyorsreaktor-rendszer gyorsneutronnal üzemelő, zárt üzemanyag-

ciklusú rendszer. A reaktor feladata a villamosenergia-termelésen túl a nagy aktivitású aktinidák, 

elsősorban a plutónium hasznosítása, illetve kezelése. E reaktorok alkalmazásával a természetes urán 

teljes mennyisége energiatermelésre hasznosítható (239Pu), szemben a konvencionális termikus 

reaktorok maximum 1%-os hasznosítási hatásfokával. Az SFR-atomerőművek különböző teljesít-

ményű variációit készítették el a néhány száz MWe elektromos teljesítménytől az 1500–1700 MWe 

teljesítményig. A reaktorban az aktív zónából kilépő nátrium hőmérséklete tipikusan 530–550 °C, 

aminek következtében jó termikus hatásfokkal lehet villamos energiát termelni. A primerköri rendszer 

részei az reaktorral együtt egy közös medencében helyezkednek el. A primerköri hűtőközeg nagy 

termikus inerciával rendelkezik. Növeli a rendszer biztonságát, hogy a hűtőközeg az üzemelési 

hőmérsékleteken igen kis mértékben párolog, a primer rendszer lényegében atmoszférikus nyomáson 

üzemelhet. Ugyanakkor a hűtőközeg, a folyékony fémnátrium reagál a levegővel és a vízzel is, és ezért 

mindenképpen ki kell zárni az ilyen reakciók lehetőségét. Ezért a primer kör és a víz–gőz-körfolyamat 

köre közé egy ugyancsak folyékonyfém tartalmú, de már nem radioaktív közbenső kört iktattak be. Az 

SFR-reaktorok kétféle üzemanyaggal működhetnek, egyrészt kevert-oxidos MOX-üzemanyaggal és 

kevert uránium-plutónium-cirkónium fémötvözet üzemanyaggal. A MOX-üzemanyaggal szerzett 

tapasztalatok lényegesen kiterjedtebbek, mint a fémötvözet üzemanyagé. Az SFR-reaktorok zárt 

üzemanyagciklussal rendelkeznek, és ennek két technológiai megoldása létezik. Az egyik a 

továbbfejlesztett vizes folyamat, a másik pedig a pirometallurgiai folyamat, melyet a száraz 

pirometallurgiai eljárásból fejlesztettek ki. Mindkét üzemanyagciklus fő feladata az aktinidák 99,9%-

ának visszanyerése és visszakeringetése, és a plutónium többi radioaktív termékkel történő együttes 

leválasztása. A gyorsreaktorok induló üzemanyagát ebben az üzemanyagciklusban a termikus 

reaktorok kiégett üzemanyagából nyerik. Mindezek eredményeként csökken a nagy aktivitású 

hulladékok mennyisége és annak elhelyezéséhez szükséges tárolói kapacitás nagysága. A nátrium-

hűtésű gyorsreaktor a 4. generációs rendszer technológiailag leginkább kifejlesztett reaktora. A 

koncepció a nátriumhűtésű gyorsreaktorokkal nyolc országban 50 év alatt szerzett, több mint 300 

reaktorévnyi tapasztalaton alapul. Gyors szaporító reaktorokat régóta üzemeltetnek Franciaországban, 

Japánban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban és az Egyesült Államokban. A 

demonstrációs atomerőművek teljesítménytartománya 1,1 MWt-től (az 1951-ben üzembe helyezett 

EBR-I) 1200 MWe-ig (az 1985-ben üzembe helyezett Super Phenix) terjed. Az elért kiégetési szint 

150–200 MWnap/tonna tartományig kísérletileg igazolt úgy a MOX, mind a fém üzemanyagra. A 

kiégett üzemanyag reprocesszálására továbbfejlesztett vizes eljárás a PUREX eljárás sok éves üzemi 

tapasztalatain alapul. A pirometallurgiai feldolgozó folyamat fejlesztés alatt áll az Integral Fast 

Reactor program 1984. évi kezdete óta az Egyesült Államokban. A fém üzemanyag távvezérelt 

gyártását az 1960-es években demonstrálták. Az SFR-reaktor mind a fenntarthatóság, mind a nukleáris 

üzemanyagkészletek hasznosítása, mind pedig az aktinidák kezelése szempontjából kiváló. Jók a 
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biztonsági, a gazdaságossági jellemzői, és alkalmazása nem segíti elő az atomfegyverek elterjedését 

sem. Jelenleg az SFR-reaktor a legalkalmasabb az aktinidák teljes mértékű hasznosításához. Ennek 

megfelelően nagyon intenzív fejlesztés folyik több országban is. Az  új generációs nátriumhűtéses 

reaktorok bevezetése már 2015–20 között megkezdődhet. Az SFR-reaktor sémáját mutatja a 

következő 5.8. ábra. 

