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11.13. ábra: Hulladékpréselő berendezések 

Égetés-hamvasztás 

 

Szennyezett ruházat, ioncserélő gyanta tömörítésére alkalmazzák. Lépései az előkezelés, hulladék-

adagolás, égetés, gázelszívás, hamu és maradék csomagolása, rögzítése. Az égető berendezéssel 

szemben támasztott követelmények: a megfelelő hőmérséklet, égetési idő, turbulens keveredés 

biztosítása, az elegendő oxigén biztosítása. Problémát okozhat a korróziót okozó anyagok (kén, 

halogén) jelenléte. Égetéses kezelés folyamatábráját mutatja a 11.14. ábra. 

 

11.14. ábra: Radioaktív hulladékok kezelése égetéssel 

Az alábbiakban néhány példát ismertetünk radioaktív hulladékok égetéssel történő kezelésére. 

 

Vortex-égető (General Electric, Wilmington, USA). 1972 óta üzemel, feladata az éghető fűtő-

elemgyártási hulladék égetése. A hulladékot darabolják és levegőfelesleggel hengeres kamrába 

fúvatják, amelyben turbulens forgó áramlás van. Teljesítménye: 450 kg/óra, az égetési maradék az 

eredeti tömeg 35%-a. 
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Reaktorhulladék-égető (Yankee Rowe, USA). 1960  óta üzemel. Földgázzal üzemeltetik, főleg 

cellulóz alapú hulladékot égetnek. A füstgázt nedves mosón és üveggyapot-töltetű oszlopon vezetik át. 

Az elnyelető oldatot recirkuláltatják a radioaktív folyadékot kezelő rendszerbe. 

 

Reaktorhulladék égető (OntarioHydro, USA). Primer égetőben pirolizálják a hulladékot, majd 

teljes égés következik az utóégetőben további tüzelőanyaggal. 870–980 °C-on végbemegy a teljes 

égetés. A füstgázt táskás szűrőn szűrik. A teljesítmény kb. 110 kg/óra. 

 

Sóolvadékos eljárás (Atomics International, USA). A folyamatban nátrium-karbonát-nátrium-

szulfát sóolvadék-elegyet használnak. A darabolt éghető hulladékot 100%-os légfelesleggel a 

sóolvadék felületére viszik, 800–850 °C-on játszódik le az égés. A sóolvadékot és az égetési 

maradékot periodikusan távolítják el, az olvadék-hamuelegyet vagy közvetlenül hordóba fejtik, vagy a 

sót kinyerik. Előnye: a klórtartalmú szennyezés kloridformában a sóolvadékba kerül. 

 

Forgó kemencés égető (Rocky Flats, USA). Az égetőberendezés vízszintes tengelye körül forgó 

hengeres égető utóégetővel. Az égető sémáját példaként a 11.15. ábrán mutatjuk be. Vizes venturi-

mosókkal távolítják el a pernyét és az égetés során keletkező sósavat. A maradék sósavat kálium-

hidroxiddal kötik meg. Az égető alkalmas folyékony hulladék-oldószer valamint a kimerült ioncserélő 

gyanták égetésére is. 

 

11.15. ábra: Forgó égetőkemence (Rocky Flats, USA) 

Fluidágyas égető (Rocky Flats, USA). Az égetésnél granulált nátrium-karbonátot használnak 

fluidizációs közegként (11.16. ábra). Előnyösen alkalmazható klórtartalmú hulladékok égetésére, a 

keletkező sósav azonnal közömbösítődik. A távozó füstgázok teljesen eloxidálódnak egy katalizált 

utóégetőben. A száraz füstgázkezelő rendszer kiküszöböli az utólagos mosót, így nincs folyékony 

radioaktív hulladék. 
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11.16. ábra: Fluidágyas égetőkemence (Rocky Flats, USA) 

Savas hamvasztóberendezés. A hamvasztás közben a hulladék folyadékfázisban oxidálódik, 

miközben az éghető hulladékok szervetlen maradékká hamvadnak. Válogatás és darabolás után a 

hulladék 250 °C-on a forró kénsavban gyorsan elszenesedik (11.17. ábra). A teljes oxidáció 

elősegítésére a hulladékhoz salétromsavat adagolnak. 

 

11.17. ábra: Savas hamvasztóberendezés 

Az égető eljárások termikusan stabil hamut vagy szervetlen maradékokat eredményeznek. A 

maradékokban van a koncentrált radioaktív hulladék, melyet a tároláshoz rögzíteni kell. A maradék 

mennyisége rendszerint nem haladja meg az eredeti tömeg és térfogat 10%-át. A teljes térfogat-

csökkenés számításánál figyelembe kell venni a szekunder hulladék mennyiségét is. Így az égetéssel 

nyert hulladékcsökkenés kisebb, mint a préseléses eljárásé, ugyanakkor kevésbé reaktív terméket ad, 

amely könnyebben kezelhető, szállítható, tárolható. 

 

Olvadéköntés  

 

Leselejtezett berendezéseket és éghetetlen hulladékot kezelnek olvadéköntéssel. 
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Oldás és elektropolírozás 

 

Nem éghető szilárd hulladék kezelésére alkalmazzák. Vékony falú fém- és üvegeszközök sóol-

vadékban felolvaszthatók. Elektropolírozással a felületre tapadt radioaktív anyag eltávolítható (anódos 

oldódás). 

 

Folyékony radioaktív hulladékok kezelési eljárásai 

 

A folyékony hulladékok közé soroljuk a folyadékkoncentrátumokat és azokat a szilárd hulla-

dékokat is, amelyek a folyékony hulladékok kezelése során keletkeznek. A folyékony és nedves hulla-

dékokat kimerült ioncserélő gyanták, szűrőiszapok, bepárlási koncentrátumok és vegyes folyadékok 

alkotják. 

 

A folyadékok előkezelése: 

 

Az előkezelés fő célja a térfogatcsökkentés. Kimerült ioncserélő gyanták térfogata csökkenthető 

víztelenítéssel dekantáló tartályban, centrifugálással vagy víztelenítő szűrővel. Alternatív megoldás-

ként a víztelenített gyanták savas bontással, fluidágyas égetéssel, vagy sóolvadékos égetéssel ke-

zelhetők. Folyékony hulladékok térfogata csökkenthető bepárlással, kalcinálással vagy kristályo-

sítással. 

Alternatív térfogatcsökkentési eljárásként még szóba jöhet az égetés és a membránelválasztáson 

alapuló térfogatcsökkentés. A térfogatcsökkentési eljárások előtti műveletek: a pH beállítása, és 

esetleges habzásgátló és korróziógátló szerek alkalmazása. A hulladékszilárdítás, beágyazás legfon-

tosabb lépései a keverés, töltés, a szilárdított termék nem tartalmazhat folyadékzárványokat.  

Az eljárások fontos része a beágyazó, szilárdító anyagok előzetes kezelése, amely a szilárdító 

anyagok, adalékok, katalizátorok töltését, tárolását, szállítását és bemérését foglalja magában. 

Lényeges, hogy egyes szilárdító anyagok előtárolási ideje korlátozott, pl. karbamid-formaldehid alapú 

műanyag gyanta. A szilárdított hulladékot víztelenítés és szilárdulás után acélhordókban vagy max. 

kb. 5 m3-es szénacél konténerekben helyezik el, a töltési műveleteket távirányítással végzik. Szállítás 

során esetenként megfelelő biológiai védelemről kell gondoskodni. 

11.5 Beágyazó mátrixanyagok 

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok esetén a szilárdító, befogadó mátrixanyag 

leggyakrabban cement, bitumen és polimer lehet. Mint a radioaktivitás kijutását megakadályozó, 

primer gáttal szemben a mátrixanyagokkal szembeni követelmények: 

 

– kompatibilitás a hulladékkal, 

– homogenitás, 

– kis oldhatóság, 

– kis permeabilitás, 

– mechanikai szilárdság, 

– külső behatásokkal szembeni ellenállás, 

– hőbehatással és sugárzással szembeni ellenállás, 

– időbeni stabilitás. 

 

Cement és cementbázisú anyagok 

 

Előnyei: 

– egyszerűen kezelhető, 

– nagy inaktív felhasználási gyakorlati tapasztalata van, 

– nagy nyersanyagkészlet áll rendelkezésre, 

– relatíve olcsó, 

– nagy sűrűségű (sugárzáselnyelő) és mechanikai szilárdságú anyag, 

– vízzel kompatibilis. 
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Hátrányai: 

– kicsi a húzószilárdsága, 

– egyes vegyszerekkel (pl. lúgokkal) szemben kicsi az ellenállása, 

– jelentős térfogatnövekedést okoz, nagy a sűrűsége. 

 

Bepárlási koncentrátumok, iszapok, szilárd hulladékok beágyazására alkalmazzák. Additív 

anyagokkal (Na-szilikát, zeolit, vermikulit, szerves vegyületek) javítják a kompatibilitását. 

Cementezésnél lényeges szempont a hulladék viselkedése: bórsav vagy borátok gátolják a cement 

kötését, mész adagolása javítja a borátok cementezhetőségét. Javítható a cement kötési tulajdonsága 

10 térfogatszázalék nátrium-szilikát-adagolással, agyagásványok adagolásával javíthatók a kioldódási 

mutatók. A nedves szilárd hulladékot vagy a szilárdító konténerben vagy a szilárdító folyamat során 

in-line módon keverik össze a cementtel. A keverést három különböző módon oldották meg: 

gravitációs keveréssel, buktató-forgókeveréssel vagy külső keverővel. 