 

5.8. ábra: SFR-reaktor 

5.2.3. SCWR (Supercritical Water Reactor) 

Az SCWR-reaktor kétféle üzemmóddal és üzemanyagciklussal üzemelhet. Az egyik a termikus 

neutronnal üzemelő reaktor nyitott üzemanyagciklussal, a másik pedig gyorsneutronnal üzemelő zárt 

üzemanyagciklussal működik. Ez utóbbi esetében teljes aktinida recirkuláció valósul meg. Mindkét 

üzemmódban forralóvizes reaktorként működik. A termikus vagy gyorsneutronos üzem között csak a 

reaktor aktív zónájában lévő moderátor mennyiségében van különbség. A gyorsneutron-üzemmód 

esetén nincs kiegészítő moderátoranyag, ugyanakkor a termikus neutronnal üzemelő változat 

kiegészítő moderátoranyag alkalmazását igényli. Mindkét üzemmódban olyan vízhűtésű reaktor 

üzemel, melyben a nyomás és a hőmérséklet a víz kritikus pontja (22,1 MPa, 374 ºC) felett van, ezáltal 

igen magas (~44%) termikus hatásfok elérését teszi lehetővé. A gyorsneutronnal üzemelő változatban 

egy továbbfejlesztett vizes eljáráson alapuló központi feldolgozóművet alkalmaznak az aktinidák 

recirkulációjához. Az atomerőmű felépítését egyszerűsíti, hogy a hűtőközeg halmazállapota nem 

változik a reaktorban. Egy tipikus SCWR-reaktor teljesítménye 1700 MWe, termikus hatásfoka 44%, a 

250 bar nyomású víz 510 C-on lép ki a reaktorból. Üzemanyaga urán-dioxid. A hűtőközeg magasabb 

hőmérséklete miatt kisebb hűtőközeg-tömegforgalmat tesz lehetővé egységnyi reaktorteljesítményre 

vonatkoztatva. Ez csökkenti a hűtőközeg-szivattyú, a csővezetékek, elzáró szerkezetek és egyéb 

berendezéselemek méretét és a fajlagos szivattyúteljesítmény-igényt. Fenti körülmények között nem 

léphet fel a reaktorban forráskrízis sem. A szuperkritikus állapot kiküszöbölhetővé teszi a túlhevítők, 

gőzszeparátorok és a gőzfejlesztők szükségességét, ami egyszerűbb felépítésű atomerőművet 

eredményez. A reaktor nem követel turbinafejlesztést, mert a hagyományos erőművi turbinák 

alkalmazhatók. Alacsony a reaktor fajlagos beruházási költsége (<1000 USD/kWe), nagy teljesítmény 

tartományban (400–1600 MWe) üzemképes, és ezáltal rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez. 

Az SCWR-reaktorhoz rendelkezésre álló ismeretek miatt viszonylag gyorsan kifejleszthető. A 

termikus neutronnal üzemelő SCWR-reaktorok területén az utóbbi 10–15 évben Japánban (Toshiba, 

Hitachi) folyt komoly fejlesztési munka (SCLWR). Az SCWR-reaktorok fejlesztése iránt érdeklődik 

több más ország is (Dél-Korea, USA, Kanada, Euratom, Németország, Franciaország és Svájc). Az 

európai verzió kódja High Performance Light Water Reactor (HPLWR). 

A gyorsneutronnal üzemelő változat jó üzemeltetési tulajdonságokkal rendelkezik, a termikus 

neutronnal üzemelő változat csak szimbiotikus üzemmódban rendelkezik ilyen tulajdonságokkal. Jó a 

fizikai védelme és nem segíti elő a nukleáris fegyverek elterjedését. Biztonsági problémái még nem 
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teljesen megoldottak. Az SCWR-reaktorokat elsősorban villamosenergia-termelésre szánják, de 

készült olyan terve is, mely aktinidák elhasítására alkalmazható. Az SCWR-reaktorok rendszerbe 

állítására optimális esetben 2020–25-ben kerülhet sor. Az SCWR-reaktor sémáját mutatja a következő 

5.9. ábra. 

 

5.9. ábra: SCWR-reaktor 

5.2.4. GFR (Gas Fast Reactor) 

A GFR gázhűtéses gyorsreaktor gyorsneutronnal üzemel, héliumhűtéses, zárt üzemanyagciklusú 

reaktor, magas kilépési hűtőközeg-hőmérséklettel (850 °C).  A magas hőmérséklet lehetővé teszi, 

hogy a GFR-hez közvetlen ciklusú gázturbinás rendszer kapcsolódjék (Brayton-ciklus), ami magas 

energiaátalakítási hatásfokú (~48%) villamosenergia-termelést tesz lehetővé. A magas kilépő 

hőmérséklet folyamathő felhasználásra, így pl. termikus hidrogén-termelésre teszi alkalmassá az 

atomerőművet. A GFR-rendszer teljesen integrált kivitelben is megvalósítható, a kiégett üzemanyag 

reprocesszálható a helyszínen (pirometallurgiai vagy más száraz eljárással) és az összes hosszú életű 

radioizotóp (hasadási termék és aktinidák) az üzemanyagba történő helyszíni beépítését követően 

visszavezethetők a reaktorba transzmutálás céljából. Ezáltal minimalizálható a nukleáris anyagok 

szállítása és a hulladékok mennyisége. Különböző típusú üzemanyagok használhatók fel a magas 

hőmérsékletű üzem feltételei között. A kemény gyorsneutron-spektrum jó hasadóanyag-szaporító 

képességet (legalább 1-es tenyésztési tényezőt) és magas transzmutációs hatékonyságot kölcsönöz a 

rendszernek. Az előbbi a rendelkezésre álló nukleáris üzemanyagkészletek, köztük a kimerült uránt 

(238U) tartalmazó dúsítási maradék hatékony hasznosítását, az utóbbi a hosszú életű transzuránokat 

tartalmazó radioaktív hulladékok mennyiségének minimalizálását eredményezi. A 600 MWt 

teljesítményű reaktor 288 MWe teljesítményt szolgáltat Brayton-ciklusú gázturbinával 48%-os 

termikus hatásfok mellett. A 70 bar nyomású héliumgáz 490 C-ról 850 C-ra hevül. Tipikus 

üzemanyaga U-Pu-karbid, mintegy 20% plutónium tartalommal. 

A GFR-reaktor kielégíti a 4. generációs alapelveket és követelményeket, így a fenntarthatóságot 

(konverziós tényezője kb. 1, aktinida-recirkulációt tesz lehetővé), a gazdasági versenyképességet 

(magas hőmérséklet, közvetlen ciklus, magas (48% termikus hatásfok, hidrogén-termelés), nem teszi 

lehetővé az atomfegyverek elterjedését (zárt üzemanyagciklus, U, Pu és egyéb aktinidák együttes 

visszavezetése), a biztonságot és megbízhatóságot (robusztus tervezés, negatív reaktivitás-vissza-

csatolás stb.). 
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A GFR gyors megvalósításának technológiai alapjai jelentősek, több korábbi magas hőmérsékletű 

gázhűtésű termikus reaktor üzemi adatai rendelkezésre állnak. A GFR üzembe állására legkorábban 

2020–25-ben kerülhet sor. A GFR-reaktor sémáját mutatja a következő 5.10. ábra. 

 

5.10. ábra: GFR-reaktor 

5.2.5. LFR (Lead Fast Reactor) 

Az LFR folyékony ólom vagy folyékony ólom-bizmut eutektikum-hűtésű gyorsneutronnal üzemelő 

reaktor. A reaktor legfontosabb jellemzői a zárt üzemanyagciklus, az 238U hatékony átalakítása 

plutóniummá, az aktinidák transzmutációja. A reaktor teljesítménye 50–150 MWe, amit nagyon hosszú 

kiégési ciklus (10–30 éves kampányhossz) jellemez, emellett a 300–400 MWe teljesítményű moduláris 

rendszer és a 1200 MWe teljesítményű, nagy monolit atomerőmű. Az üzemanyag fém- vagy nitrid-

alapú szaporítóanyagot és transzuránokat tartalmaz. Az LFR legfontosabb előnyei (pl. az SFR-rel 

szemben is) a következők: 

 A magasabb a hőhordozó kilépési hőmérséklete, a hozzá kapcsolt Brayton- vagy Rankine-

ciklus magasabb hatásfokot és a folyamathő jobb alkalmazási lehetőségét nyújtja (pl. alkalmas 

hidrogéntermelésre vagy sótalanításra). A természetes cirkuláció nagyobb biztonságot 

eredményez. 

 A Pb és a Pb-Bi hűtőközeg előnyösebb neutronfizikai jellemzőkkel rendelkezik, mint a 

nátrium. Ez is hozzájárul a jobb hasadóanyag-szaporításhoz és a hosszabb (15–20 éves) 

kampányhosszhoz. 

 Ezzel a reaktorral megnövelt inherens biztonságú és zárt üzemanyagciklusú atomerőművek 

építhetők rövid és középtávon. 

 Az ólom nem lép reakcióba a vízzel, ami egyszerűbb felépítésű atomerőművet eredményez. 

Ez határozott előny a nátriumhűtésű gyorsreaktorokkal szemben (pl. nincs szükség közbenső 

körre). 