A külső keverővel dolgozó egyik eljárást, a német NUKEM cég MOWA mobilis berendezését a 

Paksi Atomerőmű megvásárolta. A hulladékot 200 vagy 400 literes hordóban cementezik. A MOWA 

módosított változata alkalmas DOW-gyártmányú szerves gyantával történő szilárdításra is. A MOWA 

teljesítménye műszakonként: max. 10 m3 iszap vagy koncentrátum, míg granulált gyantából 2 m3, 

száraz szűrőiszapból 5 m3 dolgozható fel, kiszolgáló személyzete 2-3 fő. A 11.18.–11.21. ábrákon 

néhány cementező eljárás sémáját és a Paksi Atomerőmű hulladékainak cementezésére vásárolt 

MOWA mobil cementező berendezés ábráit mutatjuk be. 

 

11.18. ábra: Buktató-keverős cementező 
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11.19. ábra: In-line keverős cementező 

 

11.20. ábra: MOWA cementező berendezés 
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11.21. ábra: MOWA cementező berendezés 

A 11.6. táblázatban a szokásos hulladék/cement arányokat foglaltuk össze. 

11.6. táblázat: Hulladék/cement arány nedves szilárd hulladékok esetén 

Radioaktív hulladék Hulladék/cement arány 

 Térfogatarány tömegarány 

Szemcsés ioncserélő gyanta 5,8 2,2 

Powdex ioncserélő porgyanta 5,8 2,6 

Derítőföld 10,0 2,7 

Borát-sók (pH~9) 2,7 1,5 

Szulfát-sók 3,8 1,6 

Bitumen és bitumenbázisú anyagok 

 

Előnyei: 

- vízben oldhatatlan, 

- vizes diffúziónak ellenáll, 

- kémiailag inert (oxidáció kivételével), 

- biológiailag inert, 

- plasztikus, 

- jó reológiai tulajdonságú, 

- lassan öregszik, 

- besugárzásnak eléggé ellenáll, 

- nagy a befogadó kapacitása, 

- relatíve olcsó. 

 

Hátrányai: 

- viszkozitása csökken növekvő hőmérséklettel, 100 °C fölött olvad, 

- éghető (de nehezen gyullad), 

- egyes hulladékkomponensekkel kölcsönhatásba lép (nitrit, nitrát), 

- kicsi a hővezetése, 

- duzzad. 



158 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

Bitumenező berendezések folyamatábráit mutatjuk be a 11.22.-11.23. ábrákon. 

 

11.22. ábra: Csigás-extruderes bitumenező berendezés 

 

11.23. ábra: Kétlépcsős extrudáló bitumenezés 

Műanyagok és műanyag bázisú anyagok 

 

A műanyagok beágyazó anyagként történő alkalmazása viszonylag újkeletű. Lényeges, hogy 

sikerült olyan műanyag alapú beágyazó anyagokat kifejleszteni, melyek jó sugártűréssel és hőálló-

sággal rendelkeznek, öregedésük, degradálódásuk nagyon kis mértékű, és nagy a befogadóképességük. 

Az alábbi műanyagok és műanyag alapú kompozit anyagok kerülnek felhasználásra. 

 

POLISZTIROL: ioncserélő gyanta és porok beágyazására alkalmazzák. A BAYER Gmbh eljárása 

jól ismert, beágyazás előtt vízteleníteni kell. 

 

KARBAMID-FORMALDEHID: USA. Folyadékok, iszapok, gyantazagyok, koncentrátumok 

kezelésére alkalmazzák. 

 

POLIÉSZTEREK, EPOXI-GYANTÁK: Bepárlási koncentrátumok, iszapok, ioncserélő gyanták 

befoglalására használják Franciaországban, az USA-ban (Dow katalitikus polimerizáció). 
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POLIETILÉN: Németország, Hollandia, Japán. Iszapok, gyanták, bepárlási koncentrátumok 

kezelésére alkalmazzák. 

 

EGYÉB POLIMEREK, ÜVEGEK, KERÁMIÁK, SZERVETLEN ANYAGOK: boroszilikát-

üveg, foszfátüveg, alumínium-szilikátok. 

 

FÉM-MÁTRIXOK: ólom, zircaloy-rozsdamentes acél, Inconel. 

 

A 11. 24. ábrán egy műanyagba ágyazó berendezés folyamatábráját mutatjuk be. 

 

11.24. ábra: Karbamid-formaldehid-típusú műanyagba ágyazó berendezés 

A 11.7. táblázatban hasonlítjuk össze különböző módon szilárdított hulladékok tulajdonságait. 

11.7. táblázat: Szilárdított hulladékok tulajdonságai 

 Polietilén Bitumen Cement 

Koncentrálás mértéke 1,5–2,4 1,0–2,0 0,5 

Sűrűség (g/cm3) 1,0–1,4 1,0–1,4 1,3–2,0 

Nyomószilárdság (N/m2) 210–340 Igen kicsi 180–230 

Mechanikai stabilitás Jó Megfelelő Jó 

Kioldhatóság (cm2/nap) 10-11–10-6 10-10–10-3 10-11–10-3 

Sugártűrés Jó Jó Jó 

Tűzállóság Gyenge Gyenge Jó 

 

11.6. Radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése könnyűvizes atomerőművekben 

Alapvetően a jelenleg üzemelő két legfontosabb könnyűvizes reaktortípus, a forralóvizes (BWR) és a 

nyomottvizes (PWR) reaktortípus hulladékait és azok kezelését tárgyaljuk. Alapvető a primer kör 

szerepe, hiszen a primer kör a reaktor-hulladékrendszer szerves része. 

 

BWR-raeaktorok 

 

A 11.25. ábrán egy tipikus BWR egyszerűsített folyamatábrája látható. 



160 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

 

11.25. ábra: BWR-reaktor egyszerűsített folyamatábrája 

A BWR-reaktor alapjellemzője, hogy a víz a nyomás alatti edényben a fűtőelemekkel kapcsolatba 

kerülve forr, és a hőt a fejlődött gőz (103) vezeti el, melynek zöme a turbinákra kerül. A turbinák után 

a fáradt gőz kondenzál (106), és két kondenzátoron áthaladva teljesáramú ioncserélő oszlopra jut. A 

tisztított kondenzátumot (107) a tápvízelőmelegítőbe, majd onnan a reaktorba vezetik. A főáramból 

(103) két mellékáram ágazik ki: a (105) ág a turbina-tömszelence tömítéséhez szolgál, a másik (104) 

ág pedig a gőzejektorok két fokozatának meghajtását végzi, melyek a kondenzátorból a nemkon-

denzálódó gázok eltávolítását végzik. Ezt a gőzt is kondenzáltatják. A gázokat mintegy 30 perces 

visszatartás után egy nagy tartályon keresztül kibocsátják. Ez a gázhulladék kb 3,7x109 Bq/s radioaktív 

nemesgázt bocsát ki a környezetbe. Az összes jelenleg üzemelő BWR-nél ez a kibocsátási probléma 

még megoldásra vár. Számos megoldással próbálkoztak. Általában a gázt először egy katalitikus 

konverteren vezetik át, ahol a hidrogént vízzé alakítják, majd kondenzátorra, szárítóra kerül, végül 

aktívszenes szűrővel távolítják el a radioaktív kriptont és xenont. Ezek a rövid felezési idejű gázok 

elbomlanak az adszorberben (a 85Kr kivételével). Az aktívszenes szűrő hatásosan távolítja el a jód 

(gőz) izotópjait is. 

A primer kör radioaktivitásának alacsony szintjéhez szükséges a primer kör mellékáramú tisztítása 

(101), melyben hűtés után szűrő-ioncserével tisztítanak. A megtisztított vizet visszavezetik a 

reaktortartályba. Ennek a térfogatáramát úgy választják meg, hogy a teljes vízmennyiséget mintegy 2 

óránként tisztítják meg. Ez a szűrő-ioncserélő ioncserélő porgyantával van feliszapolva. Itt keletkezik 

a radioaktív iszaphulladék zöme. 

A BWR-hűtőközeg másik fontos ága maga a forralás, és utána egy teljes áramú kondenzátum-

sótalanítás. A forrás során folyamatosan különülnek el a radioaktív nemes gázok, melyek a gőz-ejektor 

segítégével a már említett gáztisztító-kibocsátó rendszerbe kerülnek. A gőz emellett kis mennyiségben 

hasadványnuklidokat és aktivációs termékeket is visz magával. Radiojodidok esetében (melyek egy 

része illékony) a gőzzel elvitt radioaktivitás magasabb. Ezeket a sómentesítő oszlopon választjuk el. 

Ezt a kevertágyas ioncserélő töltetet időnként visszamossák a regeneráló tartályba, fajsúly szerint 

különválasztják, és a kationcserélő és anioncserélő frakciókat regenerálják. A kimerült regeneráló 

oldatot (NaOH + H2SO4) bepárlóban töményítik 20–25% nátrium-szulfát töménységig. Újabb 

erőművekben ultrahangos gyantatisztítást is alkalmaznak. A gyanták felületén igen jelentős „CRUD” 

szilárd iszap tapad meg, és ez ultrahangos kezeléssel jól eltávolítható. Az oszlopok általában a 

nyomásesés növekedése miatt merülnek ki, ioncsere-kapacitásuk még jelentős lehet. Ultrahangos 

kezeléssel csökkenthető a kémiai regenerálás gyakorisága. A teljesáramú BWR-hűtőkör-tisztítás 
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valamelyest alacsonyabb radioaktív koncentrációt eredményez a hűtőközegben, mint PWR esetén 

(azonos fűtőelem-sérülés esetén). 