 

Az LFR-reaktorok 550–800 C hőmérsékletű hűtőközege atmoszferikus nyomáson jobbára 

természetes áramlással áramlik, tenyésztési tényezőjük legalább 1, termikus teljesítményük 125–400 
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MWt. A reaktort villamosenergia- és hőszolgáltatásra (beleértve hidrogén és ivóvíz együttes 

előállítására) tervezik. A kis teljesítményű egység kielégíti a kis fejlődő országok és az elszigetelt 

hálózatok piaci igényeit, amelyek nem rendelkeznek az üzemanyagciklus üzemeltetésére saját 

infrastruktúrával. A legrövidebb távú variációk villamosenergia-termelésre készülnek, könnyen 

kifejleszthető üzemanyag–burkolat–hűtőközeg kombinációkkal foglalkoznak, és kapcsolt üzemanyag-

recirkulációt tételeznek fel. A hosszabb távú ólomhűtésű variációk inherensen biztonságos reaktorra 

törekszenek, amelyeknek magasabb kilépési hőmérséklete (750–800 ºC) folyamathő szolgáltatásra, így 

pl. hidrogén termelésére is alkalmasak. 

A típusra vonatkozó tapasztalatok az orosz atom-tengeralattjárók Pb-Bi-hűtésű reaktoraiból 

(BREST gyorsreaktor), továbbá a fémötvözet üzemanyagú Integral Fast Reactor gyártási és 

recirkulációs fejlesztéseiből származnak. Az LFR-rendszer kiváló minősítésű a fenntarthatóságban 

(mivel zárt üzemanyagciklust alkalmaz hasadóanyag-újratermeléssel), a fizikai védelemben (mivel 

hosszú kiégési ciklussal rendelkezik), és jó hatásfokkal gátolja az atomfegyverek elterjedését. Jónak 

minősül a biztonság és a gazdaságosság tekintetében is (elsősorban a többfajta termék előállít-

hatóságának köszönhetően). 

Ennek ellenére, legalábbis egyelőre  Európában zsákutcának tartják ennek a reaktortípusnak a 

fejlesztését. Az LFR rendszerbe állítása legkorábban 2020–25-ben történhet. Az LFR-reaktor sémáját 

mutatja a következő 5.11. ábra. 

 

5.11. ábra: LFR-reaktor 

5.2.6. MSR (Molten Salt Reactor) 

Az MSR egy termikus vagy epitermikus neutronokkal üzemelő sóolvadék-hűtésű reaktor. A sóolva-

dékos reaktorban az urán- és/vagy plutónium-fluoridot tartalmazó olvadt sókeverék szolgál üzem-

anyagként és hűtőközegként egyaránt. Az olvadt fluoridsók nagyon alacsony gőznyomásúak, ezáltal 

csökken a reaktortartály és a csővezetékek falában ébredő feszültség. Az MSR-ek üzemi hőmérséklet-

tartománya az eutektikus fluoridsók (450 ºC körüli) olvadáspontjától a jelenleg felhasználásra 

alkalmasnak minősített szerkezeti anyagok (nikkelbázisú ötvözetek) kémiai kompatibilitási hőmérsék-

letéig (800–850 ºC) terjed. A reaktor alkalmas a sóolvadékba kevert aktinidák hatékony elhasítására, 

illetve átalakítására hasadó anyagokká. A termikus neutronokkal üzemelő megoldás esetében az 

üzemanyagot tartalmazó sóolvadék az aktív zónába épített grafitban lévő csatornákon áramlik át. A 

felmelegített olvadék egy hőcserélőben adja át hőjét a közbenső körben áramló közegnek, ami 

ugyancsak olvadt só. A közbenső körben áramló sóolvadék egy második hőcserélőben, a 

gőzfejlesztőben adja le hőjét a víz- vagy gázkörnek, és termel ezáltal nagy nyomású és hőmérsékletű 

vízgőzt vagy forró gázt az energiaátalakítás céljára. Termikus hatásfoka 40% fölött van. Ha a 

villamosenergia-előállítás a fő cél, akkor az aktinidákat jól oldó fluoridokat (NaF/ZrF4), ha a 
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hőszolgáltatás a cél, akkor pedig a lítium és a berillium fluoridjait alkalmazzák hűtőközegként. A 

tervekben négy üzemanyagciklus-variációt határoztak meg. 

 

1. 232Th-233U (238U-239Pu) alapú szaporító üzemmód (konverziós tényező <1,08). 

2. 232Th-233U (238U-239Pu) alapú szaporító üzemmód minimális katonai hasadóanyag 

felhasználási lehetőséggel (denaturált konverter). 

3. Aktinidák elhasítására és átalakítására alkalmas nyitott denaturált konverter. 

4. Aktinidák elhasítására és átalakítására alkalmas folyamatos recirkulációs konverter. 

 

A reaktor a biztonságos üríthetőség, a passzív hűtés és az üzemanyagban lévő illó hasadási 

termékek alacsony koncentrációja révén inherens biztonságú. Az üzemanyagcsere és feldolgozás, 

valamint a hasadási termékek eltávolítása megvalósítható on-line módon, ami magas rendelkezésre 

állási lehetőséget eredményez. Az aktinida-betáplálással széles tartományban változtatható a homogén 

sóoldat összetétele. Az MSR-rendszer a zárt üzemanyagciklus és a radioaktív hulladék kiégetésében 

mutatott kiváló képessége miatt a fenntarthatóság szempontjából kiválónak minősül. Jók a biztonsági 

és a fizikai védelmi tulajdonságai. Gazdaságossága függ az alkalmazási körülményektől. Vizsgálják a 

gyorsítóval hajtott sóolvadékos szubkritikus rendszer (ADS – Accelerator Driven System) 

megvalósítási lehetőségét is. Az MSR-reaktorok kifejlesztése várhatóan csak 2030 körül fejeződhet 

be. Az MSR-reaktor sémáját mutatja a következő 5.12. ábra. 