A gőzejektoros radioaktív gázszeparálás mellett a BWR-ben egyéb kisebb radioaktív gázszivárgás 

is felléphet: 

 a turbina-tömszelence tömítőrendszerből, 

 az épület szellőző rendszerében fellépő gáz- és folyadékszivárgás miatt, 

 az indításkor használt mechanikus vákuumszivattyúk kibocsátása miatt. 

 

A BWR folyékony hulladékoldatai a primer kör vízszivárgásából és a kiszökött, majd lekon-

denzált gőzből származnak. Ezen folyékony radioaktív hulladékok 4 kategóriába sorolhatók: 

1. kis szilárdanyag-tartalmú hulladékoldatok, 

2. közepes szilárdanyag-tartalmú hulladékoldatok, 

3. kémiai hulladékoldatok (pl. regenerátumok), 

4. detergens tartalmú hulladékoldatok. 

 

A kis szilárdanyag-tartalmú hulladékoldatoknak kicsi a sziláradanyag-tartalma, kicsi a fajlagos 

vezetőképessége és változó a radioaktivitása. A berendezések zsompjaiból és a regenerálás utáni 

gyanta szállítóvízből származik. A turbinaépületben összegyűlt elfolyó hulladékoldatokat is ide 

vezetik néha. A kis szilárdanyag-tartalmú hulladékvizek újbóli felhasználása szükségszerű. 

A közepes szilárdanyag-tartalmú szennyvizek közepes fajlagos vezetőképességgel és 

szilárdanyag-tartalommal jellemezhetők. Általában a folyosói zsompokban keletkeznek, melyek nagy 

tisztaságúak, de kosz, zsír stb. szennyezés kerül beléjük. 

A kémiai hulladékoldatok a gyantaregenerálásból és laboratóriumi elfolyóból származnak, 

általában magas a sótartalmuk és radioaktivitásuk. Általában a többi szennyvíztől elkülönítve gyűjtik. 

A detergenstartalmú szennyvizek a mosodából és a személyi és berendezés-dekontaminálásból 

származnak. Kicsi a radioaktivitásuk, de detergenstartalmuk miatt nehéz a tisztításuk. Általában 

tisztítás nélkül kibocsátják őket. 

 

A keletkezett folyékony radioaktív hulladékoldatok kezelésére az alábbi eljárásokat alkalmazzák:  

 tárolás elbomlásig, 

 szűrés, 

 ioncsere (regenerálható/nem regenerálható), 

 membránműveletek (ultraszűrés, nanoszűrés, fordított ozmózis), 

 bepárlás. 

 

Ezek az eljárások kombinálhatók, igen sokféle módon variálhatók, és nem létezik egységes 

standard hulladékkezelő eljárás. A 11.26. ábrán az eljárások lehetséges kombinációit mutatom be. Itt 

kategóriánként a gazdaságos eljárások vannak feltüntetve. 

 A kis szilárdanyag-tartalmú hulladékoldatokat összegyűjtés után szűrik és ioncserés kezelés 

után gyűjtőtartályba kerülnek. A minta radioaktivitása alapján vagy a fő hűtővíz-kibocsátásba 

kerül, vagy újrafelhasználják az erőműben. Mivel igen híg oldatokat kell ioncserélni, hosszú 

üzemidővel lehet számolni, és olcsóbb a kimerült gyantát hulladékba vinni, mint újra regene-

rálni. A szűrőkhöz eleinte cserélhető kartridzs-szűrőket használtak, majd ezeket mozgóágyas 

szűrőkre cserélték. Alternatív megoldásként egy újabb soros ioncsere-oszlop iktatható be, 

vagy az ioncsere-oszlop helyett porgyantás ioncsere-szűrő alkalmazható. 

 A közepes szilárdanyag-tartalmú hulladékoldatokat ugyanúgy kezelik, mint az előző csoport 

hulladékait, csak egy különálló, párhuzamos berendezéssoron. Itt mindig hulladékba kerül a 

kimerült gyantatöltet. Alternatívaként az ioncserélő oszlop helyett porgyantás szűrő és bepárló 

kombinációját használják. A bepárló fejtermékét ioncserével tisztítják, a fenékterméket pedig 

szilárdítják. 

 A kémiai hulladékoldatok oldott sótartalma és radioaktivitása magas, ezért egy bepárló eljárás 

szükséges, a fenékterméket szilárdítják, a fejterméket pedig kibocsátják. Néha detergens-

tartalmú oldatok kezelésére is használják, de ez problémás lehet (áthabzás!). 

 A detergenstartalmú hulladékoldatok aktivitása igen kicsi, így általában kibocsátják azokat. 
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11.26. ábra: BWR-reaktor folyékony hulladékainak tisztítása 

PWR-reaktorok 

 

Az 11.27. ábrán a nyomottvizes reaktor egyszerűsített folyamatábrája látható. 

 
11.27. ábra: PWR-reaktor egyszerűsített folyamatábrája 
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A PWR-reaktor alapjellemzője, hogy a primer hűtővizet megfelelő nyomás alatt tartva nem 

engedik, hogy felforrjon. A hőt nyomás alatti vízzel (101) szállítják, amely egy gőzfejlesztőbe jut és 

ott hőjét egy hőcserélőben leadva a szekunder vízkörben gőzt (L2) fejleszt. Ez a szekunderköri gőz 

gőzturbinára jut, a turbinából távozó fáradt gőzt lekondenzáltatják, és a kondenzátumot gyűjtőtartályba 

gyűjtik. A szekunderköri kondenzátumot (105) szivattyúkkal a gőzfejlesztőbe vezetik vissza. A 

vízminőség biztosítása érdekében a gőzfejlesztőből kis lefúvatást (107) eszközölnek. 

Miután a primerköri hőhordozó leadta hőtartalmának egy részét a gőzfejlesztő hőcserélőben, 

visszaszivattyúzzák (102) a reaktorba. Ennek egy részáramát (103) lehűtik, kivezetik a konténmentből 

és ioncserés víztisztítással eltávolítják a radioaktivitás egy részét. Így 24 óránként megtisztítják a teljes 

primerköri hőhordozót. A BWR-rel szemben tehát itt csak egy víztisztító üzemel, így a radioizotóp-

koncentráció magasabb a PWR hűtővizében, mint a BWR esetén. 

A PWR másik fontos jellemzője, hogy bórsavat (reaktormérget) adagolnak a primerköri vízhez. A 

kampány kezdetén 2000 ppm koncentrációjú bórsav a fűtőelemmel együtt „ég ki”, így a reaktivitás 

állandó marad. (Eközben a bórsavból trícium keletkezik.) Bár a bórsav kiégése meglehetősen gyors, de 

nem eléggé, így egy részét ioncserés módszerrel a (106) mellékáramból (kb. 5%)  távolítják el kb. 2 

g/perc sebességgel. Az eltávolított bórsavas oldatot bepárlóba vezetik, ahol 4%-ról 12%-ra sűrítik be. 

A bepárló fenéktermékét újra hasznosítják a bórsavadagolásnál, a fejterméket részben kibocsátják, 

hogy a primer kör tríciumtartalma ne dúsuljon föl. Többségét azonban a primer körbe vezetik vissza. 

A primer kör néhány részén kis gázkiválás mehet végbe. Ezeket összegyűjtik, komprimálják és 

nyomás alatti tartályban 30–60 napig „hűtik”, majd a rövid élettartamú radionuklidok bomlása után 

szűrőn és akítvszenes adszorberen átvezetve a kéménybe bocsátják. A PWR-ben ezen kívül 

gázhulladékok keletkeznek: 

 a gőzfejlesztő kondenzátorának levegőejektoránál, 

 a gőzfejlesztő lefúvatási tartályából, 

 a konténment levegős átöblítéséből, 

 a segédépület szellőzőrendszeréből történő szivárgásból, 

 a turbinaépület szellőzésének szivárgásából. 

 

A PWR folyékony hulladékai általánosan a primerköri hőhordozó szivárgásából származnak és öt 

kategóriába sorolhatók: 

1. reaktortisztaságú hulladékoldatok, 

2. szennyezett hulladékoldatok, 

3. gőzfejlesztő lefúvatási hulladékoldatai, 

4. turbinaépületi elfolyó hulladékoldatok, 

5. detergenstartalmú oldatok. 

 

A reaktortisztatságú hulladékoldatok elsődleges forrásai a bórsavkezelő mellékáram 

tömítéseiből szivárgó oldat és egyéb szelep-, tolózár- és szivattyúfolyások. Ezek zöme reaktor-

tisztaságú oldat és így valójában nem is hulladék. A bepárlásból származó bórsavat és vizet 

recirkulálják. 

A szennyezett hulladékoldatok sótartalma (fajlagos vezetőképessége) és radioaktivitása 

mérsékelt. Az épületek, laboratóriumok, mintavevőhelyek elfolyó csatornavizeiből származnak. A 

kezelt hulladékoldatokat vagy kibocsátják, vagy recirkulálják. 

A gőzfejlesztők lefúvatási hulladékoldatai a szekunderköri vízminőség biztosítása céljából 

keletkeznek. 

A turbinaépületi elfolyó hulladékoldatok inaktívak, ha a gőzfejlesztő nem lyukas. 

A detergenstartalmú hulladékoldatok a mosodából és a dekontaminációs tevékenységből 

származnak. Radioaktivitásuk alacsony, ugyanakkor a tisztításuk rendkívül bonyolult. 

 

A PWR-hulladékok kezelése ugyanolyan eljárásokon alapul, mint a BWR esetén. Ugyancsak 

számtalan variáció létezik. A 11.27. ábrán ezen kezelések egy egyszerűsített verziója látható. A 

feldolgozás kategóriánkénti teljes szétválasztást tételez föl! 
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11.28. ábra: PWR-reaktor folyékony hulladékainak tisztítása 

A reaktortisztaságú hulladékoldatokat összegyűjtik, szűrik, bepárolják és tartályba vezetik. 

Mérés után általában visszavezetik a primer körbe vagy kibocsátják. A bórtartalmú fenékterméket a 

bórsavas rendszerbe recirkulálják, illetve egy részét szilárdítják és temetik. Az itt alkalmazott szűrők 

cserélhető kartridzs-szűrők. 

A szennyezett hulladékoldatokat hasonlóan kezelik, mint a tiszta hulladékoldatot egy hasonló, 

de párhuzamos tisztító rendszerben. A bepárló fenéktermékét rendszerint szilárdítás után eltemetik. 

A gőzfejlesztők lefúvatási hulladékoldataihoz nincs egységes javasolt kezelési technológia. 

Ioncsere, bepárlás és ioncsere, fordított ozmózis alkalmazható. Ez a kezelés jelentős gőzfejlesztő-

elfolyások esetén szükséges. 

A turbinaépületi elfolyó hulladékoldatok radioaktivitása alacsony. Ha mégis kezelés szükséges, 

összekeverik a szennyezett hulladékoldatokkal és azokkal kezelik. 

A detergenstartalmú hulladékoldatokat ugyanúgy kezelik, mint BWR esetén. 

 

A könnyűvizes atomerőművek folyékony radioaktív hulladékoldatainak kezelésére felhasználható 

legfontosabb technológiák összehasonlítását mutatja a 11.8. táblázat. 

11.8. táblázat: Folyékony radioaktív hulladékok fontosabb kezelési technológiái 

Kezelési eljárás Jellemző Korlátok 

Gyakran használt eljárások 

   

Kémiai lecsapás 

(koaguláció/flokkuláció) 
 Nagy térfogatokhoz, magas 

sótartalomhoz 

 Könnyű ipari megvalósítás 

 olcsó 

 Ált. alacsonyabb DF, mint a 

többi eljárásnál (10<DF<100) 

 A hatásosság függ a szilárd–

folyadék fázis elválasztásától 

Szerves ioncserélő alkalmazása  Kis sótartalomnál jó DF (100) 

 Jó mechanikai szilárdság 

 Regenerálható 

 Korlátozott sugárzás, 

hőmérséklet és kémiai 

stabilitás 

 Jelentős gyantaár 
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 Nehéz szilárdítani 

Szervetlen ioncserélő alkalmazása  Jobb sugárzással, 

hőmérséklettel és 

vegyszerekkel szembeni 

ellenállása 

 Egyszerű a szilárdítása 

 Széles a nagy szelektivitású 

termékek választéka 

 DF>10–10000 

 Magas sótartalom befolyásolja 

 Eltömődési hajlam 

 Gyakran magas ár 

 Regenerálás és reciklizálás 

bonyolult 

Bepárlás  DF>104–106 

 Jól megalapozott technológia 

 Magas térfogatsűrítés 

 Sok radioaktív izotóphoz 

alkalmazható 

 Korlátozzák a vízkőkiválás, 

áthabzás, korrózió, illékony 

radionuklidok 

 Magas üzemelési költségek 

 Magas beruházási költségek 

Oldószeres extrakció  Aktinidák eltávolítására, 

kinyerésére és reciklizálására 

alkalmas 

 A vizes raffinátumban szerves 

anyag van jelen 

 Vizes és szerves 

hulladékoldatokat generál 

 

Felhasznált irodalom 

HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0, 2008, Sugárvédelem, szerk. Somlai J., 11. fejezet, Radioaktív hulladékok 

kezelése és elhelyezése Pátzay, Gy. 
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12. A PAKSI ATOMERŐMŰ FELÉPÍTÉSE, JELLEMZÉSE, 

ÜZEMVITELE 

 

A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976-ban alakult meg, és 1992 óta részvénytársaságként működik. 

Magyarország közepén, Paks városától 5 km-re lévő telephelyén 4 db VVER-440/213 típusú 

atomerőművi blokk üzemel, több mint 1860 MWe (jelenleg ~2000 MWe) beépített teljesítménnyel. 

 

A fejlett ipari országokban az '50-es évek végén és a '60-as évek elején számos atomerőmű épült. 

Az akkori magyar kormány és az energetikával foglalkozó szakemberek érdeklődése az atom-

erőművek iránt igen nagy volt, és felismerték az atomenergia villamosenergia-termelésben történő 

felhasználásának jelentőségét. Ennek előkészítésére létrehozták az Országos Atomenergia Bizottságot 

(OAB). Az OAB 1963 májusában tartott értekezletén állást foglalt amellett, hogy fokozni kell az 

atomenergia felhasználására irányuló előkészületeket, mivel az ország energiafelhasználása az akkori 

időszakban gyorsan növekedett. 1966-ban létrejött a magyar–szovjet államközi egyezmény egy 

magyarországi atomerőmű létesítéséről (VVER-440/230 típus). A tervezés kezdeti szakaszában a 

szakemberek 16 olyan telephelyet találtak, amelyek megfeleltek a telepítés alapfeltételeinek. A 

frissvizes hűtést szem előtt tartva három települést vizsgáltak meg részletesen: Dusnokot, Bogyiszlót 

és Paksot. E két utóbbi település egységes szempontok szerinti vizsgálatát követően foglaltak állást 

Paks (pontosabban egy Paks és Dunaszentgyörgy közötti terület) mellett 1967 áprilisában. 

A telephely kiválasztása, a műszaki tervek elkészülése után megkezdődtek a terepmunkák, ám 

1970-ben a kormány – a szénhidrogénprogram megvalósítása miatt – az építkezés elhalasztását 

határozta el. Többszöri országgyűlési és miniszteri konzultációk után 1974-ben az építkezés folytatása 

mellett döntöttek, majd elkészültek az 1-2. számú blokkok új műszaki tervei (már VVER-440/213 

blokkokról volt szó), és megkezdődtek az üzemi főépület földkiemelési munkálatai. Egy évvel később 

ismét módosult a terv, és meghatározták a négy blokk üzembehelyezési ütemét. 1982 és 1987 között 

helyezték üzembe a négy reaktort. A Paksi Atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari 

beruházása Magyarországon. Az erőmű építésének menetét mutatja a 12.1. táblázat. 

12.1. táblázat: A Paksi Atomerőmű blokkjainak építése 

Blokk Építés kezdete Első kritikus állapot Hálózatba kapcsolás Üzemi gép 

1. 1974.08.01 1982.12.14 1982.12.28 1983.08.10 

2. 1974.08.01 1984.08.26 1984.09.06 1984.11.14 

3. 1979.01.01 1986.09.15 1986.09.28 1986.12.01 

4. 1979.10.01 1987.08.09 1987.08.16 1987.11.01 
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A VVER-440/213 típusú reaktorok a nyomottvizes reaktorok (PWR) csoportjába tartoznak. A név 

a „víz-vizes energetikai reaktor” orosz megfelelőjének rövidítéséből adódik, a „440” szám pedig arra 

utal, hogy egy ilyen atomerőművi blokk eredeti névleges villamos teljesítménye 440 MW volt. Ma ez 

a szám mind a 4 blokknál 500 MWe.  A reaktorok hőteljesítménye egyenként 1470 MWt, ebből 

kiszámolható a termikus hatásfok: kb. 33%. A négy reaktorblokk 2-2 blokkban egymás mellett 

helyezkedik el. Egy blokk metszeti rajzát mutatja a 12.1. ábra. 

 

1 Reaktortartály 2 gőzfejlesztő 3 fűtőelemtöltő 4 kiégettfűtőelem-tároló medence 5 elnyelető 

reaktorcsarnok 6 tápvíz-előkezelés 7 védőburkolat 8 elnyelető torony 9 permetező rendszer 10 

ellenőrző csatorna 11 levegőbeszívás 12 turbina 13 kondenzátor 14 turbinablokk 15 tápvíztartály 16 

előhevítő 17 turbinacsarnok-daru 18 elektromos berendezések, vezérlések 

12.1. ábra: A Paksi Atomerőmű reaktorblokkjának metszeti képe 

Az aktív zóna a függőleges elhelyezésű, hengeres reaktortartályban található, melynek teljes 

magassága 13,75 m, külső átmérője 3,84 m. Az aktív zóna fűtőelem-elrendezését mutatja a 12.2. ábra.  

 

12.2. ábra: A VVER-440/213 blokk fűtőelem-elrendezése 
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A tartály acélból készült (Skoda gyártmányú), falvastagsága az aktív zóna magasságában 14 cm, 

belülről pedig 9 mm vastag rozsdamentes acél bevonattal van ellátva a korrózióvédelem céljából (12.3. 

ábra). 