 

5.12. ábra: MSR-reaktor 

5.2.7. PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) 

A PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) golyós töltetű (golyóhalom töltetű) héliumhűtésű magas 

hőmérsékletű reaktort német tervek felhasználásával Dél-Afrikában fejleszették ki az Eskom, a British 

Nuclear Fuels és az amerikai Exelon cégek. Ez egy 120 MWe teljesítményű modulokból felépíthető 

rendszer, melynek várható létesítési ideje 18–24 hónap. A hengeres reaktortartályt grafittéglák 

burkolják és mintegy 110 000 grafitgömb helyezkedik el benne. Minthogy a hélium igen magas 

hőmérsékleten sem lép kölcsönhatásba az urán-karbid üzemanyaggal, ezek a reaktorok az UO2 mellett 

az UO2-nél egyébként sokkal jobb tulajdonságokkal (pl. több mint egy nagyságrenddel nagyobb 

hővezetési tényezővel) rendelkező urán-karbidot (UC-t) is használhatnak üzemanyagként. Az aktív 

zóna mintegy 330 000 darab 6 cm átmérőjű üzemanyaggolyót tartalmaz. Mindegyik üzemanyaggolyó 

grafit borítású, és az 5 cm átmérőjű grafit-mátrixban 0,5 mm átmérőjű ~8% dúsítású urán-karbid 

fűtőelemszemcsék (ún. TRISO részecskék) vannak, melyeket egy grafitból és szilícium-karbidból álló 
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reflektorréteg vesz körül. Ez a réteg 1600 °C felett is stabilan visszafogja a radioaktív termékeket 

(hasadási termékeket és transzurán izotópokat). Ezek a fűtőelemeket tartalmazó golyók stabilak 2000 

°C-ig, mely hőmérséklet jóval a reaktorban maximálisan előforduló hőmérsékletek fölött van. A forró 

tölteten átáramló hélium elvonja a hőt és gázturbinát hajt meg. A közvetlen ciklusú gázturbinával kb. 

42% termodinamikai hatásfok érhető el. 330–450 ezer üzemanyaggolyó cirkulál a reaktoron keresztül 

folyamatosan. Egy-egy golyó mintegy 15-ször halad át a reaktoron, és naponta mintegy 350 golyó 

kerül ki véglegesen a reaktorból. A reaktorból kilépő hélium hőmérséklete 900 °C. A rendszer 

inherens passzív biztonsággal jellemezhető. Alkalmazható elektromos áram előállítására és 

hőszolgáltatásra is. A hőszolgáltatás felhasználható gőzfejlesztésre és olajhomok-kezelésre, kőolaj 

kinyerésének elősegítésére, reformáló reakciók (hidrogén-, ammónia-, metanol-szintézisek) 

hőenergiájának biztosítására és termikus vízbontásra, hidrogénfejlesztésre, szén-cseppfolyósításra és 

elgázosításra is. Ez a reaktortípus már átmenetet képez a III. és a IV. reaktorgenerációk között.  A 

PBMR-reaktor sémája a következő 5.13. ábrán látható. 

 

5.13. ábra: PBMR-reaktor 

5.3. A 4. generációs atomerőművek várható alkalmazása 

A negyedik generációs atomerőművek többségének építése kb. még egy-két évtizedig nem valószínű. 

A közeljövőben valószínűleg a 3. generációs atomerőművek építése fog dominálni. A fejlesztések 

gyorsabb ütemű felhasználását elősegíthetik a fosszilis alapon működő energiatermelés fokozódó 

környezeti és gazdasági problémái és a 4. generációs atomerőművek kedvezőbb tulajdonságai. Adott 

esetben a 3. generáció egyedeinek üzemelési élettartamát jelentősen lerövidíthetik a piacon megjelenő 

új, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező 4. generációs társaik. 
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6. NUKLEÁRIS FŰTŐELEMCIKLUSOK. NYITOTT ÉS 

ZÁRT CIKLUSÚ HASADÓANYAG-FELHASZNÁLÁS 

6.1. Fűtőelemciklusok 

A nukleáris fűtőelemciklus a maghasadáson alapuló villamosenergia-termeléshez szükséges 

folyamatokat tartalmazza. Jelenleg négy alapvető típusú fűtőelemciklust különböztetünk meg. 