 

12.3. ábra: A reaktortartály 

A tartályon különböző magasságban helyezkedik el a hűtőközeg be- és kivezetésére szolgáló hat 

belépő- és hat kiömlő-csonk. Az atomreaktor teljes élettartamát a reaktortartály élettartama határozza 

meg, ezt a hatalmas berendezést ugyanis nagyon költséges lenne kicserélni. A tartály anyagának kris-

tályszerkezete azonban az állandó neutronsugárzás hatására rongálódik, emiatt az atomerőművek 

méretezési (tervezett) üzemideje 30–40 év. A Paksi Atomerőműben újabban eme élettartam 

meghosszabbítása érdekében a zóna szélére kiégett, ún. negyedik évet bent töltő kazettákat tesznek. 

Az ilyen kazettákban már kevés a hasadóképes 235U, emiatt azokból jóval kevesebb neutron lép ki, így 

kisebb neutronsugárzás éri a reaktortartályt. Ebben az ún. alacsony kiszökésű zónában tehát már négy 

évet töltenek az üzemanyagkazetták. Érdemes megjegyezni, hogy a neutronsugárzás hatására 

bekövetkező kedvezőtlen anyagszerkezeti változásokat – az ún. ridegedést – vissza lehet fordítani 

abban az esetben, ha a tartály anyagát magas hőmérsékletre hevítik fel. Ekkor a kristályhibák 

„megjavulnak”, olyan új anyagszerkezet jön létre, mintha a tartály újonnan készült volna. Ilyen eljárást 

a világ több reaktorán alkalmaztak már, így hosszabbítva meg azok élettartamát. A primer kör részei: 

reaktortartály, fűtőelemek, szabályozó rudak, szabályozórúd-hajtás, reaktortartály, nyomásszabályozó, 

gőzfejlesztő, primerköri keringető szivattyú, betonvédelem (12.4-12.5. ábra). 
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12.4. ábra: A VVER-440/213 reaktor primer körének részei 

 

12.5 ábra: A VVER-440/213 reaktor primer köre a gőzfejlesztőkkel 

A szekunder kör részei: frissgőz, tápvíz, nagynyomású turbina, kisnyomású turbina, kondenzátor, 

tápvízszivattyú, tápvíz-előmelegítő. Itt található az elektromosenergia-előállító rész, a generátor és a 

gerjesztőgép. A primer és a szekunder kör vize nem keveredik egymással, a gőzfejlesztőben a csö-

veken keresztül adódik át a primer oldal hője. Így elérhető, hogy a hűtőközegbe került radioaktív 

anyagok a primer körben maradjanak, és ne kerülhessenek a turbinába és a kondenzátorba. A 

harmadik körben történik a kondenzátorban leadott hőnek az elszállítása a hűtővíz-körrel, részei: 

kondenzátor, hűtővíz, hűtővízszivattyú. 

 

A reaktor üzemanyaga urán-dioxid (UO2), amit porkohászati úton kb. 9 mm magas, 7.6 mm 

átmérőjű hengeres pasztillákká préselnek. A VVER-típusú reaktoroknál a pasztilla középvonalában 

egy 1,6 mm átmérőjű belső furat található. Ez egyrészt azért célszerű, mert így az üzemanyagból 

kilépő hasadványgázok elég nagy térfogatot tölthetnek meg (így nem lesz túl nagy a fűtőelempálcában 

a nyomás), másrészt így alacsonyabb maximális hőmérséklet lép fel az üzemanyagban. A 

fűtőanyagból egy reaktorban 42 tonnányi mennyiséget helyeznek el évente átlagosan 3,6%-ra dúsítva, 

urán-dioxid-pasztillákká préselve, üzemanyagpálcákba töltve, kazettákba szerelve. Az uránpasztillákat 

egy cirkónium-nióbium-ötvözetből készült, 2,5 m hosszú, 9 mm külső átmérőjű csőbe (a burkolatba) 

helyezik, amit feltöltenek héliumgázzal, és ezután hermetikusan lezárnak. A burkolat megakadályozza 
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a hasadványok kikerülését a hűtővízbe. Az üzemanyag-tabletta és a burkolat együtt jelentik a 

fűtőelempálcát. A burkolat és az uránpasztilla között egy vékony gázrés található annak érdekében, 

hogy üzem közben legyen elegendő hely a pasztilla hőtágulására. 

Az aktív zónát a 312 db üzemanyag-kazetta, a 37 db szabályozó rúd és a moderátor szerepét is 

betöltő hűtővíz (könnyűvíz) alkotja. A fűtőelemeket kötegekbe foglalják. A VVER-440 reaktor 

fűtőelemkötegei (kazetták) hatszögletes keresztmetszetűek, és egyenként 126 fűtőelemet tartalmaznak. 

(12.6. ábra). 

 

12.6. ábra: A VVER-440 rektor fűtőelem-kazettája  

A kazettákban lévő UO2 üzemanyag 235U izotópra vonatkoztatott dúsítása átlagosan  

3,6%, de egy kazettában rendszerint csak azonos dúsítású fűtőelemek vannak. A kazetták 14,4 cm 

laptávolságúak. 

 

A VVER-440/213 típusban a láncreakció szabályozásához a fűtőelemkötegekkel azonos méretű 

neutronelnyelő abszorbens anyagot tartalmazó (bóracélból készült) kazettákat használnak, amelyek 

felülről nyúlnak be a zónába. A reaktorban 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 fűtőelem-kazettát 

kapcsolnak, így a kihúzott abszorbensek helyén is üzemanyag található. A fűtőelem néhány (3-4) év 

alatt „kiég”: hasadóanyag-tartalma 1% 235U  alá csökken, és felszaporodnak benne a különböző 

magreakciók során keletkező hasadási termékek és transzurán magok. Ezek egy része neutronelnyelő 

reaktorméreg, ezért nem lehet a teljes 235U tartalmat elhasítani.  Ezért meghatározott időnként „át kell 

rakni” a zónát: ilyenkor veszik ki a kiégett, és teszik be a friss üzemanyag-kazettákat a reaktorba. Az 

atomerőművet indulása után évente leállítják, és kiszedik a már kiégett, eredetileg 1,6% dúsítású 

kazettákat, és helyükre az eredetileg 2,4% dúsítású kazettákat rakják. A 3,6% kezdeti dúsításúakat is 

átrakják (a 2.4%-osak helyére), és helyettük friss (3,6%-os) üzemanyagot raknak a zónába. Ezt a 

műveletet évente megismétlik, és egy fűtőelemköteg átlagosan három évet tartózkodik a reaktorban. A 

kezdeti töltetet kivéve tehát a kazetták egy része három évet, egy része négy évet  tölt a reaktorban. 

A reaktor hűtő-hőhordozó köreinek hőmérsékleti és nyomásviszonyait mutatja a 12.7. ábra 
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12.7. ábra: A paksi VVER-440/213 reaktorblokk hőmérséklet- és nyomás-adatai 

(FKSz - főkeringető szivattyú, KNyE, NnyE - kis- és nagynyomású előmelegítő, FET - főelzáró tolózár, 

TK - térfogat kompenzátor, CSTH - cseppleválasztó, gőz-túlhevítő, KNY, NNY - kis- és nagynyomású 

turbina) 

Az aktív zónában felszabaduló hő elszállítása a reaktor körül lévő, 6 darab párhuzamosan kapcsolt 

hűtőkör feladata. (Ezek térbeli elrendezése látható a 12.8. ábrán). 

   

12.8. ábra: A Paksi Atomerőmű blokkjainak hűtőkörei 

A hűtőkörök között eltérés csak abban van, hogy a 6 közül az egyik körhöz kapcsolódik a nyomás 

szabályozhatóságát elősegítő ún. térfogat-kompenzátor. A névleges állapotban a reaktorba belépő 

primerköri 123 bar nyomású 267 C-os víz áthaladva a reaktoron felmelegszik 297 C-ra, az ún. meleg 

ágon lép ki a reaktorból és jut el a gőzfejlesztőbe. A gőzfejlesztő (2,3 m átmérőjű, 12 m hosszú) fekvő 

henger alakú hőcserélő, amelyben a víz hőjének egy részét átadja a szekunder kör vizének, miközben a 

primerköri víz újra 267 C-ra hűl le. A radioaktív primerköri víz a gőzfejlesztőben 5536 db 16 mm 

átmérőjű csövön áramlik át, így forralva fel a gőzfejlesztőben lévő inaktív szekunderköri víz egy 

részét. A lehűlt primerköri hűtőközeg a hideg ágon jut vissza a reaktorba. A víz cirkulációját a 

főkeringető szivattyú (FKSZ) biztosítja. Minden hűtőkör külön-külön lezárható az ún. főelzáró tolózár 
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(FET) segítségével, melyből minden körben két darab található. A VVER-típusú reaktorok 

nyomottvizes rendszerűek, azaz a primer körben nagy nyomás fenntartásával biztosítják azt, hogy a 

hűtőközeg ne forrjon el. (A víz atmoszférikus forráspontja 100 C, a primer körben uralkodó 123 bar 

nyomáson viszont már 330 C körüli.) 

A nyomás állandó értéken tartására szolgál a térfogat-kompenzátor vagy nyomáskiegyenlítő. 

Minden blokkhoz 1 db térfogat-kompenzátor tartozik, amely az egyik hurok meleg ágához csatlakozik. 

A térfogat-kompenzátor egy álló elrendezésű tartály, melynek alját az egyik hűtőkör meleg ágával, 

tetejét – szelepeken keresztül – az egyik hideg ággal kötik össze. A tartályban 325 C-os, telített 

állapotú víz és felette gőzpárna található. A reaktorban lévő nyomás szabályozása a következő módon 

történik. Ha a primer körben elkezd nőni a nyomás, adott határérték elérése után automatikusan 

nyitnak a befecskendező szelepek, amik a hideg ágból vizet juttatnak a térfogatkompenzátorba. A 267 

C-os „hideg” víz hatására a gőz egy része lekondenzálódik, nyomása tehát csökken. Ha a nyomás 

ennek ellenére is tovább nő, nyitnak az ún. biztonsági lefúvató szelepek, amiken keresztül a primer 

körben keletkezett gőz egy része egy tartályba juthat. (A túl nagy nyomás a berendezéseket 

veszélyeztetné.) Ha a primer körben a víz nyomása csökken, a térfogat-kompenzátorban lévő villamos 

fűtőpatronok automatikusan bekapcsolódnak. A fűtés a térfogat-kompenzátor vizében intenzív forrást, 

gőzképződést okoz, ez pedig a nyomás növekedéséhez vezet. 

A szekunder körben történik a reaktorban megtermelt hő átalakítása mechanikai, majd villamos 

energiává. A gőzfejlesztőbe belépő 223 C-os, 46 bar nyomású tápvizet a csövekben keringő 297 C-

os primerköri víz 258 C-ra melegíti, és ezen a hőmérsékleten részben felforralja (12.9. ábra). 

 

12.9. ábra: A VVER-440-es blokk gőzfejlesztőinek felépítése 

1 - köpeny, 2 - hidegági kollektor, 3 - melegági kollektor, 4 - búvónyílás, 5 - hőátadó csövek, 6 - 

függőleges távtartó, 7 - vízszintes távtartó,  8 - tápvízelosztó, 9 - cseppleválasztó, 10 - perforált lemez, 

11 - gőzgyűjtő, 12 - primerköri fedél, 13 - szekunderköri fedél, 14 - tömítő gyűrű a primer és a 

szekunder kör között, 15, 16 - szekunderköri tömítés, 17 - primerköri tömítés, 18 - primerköri 

légtelenítés, 19 - periodikus leürítés, 20 - gőzfejlesztő periodikus leiszapolás, 21 - gőzfejlesztő 

folyamatos leiszapolás, 22 – tisztító csonk, 23 - vízszintjelző cső 

A keletkező gőz nedvességet is magával ragad, így a cseppeket el kell távolítani a gőzből, a 

turbinalapátok ugyanis tönkremennének a vízcseppektől. Erre szolgálnak a kilépő gőz útjába helyezett 

cseppleválasztó zsaluk. Ezek olyan terelőlemezek, amelyeken áthaladva a vízcseppek lecsapódnak, így 

a kilépő gőz nedvességtartalma már alacsonyabb, mint 0,25%. A gőzfejlesztőből kilépő, mintegy 450 

t/h tömegáramú gőz a turbinákra kerül, ahol mozgási energiáját kihasználva megforgatja a turbina 

lapátjait. Egy adott blokkban lévő 6 gőzfejlesztőből 3 együtt táplál egy turbinát. A turbinában egy ten-

gelyen helyezkedik el egy nagynyomású és két kisnyomású turbina, valamint a generátor forgórésze. 

A turbina nagynyomású háza 6 fokozatú, azaz a gőz expanziója és munkavégzése 6 fokozatban 
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történik. A nagynyomású turbinaházban a gőz hőmérséklete kb. 140 C-ra csökken, nedvességtartalma 

pedig 12%-ra nő. Emiatt a kisnyomású házba való belépés előtt a nedves gőz az ún. cseppleválasztó és 

gőztúlhevítő berendezésbe kerül, ahol a turbinára káros vízcseppeket eltávolítják belőle és a telítési 

hőmérséklet fölé melegítik. A két kisnyomású ház 5-5 fokozatú. A turbinákról kikerülő fáradt gőz a 

kondenzátorba kerül, ahol csaknem 13 000 csőben a Dunából kivett hűtővíz áramlik. A hűtőcsöveken 

a gőz kb. 25 C-os hőmérsékleten lekondenzálódik. Minden turbinaegységhez két kondenzátor tarto-

zik, amelyekben 0,035 bar nyomást (vákuumot) tartanak fenn. (A turbinán a munkagőzt a gőzfejlesztő 

és a kondenzátor közti nyomáskülönbség hajtja át.) A cseppfolyósodott munkaközeget különböző 

tisztító és előmelegítő berendezéseken keresztül a tápszivattyúk visszajuttatják a gőzfejlesztőbe. A 

visszatérő tápvíz előmelegítésére az erőmű jobb hatásfoka miatt van szükség. Az előmelegítést a 

turbináról vett gőzzel végzik, melynek során a kondenzátorból kilépő 25 C hőmérsékletű víz 9 hő-

cserélőben végezetül 223 C hőmérsékletre melegszik fel. A tápvíz ezen a hőmérsékleten lép be a gőz-

fejlesztőbe, ahol újra átveheti a primerköri víz hőjét. 

 

A Paksi Atomerőmű szerepét a hazai villamosenergia-termelésben a 11.10. ábrán, az erőmű 

működésének hatékonyságára és biztonságosságára utaló kumulatív (négy blokkra vonatkozó) 

teljesítmény-kihasználási tényezőit (load factor) a 12.11. ábrán mutatjuk be. 

 
12.10. ábra: A Paksi Atomerőmű szerepe a hazai villamosenergia-termelésben 

 

12.11. ábra: A Paksi Atomerőmű kumulatív (négy blokkra vonatkozó) teljesítmény-kihasználási 

tényezői (load factor) 
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12.1. A reaktorok üzemidő-hosszabbítása 

A Paksi Atomerőművet eredetileg 30 éves üzemelésre tervezték. Ez azt jelenti, hogy az I. blokkot már 

2012‐ben, de a legfiatalabb IV. blokkot is 2017‐ben le kellene állítani. 2000‐ben műszaki felmérés, 

megvalósíthatósági tanulmány készült az üzemidő lehetséges, 20 éves hosszabbítására vonatkozóan. 

Az üzemidő-hosszabbítást több érv indokolja. 

Nincsen műszaki akadálya: a folyamatos karbantartásnak köszönhetően az erőmű jó állapotban 

van, biztonságos működése kisebb beruházások és egyes monitoring-rendszerek kiépítésének 

elvégzése mellett további 20 évre biztosítható. 

Másfelől Magyarország nem engedheti meg, hogy középtávon elveszítsen csaknem 2000 MWe 

olcsó, klímabarát áramtermelő‐kapacitást. A Magyar Országgyűlés 2005. november 21‐én elvi 

hozzájárulását adta az üzemidő‐hosszabbításhoz. 

Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásához számos vizsgálat, számítás elvégzése és kockázat-

becslés szükséges. A vizsgálatok szerint különös jelentősége van a reaktortartályok és a gőzfejlesztők 

öregedéskezelésének, mivel ezek nem cserélhetőek. A reaktortartályok domináns öregedési folyamata 

az acéltartály neutronsugárzás miatti ridegedése. E folyamat során az anyag által elszenvedett 

neutrondózis hatására változnak a reaktortartály szerkezeti anyagának mechanikai tulajdonságai, az 

anyag szívóssága csökken; növekszik a szívós és rideg tartomány határának ún. átmeneti hő-

mérséklete. A reaktortartály anyagának ridegedését számítással, neutrondetektorokkal és ún. 

felügyeleti próbatestekkel határozzák meg. Ezek olyan, a tartállyal megegyező acélból készült 

próbatestek, amelyeket a reaktorzónához közel helyeznek el a reaktortartályon belül, így ezeket a 

tartálynál biztosan nagyobb neutronsugárzás éri. A próbatesteket előre rögzített program szerint 

kiveszik a reaktorból, és anyagvizsgálati módszerekkel megállapítják a ridegedés mértékét. Jelenlegi 

ismereteink szerint a tartály ridegedési átmeneti hőmérséklete az 50 éves üzemidő alatt sem lépi túl a 

biztonságos üzemelés határát. 

A tervezett üzemidő-hosszabbításokat foglalja össze a 12.3. táblázat. 

12.3. táblázat: A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidő-hosszabbítása 

 1. blokk 2. blokk 3. blokk 4. blokk 

indulás 1982 1984 1986 1987 

30 év 2012 2010 2016 2017 

50 év 2032 2034 2036 2037 

 

Felhasznált irodalom 

 
A Paksi Atomerőmű Rt. honlapja: http://www.npp.hu  

Az „Atomenergia-rendszerek” című tárgy előadásának anyaga 

Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II. 

 

http://www.npp.hu/
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13. RADIOAKTÍV IZOTÓPOK ALKALMAZÁSA 

A részecskegyorsítók és a besugárzó reaktorok elterjedésével a radioaktív izotópok alkalmazása 

fejlődésnek indult. A kezdeti besugárzó reaktorok kis teljesítményűek voltak, és főként oktatásra és 

radioaktív izotópok előállítására alkalmazták. Ilyen reaktorsorozat volt a medence-típusú TRIGA-

sorozat. Az atomerőművekből kikerülő kiégett fűtőelemek ugyancsak kiváló forrásként alkalmaz-

hatóak mesterséges radioaktív izotópok forrásaként. Példaként a gamma-sugárzással végzett 

csírátlanításban és radiográfiában oly fontos 60Co és az orvosi diagnosztikában fontos 99Mo-99mTc 

radioaktív izotópok előállításának sémáit mutatjuk be a következő 13.1-13.2. ábrákon. 