A három legfontosabb, a kimeneti ág szerint eltérő fűtőelemciklus a következő: 

 az egyszeri felhasználású (once through), vagy nyitott ciklus, melyben a kiégett fűtő-

elemeket átmeneti tárolás után véglegesen elhelyezik, 

 a reprocesszálást alkalmazó zárt fűtőelemciklus, melyben a visszaforgatott hasadó-

anyagokból (U, Pu) vegyes-oxid fűtőelemeket (MOX) állítanak elő és könnyűvizes 

(LWR) és gyorsreaktorokban hasznosítják, valamint a visszamaradt nagy aktivitású hulla-

dékot kezelik és véglegesen elhelyezik, és 

 a kombinált zárt fűtőelemciklus, melyben a kiégett fűtőelemek feldolgozása és hasadó-

anyag-tartalmának reciklizálása mellett egy könnyűvizes reaktorral párban üzemelő 

(szimbiotikus) gyorsneutronos szaporító reaktorban az 238U magokat 239Pu mesterséges 

hasadóanyaggá alakítják át, és vegyes urán-oxid-plutónium-oxid fűtőelemként nyerik ki 

hasadási energiáját. 

A továbbfejlesztett zárt fűtőelemciklus, melyben a 3. típusú ciklust úgy egészítik ki, hogy a 

keletkezett radioaktív hulladékokat szétválasztják, és egy részüket transzmutációs kezeléssel inaktív 

vagy gyorsabban bomló radioaktív anyaggá alakítják. 

6.1.1. Az egyszeri felhasználású (once through), vagy nyitott üzemanyagciklus 

A nyitott fűtőelemciklusban a frissen bányászott uránból előállított fűtőelem átlagosan 4 évet 

tartózkodik a reaktorban, majd megfelelő idejű „hűtés” és átmeneti tárolás után nagy aktivitású 

hulladékként végleges elhelyezésre kerül, és a reaktorba mindig frissen bányászott uránból készített 

fűtőelemek kerülnek. A ciklusban a reaktorból kikerülő kiégett fűtőelemek víz alatti átmeneti tárolásra 

kerülnek egymástól fizikailag elválasztva, szigorú geometriai elhelyezésben. A tárolás (hűtés) során a 

rövid felezési idejű radioaktív izotópok elbomlanak és 5–10 évig maradnak a medencében. Ezután 

kiemelik és speciális inert gázt tartalmazó tokokba helyezik őket, és sugárárnyékolt, száraz tárolóban 

tárolják őket további lebomlásig. 

A ciklus az urán bányászatával kezdődik és az energiatermelő folyamat során keletkezett 

radioaktív hulladékok kezelésével, elhelyezésével végződik. Természetesen az egész ciklus során 

keletkeznek radioaktív hulladékok, de a radioaktivitás döntő része a kiégett fűtőelemekben 

összpontosul (6.1. táblázat). 

6.1. táblázat: Fűtőelemek összetétele 

Komponens Friss fűtőelem Kiégett fűtőelem Radioaktív hulladék 

Transzuránium elemek 0,000 0,065% TRU 

U-236 0,000 0,460%  

Pu-izotópok 0,000 0,890% TRU 

Hasadási termékek 0,000 0,350% HLW 

U-235 3,300% 0,080%  

U-238 96,70% 94,30%  

 

A 6.2. táblázat pedig a PWR-reaktor kiégett fűtőelemeiben lévő fontosabb hosszabb felezési idejű 

hasadási termékeket és transzuránok (TRU) aktivitás-koncentrációit mutatja a „hűtési” idő függ-

vényében. 
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6.2. táblázat: PWR-reaktor kiégett fűtőelemeinek összetétele 

A hosszabb felezési idejű hasadási termékmagok és transzuránok kiégett PWR-fűtőelemekben az idő 

függvényében *  

Nuklidok  T1/2  Aktivitás/Tonna U 

150 nap * hűtés után  

(Bq)  

Aktiviás/Tonna U  

100 év hűtés után 

(Bq)  

Aktivitás/Tonna U 

500 év hűtés után (Bq)  

Hasadási termékek      

95Nb 
89Sr 
95Zr 
144Ce 
106Ru 
134Cs  
147Pr 
90Sr 
137Cs 

35 nap 

50.5 nap 

64 nap 

285 nap 

1 év 

2.1 év 

2.6 év 

28.8 év 

30.1 év  

2x1016 

4x1015 

1x1016 

3x1016 

2x1016 

8x1015 

4x1015 

3x1015 

4x1015 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

1x104 

2.7x1014 

4x1014 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.8x1010 

4x1010 

TRU magok      

242Cm 
241Pu 
244Cm 
238Pu 
241Am 
240Pu 
243Am 
239Pu 
242Pu 

163 nap 

14.4 év 

18.1 év 

87.7 év 

433 év 

6.56x103 év 

7.37x103 év 

2.41x104 év 

3.75x105 év  

6x1014 

4x1015 

9x1013 

1x1013 

7x1012 

2x1013 

6x1013 

1x1013 

5x1010 

0 

3x1013 

2x1012 

4.5x1012 

6x1012 

2Ex1013 

6x1013 

1x1013 

5x1010 

0 

1.4x105 

4.4x105 

1.9x1011 

3x1012 

1.9x1013 

5.7x1013 

9.9x1012 

4.99x1010 

* Reprocesszálás után, mely ~150 nap hűtési idő után végezhető, a hulladékban jelentős mennyiségben csak a 

hasadási termékek vannak jelen.  