 

13.1. ábra: 60Co előállítása 

 

13.2. ábra: 99Mo-99mTc előállítása 

A ciklotronban és a reaktorban előállított radioaktív izotópok az alábbiakban különböznek: 

Reaktorban előállított radioaktív izotópok (neutronokkal): 

 az U-235 hasadási termékei keletkeznek, 

 neutrondús radioaktív izotópok keletkeznek, 

 alfa-, béta-, gamma-bomlást mutatnak, 

 (n, )-reakcióval keletkeznek. 
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Ciklotronban előállított radioaktív izotópok (töltött részecskékkel): 

 protondús radioaktív izotópok keletkeznek, 

 pozitron-sugárzó, elektronbefogással keletkező izotópok keletkeznek, 

 (p,n)-, (d,n)-reakciókkal keletkeznek. 

Izotóp generátorok (izotóp tehenek) 

Az izotóp generátorok anya- és leányelem-kapcsolatban lévő két radioaktív izotóp folyamatos 

elválasztását teszik lehetővé további felhasználás céljából. A radioaktív anyaelem-leányelem kapcsolat 

lehet tranziens egyensúlyi, amikor a leányelem tízszeres felezési ideje kisebb, mint az anyaelem 

felezési ideje, és lehet szekuláris egyensúlyi kapcsolat, amikor az anyaelem felezési ideje sokkal 

nagyobb, mint a leányelem felezési idejének tízszerese. Egy szorbens oszlopon megkötött anya-

leányelem elúciós elválasztását mutatja a következő 13.3. ábra. 

 

13.3. ábra: Elúciós oszlop 

Ideális elvárások az izotópgenerátorral szemben: 

 magában hordozza az anya- és leányelem kémiai jellemzőit, 

 az elválasztott termék megfelelő pH-jú, steril és pirogénmentes, 

 az oszlopnak kicsi a dóziskibocsátása, 

 olcsó, 

 egyszerű elúciós módszer alkalmazható, 

 könnyű az előállítása, 

 megfelelő az anya- és leányelem felezési ideinek aránya. 

Néhány fontosabb izotópgenerátor-oszlop tölteteit és eluálószereit mutatja a következő 13.4. ábra. 

 

13.4. ábra: Izotópgenerátor-töltetek 
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Az ipari, mezőgazdasági és kutatási feladatokban felhasznált α-, β-, és γ-sugárzó nyitott és zárt 

sugárforrások mellett fontos szerepet kapnak a neutronforrások is. A neutronok anyaggal történő 

kölcsönhatásuk során γ-sugárzást indukálnak, mely indukált sugárzás energiája és intenzitása alapján 

minőségi és mennyiségi elemanalízis végezhető. Az e célra alkalmazott két legfontosabb technika a 

termikus neutronok befogása (Thermal Neutron Capture, TNC) és a neutronok rugalmatlan szórása 

(Neutron Inelastic Scattering, NIS). 

A TNC azonnal szolgáltat γ-fotonokat, míg a NIS folyamatos emissziót eredményez a gyors-

neutron szóródása során. A legtöbb TNC ipari neutronforrással működő analizátor 252Cf neutronforrást 

alkalmaz, Na (I) szcintillációs detektorral kombinálva. Az 241Am-Be neutronforrások bizmut-germanát 

detektorral kombinálva egyaránt alkalmazhatók a NIS- és TNC-technikákhoz. A NIS elemző eljárással 

kiválóan elemezhető a minták C, O, Al, Si -tartalma, melyek neutronbefogási hatáskeresztmetszete 

alacsony. Alkalmazható a szén-, cement- és ásványiparban on-line és futószalagon végzett 

elemzésekre. A NIS-technika speciális alkalmazása a fúrólyukak vizsgálata. A neutronforrásból kilépő 

sugárzás szóródik a lyuk falán, és mivel a kőzetben lévő víz hidrogénje a leghatékonyabb neutron-

szóró elem, a detektorba jutó szórt sugárzás arányos a kőzet víztartalmával. Talajsűrűség és 

víztartalom egyidejű mérésére alkalmas hordozható készülékek 241Am-Be neutronforrása nemcsak 

neutron-, hanem γ-sugárzást is kibocsát, így a talaj sűrűsége és víztartalma egyszerre mérhető. 

A γ- és röntgensugárzás felhasználható analitikai célokra is. A γ-sugárzás áthatolása és szóródása 

felhasználható futószalagon haladó szenek hamutartalmának meghatározására. A gamma-sugarak 

kölcsönhatása az anyaggal rendszámfüggő, és a meddőnek a szénnél nagyobb a rendszáma. A 

radioaktív sugárforrások röntgensugárzása inaktív elemekből fluoreszcenciás röntgensugárzást 

indukálhat. Az indukált röntgensugárzás energiája a kibocsátó atom rendszámára jellemző, intenzitása 

pedig annak mennyiségével arányos. Például elemanalízis végezhető a sugárforrást és a detektort 

tartalmazó szonda iszapba, zagyba történő bemerítésével, melynek során a zagy sűrűsége és elem-

összetétele (Fe, Ni, Cu, Sn, Pb) meghatározható. 

A γ-radiográfia a repülőterek röntgen-átvilágító berendezéseihez hasonlóan működik, csak a 

sugárforrás jóval kisebb méretű. A sugárforrást tartalmazó titánkapszula  a vizsgálandó anyag egyik 

oldalán, a detektor (leggyakrabban röntgenfilm) a másik oldalán helyezkedik el. A tárgyon áthaladó γ-

sugarak képet alkotnak a filmen. Ezzel a technikával hegesztési varratok és alkatrészek 

roncsolásmentes anyagvizsgálata végezhető el. A γ-sugárforrások előnye a röntgen-forrásokkal 

szemben kisebb méretük, hordozhatóságuk, homogénebb és magasabb sugárzási energiájuk, nem 

igényelnek elektromos tápfeszültséget, hátrányuk hogy a sugárzásuk nem kapcsolható ki. Acélok vizs-

gálatára 15 mm vastagságig, könnyű ötvözetek vizsgálatára 45 mm vastagságig 169Yb, acélok esetén 

12–60 mm vastagságig, könnyű ötvözetek esetén 190 mm vastagságig 192Ir sugárforrásokat alkal-

maznak. 

Vastagság, sűrűség, szintek mérésére kiválóan alkalmazhatók a radioaktív sugárforrások. A 

sugárzás intenzitása anyagon áthaladva csökken, és a lecsökkent intenzitású sugárzás detektálható. Ily 

módon kontaktus nélkül anyagok vastagsága, sűrűsége, folyadékok, gázok szintje meghatározható. 

Alkalmazható térfogat- és tömegáram mérésére csővezetékekben, oszlopokban. Adagoló tartályokban, 

hombárokban lévő szilárd anyag magassága, tartályokban, edényekben folyadékok magassága jól 

mérhető. β-sugárzó alkalmazásával vékony, nagy sebességgel mozgó filmek, fóliák, papírok vas-

tagsága határozható meg. A sugárforrásból kilépő, az anyagról visszaszórt sugárzás intenzitása alapján 

bevonatok vastagsága határozható meg. 

A γ-sugárzás kiválóan alkalmazható orvosi eszközök, élelmiszerek mechanikai és hőkezelés-

mentes sterilizálására. E célra leggyakrabban a 60Co radioaktív izotópot alkalmazzák. A kis dózisú 

kezeléseket (<1 kGy) burgonya, hagyma, fokhagyma hosszabb idejű tárolása előtt, magok, fűszerek, 

száraz gyümölcsök, csonthéjasok és szárított halak rovarrágás elleni megvédéséül, húsáruk parazitái 

ellen alkalmazzák. A közepes besugárzási dózisokat (1–10 kGy) eperfélékben, húsárukban, tengeri 

élelmiszerekben jelenlévő, romlást okozó mikroorganizmusok, Salmonella, Vibrio patogének 

elölésére, gombák tartósítására alkalmazzák. A nagy besugárzási dózisokat (10–45 kGy) romlást oko-

zó mikroorganizmusok, spórák elölésére alkalmazzák. 

A radioaktív sugárzások mezőgazdasági alkalmazása magában foglalja a sugárzás hatására 

bekövetkezett fajtanemesítési, mutációs és más alkalmazásokat, melyek célja a mezőgazdasági 

termények minőségének javítása, hozamának és ellenállóképességének növelése (60Co, 10–50 Gy). 

Felhasználják a műtrágyák (32P, 35S), mikroelemek (54Mn, 57Co, 59Fe, 65Zn), növényvédőszerek, rovar- 
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és gombairtószerek optimális alkalmazásának meghatározásához, mezőgazdasági kártevők 

szaporodásának gátlására is. 

Gyakran alkalmazzák a nyitott radioaktív izotópokat nyomjelzős fizikai, kémiai, biokémiai és 

orvosi mérésekhez, kísérletekhez. Vízfolyások, légáramlások, szennyezések terjedésének, vér- és 

nyirokáram mérésére, korróziós mérésekre, kormeghatározásra és még sok egyéb célra alkalmaznak 

radioaktív nyomjelző izotópokat. 

Az iparban számos területen alkalmaznak radioaktív izotópokat. Érzékeny, roncsolásmentes 

mérésekkel, ellenőrzésekkel biztosítható a jó minőségű, hatékony termelés. Alkalmazzák kémiai 

reakciók elősegítésére például a polimerizáció területén. Orvosi és más eszközök sterilezése, anyagok 

vastagságának, sűrűségének, víztartalmának, sérülésmentességének meghatározására ugyancsak alkal-

mazhatók. A nyitott radioaktív izotópok megfelelő fizikai és kémiai formában alkalmazhatók anyagok 

mozgásának, szorpciójának, kopásának, változásainak a nyomon követésére. A radioaktív izotópok 

alkalmazási területe három részre osztható: 

1. besugárzásos kezelésekre, 

2. roncsolásmentes mérések, szabályozások végzésére és 

3. nyomjelzéses vizgálatokra. 