 

Gyakran szokás a reaktorba kerülő fűtőelem előállításáig tartó műveleteket a ciklus bemeneti 

(front-end), és az onnan kikerülő kiégett fűtőelemek kezelésével kezdődő műveleteket a ciklus 

kimeneti (back-end) ágának nevezni. A kezdeti tervek szerint a kiégett fűtőelemek 4-5 éves víz alatti 

tárolás után végső elhelyezésre kerülnek. 

Mivel a kiégett fűtőelemrudakat nem dolgozzák fel újra, az összes másodlagos aktinida és 

különösen a plutónium olyan formában marad a rudakban, ami nem alkalmazható könnyen és 

sikeresen atomfegyverek előállítására. Az atomfegyverek elterjedésének (proliferáció) veszélyével 

szembeni eredendő biztonság a nyílt fűtőanyagciklus legfőbb előnye. A ciklus további előnye, hogy 

elkerülhető a költséges és veszélyes fűtőelem-feldolgozási műveleteket Az eljárás fő hátránya viszont, 

hogy radioaktív hulladékot termel, amit több százezer éven át kell tárolni ahhoz, hogy radiotoxicitása a 

természetes uránércével megegyező értékre csökkenjen. Ez a ciklustípus igényli a legnagyobb tárolási 

kapacitást, pazarolja az uránt és a hasadó plutóniumot. Az átmeneti tárolási idő letelte után költséges 

geológiai tároló kiépítése és a hulladékok tárolása szükséges. Jelenleg az egyszeri felhasználású 

üzemanyagciklust alkalmazza az például az USA, Svédország, Spanyolország, Dél-Korea. 

6.1.2. Reprocesszálást alkalmazó zárt üzemanyagciklus 

A későbbiekben azonban kiderült, hogy a nagy aktivitású kiégett fűtőelemek tömegének több mint 

95%-a még energiatermelésre hasznosítható uránizotópokat, plutóniumizotópokat és egyéb transzurán 

izotópokat tartalmaz, és nem ésszerű megoldás ezeket az értékes hasadóanyagokat véglegesen 
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hulladékként kezelni és elhelyezni. A kiégett fűtőelemekben található értékes hasadóanyag-tartalom 

visszanyerésével, reprocesszálással és az elválasztott hasadóanyagoknak az energiatermelő folyamatba 

történő visszaforgatásával a visszamaradt, döntően radioaktív hasadási termékeket tartalmazó 

anyagáram kerül csak hulladékba. Az ilyen ciklust zárt fűtőelemciklusnak nevezzük. 

Ezen ciklus előnyeit röviden az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

 az urán és plutónium hasadóanyagot kinyerik és reciklizálják, 

 a tárolásra kerülő nagy aktivitású hulladék térfogata jelentősen csökken, hiszen az elválasztott 

hasadóanyagok a kiégett fűtőelem tömegének mintegy 97%-át képezik, 

 a visszanyert urán újra dúsítható és a könnyűvizes reaktorokban elhasítható, és ezzel csökken 

a friss, bányászott urán iránti igény, valamint mintegy 30%-kal csökken az izotópdúsítási 

igény. 

Ehhez a ciklushoz szükséges új, hatékony, magas sugárzási szint mellett is üzemeltethető 

elválasztási technológiák kifejlesztése. 

A reprocesszálással elválasztott plutónium üzemanyagként felhasználható a könnyűvizes 

reaktorokban. Több szabályozó rúd alkalmazásával az urán és plutónium vegyes-oxid- (MOX-) 

fűtőelemekkel ezek a reaktorok üzemképesek. Az elmúlt években Franciaországban, Németországban, 

Svájban és Belgiumban engedélyeztették a MOX-üzemanyagok atomerőművi alkalmazását. Japánban 

tervezik az országban üzemelő 53 reaktor egyharmadának MOX-üzemanyaggal történő üzemeltetését. 

A MOX-üzemanyag plutónium (239Pu) és kimerült urán vagy természetes urán oxidjainak 

keveréke. A plutónium két forrásból fedezhető. Az egyik forrás az erőművi reaktorokból kikerülő 

kiégett fűtőelem reprocesszálásából származik, a másik a leszerelésre kerülő nukleáris fegyverek 

plutónium hasadóanyag-tartalma. A két forrásból származó plutónium eltérő mennyiségű szennyező 

egyéb plutóniumizotópokat tartalmaz. A reaktorokból kikerülő plutónium 239Pu tartalma 55–60%, míg 

az atomfegyverből származó plutóniumban ez 95% fölött van. MOX-fűtőelemet állítanak elő jelenleg 

Franciaországban, Belgiumban, Angliában, Indiában és Japánban, évente mintegy 460 t MOX-

fűtőelemet. A MOX-üzemanyag előállításánál fontos a plutónium „kora”, azaz az az idő, amikor a 

plutóniumot utoljára elválasztották az 
241

Am-tól. Ez az izotóp a rövid felezési idejű plutónium-

izotópból (241Pu) keletkezik, évente ~0,5%-ban. 5-6% amerícium-tartalom fölött a 60 keV energiájú 

röntgensugárzása miatt sugárárnyékolás és távvezérlés szükséges a MOX-fűtőelem-gyártásban. Ezért a 

MOX-fűtőelemeket általában friss reprocesszálásból származó plutóniumból gyártják. 

A szétszerelt atomfegyverekből származó plutóniummal történő MOX-fűtőelem-gyártásnál fontos 

a megfelelő szabotázs ellen kidolgozott biztonság. A MOX-fűtőelemben a plutónium aránya 50% 

felett is lehet, de ehhez speciális reaktorkialakítás szükséges. Általában a nukleáris fegyverből 

származó plutónium esetén 5%, reprocesszálásból származó plutónium esetén 7% a plutónium aránya. 

Az ilyen fűtőelem hasonlóan viselkedik, mint egy 4-5%-os dúsítású urán-oxid-fűtőelem. Tehát MOX-

fűtőelemmel lehet helyettesíteni a reaktorok urán-oxid alapú üzemanyagának egy részét. Mégis az 

ilyen reaktorok általában 33% MOX-fűtőelemmel üzemelnek. 

Mivel a legtöbb plutóniumizotóp hasadási hatáskeresztmetszete termikus neutronokra kicsi, a 

fűtőelemben felhalmozódnak egyes aktinidák, ezért a plutónium recirkulációja könnyűvizes 

reaktorokban korlátozott. Ugyanakkor a MOX-üzemanyag könnyűvizes reaktorokban történő 

alkalmazása két előnnyel is jár, egyrészt energia nyerhető belőle, másrészt csökkenti a szokványos 

reaktorokból kikerülő fűtőelemekből eltávolított, katonailag kockázatos plutónium felhalmozódását. 

Nukleáris fegyverből készített MOX-üzemanyag alkalmazása ezen felül csökkenti az atomfegyver-

készleteket. Amíg a MOX-fűtőelem a reaktorban van, a keletkezett hasadási termékek magas 

radioaktivitása miatt kicsi az esélye a hasadóanyag eltulajdonításának. Ezen felül az atomfegyver 

minőségű plutónium a reaktorban degradálódik, azaz csökken a 239Pu+241Pu-tartalom és nő a 240Pu 

mennyisége. 

A MOX-üzemanyag alkalmazása esetén kisebb radiotoxicitású hulladék keletkezik, mint a 

konvencionális urán-oxid alapú kiégett fűtőelemekben, de a keletkezett aktinidák és hasadási termékek 

miatt a kiégett fűtőelem geológiai elhelyezést igényel. A plutónium reciklizálása vegyes-oxid, MOX 

formájában egy kidolgozott technológia. 

A zárt fűtőelemciklusban a reaktorból kikerülő kiégett fűtőelemek értékes hasadóanyag-tartalmát 

(235U, 239Pu), valamint szaporítóanyagként felhasználható urántartalmát (238U) kémiai elválasztó, 

reprocesszáló üzemben elválasztják a hulladékba kerülő hasadási termékektől, és visszaforgatják a 



50 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME  www.tankonyvtar.hu 

hasadóanyagokat a ciklusba, így a frissen bányászott urán iránti igény lecsökken. A zárt fűtő-

anyagciklus előnye, hogy sokkal kisebb az uránérc igénye és kevesebb hulladékot termel.  Hátránya a 

költséges és veszélyes fűtőelem-feldolgozási technológia (reprocesszálás), és az elválasztott plutónium 

atomfegyver-kockázata. A nyitott és a zárt fűtőelemciklus sémáit mutatják be az 6.1. és 6.2. ábrák. 

 

6.1. ábra: Nyitott (egyszeri felhasználású) és zárt fűtőelemciklus 

 

  a)      b) 

6.2. ábra: Nyitott és zárt fűtőelemciklusok a) nukleáris fegyvergyártás nélkül  

és b) nukleáris fegyvergyártással 

A MOX vegyes-oxid üzemanyagot is alkalmazó fűtőelemciklus sémáját mutatja a 6.3. ábra. 