A radioaktív izotópok fontosabb felhasználási területeit a következőkben foglalhatjuk össze. 

13.1. Radioaktív sugárforrások ipari és mezőgazdasági alkalmazása 

Az ionizáló sugárzás sterilező hatását korán felfedezték. Több száz gamma- és elektronnyaláb-

besugárzó berendezés működik a világon. Ezeket orvosi és gyógyszeripari termékek és berendezések 

sterilezésére, élelmiszerek tartósítására, polimerek szintézisénél és rovarirtásra alkalmazzák.  

Olajkészletek feltárásában a 137Cs és 241Am izotópok nélkülözhetetlenek. A termelés mennyisé-

gének és minőségének biztosításában, folyamatok ellenőrzésében, online mérésekben és analízisekben 

a radioaktív sugárforrások alkalmazása alapvető fontossággal bír. Ezen sugárforrások alkalmazásával 

ipari termelési folyamatok biztonságát biztosítják. Például a gamma-radiográfiás képalkotás a petrol-

kémiai ipar folyamatainak biztonságát és termelékenységét biztosítja. Fontos a szerepük a nemzet-

biztonsági feladatotok ellátásában, így vegyszerek, robbanóanyagok detektálásában, a tengeri flották 

energiaellátásában, repülőgépek üzemelésének fenntartásában, kábítószerek és szabotázsakciók fel-

derítésében. Fontos a szerepük a tiszta energiaforrások üzemelésében, így a nukleáris üzemanyagrudak 

szkennelésében, reaktorok indításában, szénminták kéntartalmának meghatározásában. Fontos szerepet 

játszanak az életvédelemben is, így füstdetektorok, környezetszennyezési monitorok üzemelésében. 

 

Orvosi és más eszközök sterilezése 

Ionizáló sugárzással besugározva különböző anyagokat, a sugárzás elöli a baktériumokat és 

különböző sejteket. Ezt a hatás a következő területeken hasznosítják: 

 egészségügyi berendezések és eszközök sterilezése (25 kGy), 

 fogyasztási eszközök (cumisüvegek, higiéniás termékek, hajkefék, iszapok stb.) sterilezése, 

 ipari és más termékek sterilezése (3–25 kGy), 

 élelmiszerek tartósítása sterilezéssel. 

A következő 13.5. ábrán sugárzással sterilezett orvosi eszközöket mutatunk be. 

 

13.5. ábra: Sugárzással sterilezett orvosi eszközök 
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Élelmiszer-tartósítás besugárzással 

 

Az élelmiszerek besugárzásának célja lehet mutációs tenyésztés, például rizs esetében a 

besugárzással módosított rizs magasabb hozamot, alacsonyabb növénymagasságot, jobb aszálytűrést, 

kisebb fényérzékenységet eredményezett. A kezelés másik célja a káros mikroorganizmusok el-

pusztítása. Alkalmazzák fűszerek, enzimek, dehidratált zöldségek, friss és fagyasztott tengeri 

élelmiszerek, hús és baromfi tartósítására. Egy gamma-sugárral besugárzó berendezés metszetét és 

besugárzással kezelt eper 14 és besugárzás nélküli 7 napos állapotát, valamint kezeletlen és 

sugárkezelt hagyma állapotát és sugárzással kezelt kozmetikumokat mutatják a következő 13.6–13.8. 

ábrák. 

 

13.6. ábra: Gamma-sugárzást alkalmazó besugárzó sterilező berendezés metszete 

 

Besugárzott 14 napos,      és 7 napos nem-besugárzott eper. 

13.7. ábra: Besugárzással kezelt 14 napos és kezeletlen 7 napos eper 

izotóp tároló 

sugár árnyékolás 

futószalag 

kezelt termék 

kirakodása 

e 

kezelt termék 

berakodása 

e 

besugárzó helység 
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13.8. ábra: Sterilezett és nem-sterilezett hagyma; Besugárzott kozmetikumok 

60Co gamma-sugárzó sterilező-besugárzó források kialakítását mutatja a következő 13.9. ábra. 

 

 

13.9. ábra: 60Co gamma-sugárzó sterilező-besugárzó források 

Gumi és műanyag alkatrészek (habok, autógumik, kábelek, filmek szalagok) kötését, szilárdulását, 

duzzadását számos technológiában segítik elő ipari besugárzással. 

 

Ipari radiográfia 

 

Ipari alkalmazás az ipari radiográfia, ennél röntgensugárzást vagy zárt sugárforrást alkalmaznak 

rögzített vagy mobilis berendezésben. A radiográfiai mérések alapján különböző anyagok sérülés-

mentessége és egyéb tulajdonságai határozhatók meg. 

Az ipari radiográfiás vizsgálat elvét mutatja a következő 13.10. ábra. 
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13.10. ábra: Ipari radiográfiás vizsgálat elve 

A radiográfia alkalmazási területei: 

 hegesztések, 

 csővezetékek és tároló tartályok kötéseinek, 

 öntvények (szelepek, motor alkatrészek), 

 csomagok, élelmiszerek roncsolásmentes vizsgálata. 

Néhány ipari radiográfiás mérési alkalmazást mutat a következő 13.11. ábra. 

 

13.11. ábra: Csomagok, szerkezeti elemek radiográfiás vizsgálata 

A számítógépes tomográfia különféle tárgyak roncsolásmentes vizsgálatára alkalmas. A mintán 

áthatoló kollimált γ-sugárzást egy detektorrendszer érzékeli és számítógéppel képpé rendezi. Az így 

nyert háromdimenziós kép alapján biztonsági, védelmi és más fontos döntések hozhatók (13.12. ábra). 
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13.12 ábra: Jármű tartalmának tomográfiás vizsgálata 

Néhány gamma-radiográfiás mérőberendezést mutat a következő 13.13. ábra. 

 

13.13. ábra: Gamma-radiográfiás vizsgáló-mérőberendezések 

Egyes radioaktív termékek foszforeszkáló hatást váltanak ki bizonyos vegyületekben. Elsőként 

világító festékbevonatok készítésénél alkalmazták ezen tulajdonságukat. Ilyenek voltak például a 

világító számlapú órák. Dozimetriai okokból jelenleg a rádium (226Ra) helyett tríciumot (3H) alkal-

maznak ilyen célokra. 

 

Olajkészlet-feltárás, kútvizsgálat 

 

Az olajiparban és a geotermális kutak vizsgálatánál gamma- és neutronsugárzást alkalmaznak a 

furatok mentén, a megfúrt kőzetrétegek anyagi jellemzőinek (sűrűség, víztartalom stb.) meghatáro-

zására. Ilyen mérési elrendezést mutat a következő 13.14. ábra. 
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13.14. ábra: Ipari radioaktív sűrűség-, szint- és vastagságmérés 

Széleskörűen alkalmazzák a radioaktív sugárzásokat ipari és más folyamatokban roncsolás- és 

mintavételmentes szint, sűrűség, vastagság és más tulajdonságok folyamatos mérésére. Alkalmazzák 

talajnedvesség-mérésre, bevonatok vastagságmérésére, tartályok szintmérésére és egyéb feladatokra. 

A mérések alapelveit mutatja a következő 13.15. ábra. 

 

13.15. ábra: Vastagság-, sűrűség- és szintmérés radioaktív sugárzással 

A radioaktív sugárzásokat alkalmazhatják vastagság, sűrűség, szint mérésére és szabályozó jelek 

képzésére. A következő 13.16. ábra a radioaktív sugárzás alkalmazását mutatja italdobozok töltési 

szintjének ellenőrzésénél, szabályozásánál. 
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13.16. ábra: Italdobozok töltési szintjének ellenőrzése, szabályozása radioaktív sugárzással 

Ismert anyagvastagság mellett a sűrűség meghatározható a sugárintenzitás-különbség alapján.  

Fontosabb ipari alkalmazások: 

Minőségellenőrzés 

 Sűrűség meghatározása: gumi, olaj, papír stb. 

 Vastagság meghatározása: papír, üveg, acél, műanyag, filmek. 

 Szint meghatározása: italok, folyadékok, étolaj stb. 

Folyamatellenőrzés 

 Sűrűség meghatározása: cement, iszap, folyadék, vegyi termékek. 

 Szint meghatározása: tartályok, silók, vegyi termékek, ásványok. 

 Nedvesség meghatározása: üveg, cement, ásványok. 

 

A következő 13.17-13.18. ábrák nedvesség és sűrűség egyidejű meghatározását, minőség-

ellenőrzési és folyamatirányítási alkalmazásokat mutatnak be. 

 

13.17. ábra: Nedvesség és sűrűség egyidejű mérése 

 

13.18. ábra: Radioaktív sugárzás alkalmazása a minőségellenőrzésben és a folyamatirányításban 
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A radioaktív módszereket alkalmazó kormeghatározás nélkülözhetetlen egyes kőzetek, anyagok és 

tárgyak kormeghatározásánál. A kőzetek őskori megszilárdulásakor a radioaktív bomlási sorokban a 

leányelem(ek) mennyisége nulla lehetett. Meghatározva a leányelemek jelenlegi mennyiségét, a 

bomlási állandó(k) ismeretében meghatározható a kőzet kikristályosodása óta eltelt időtartam. A 

meghatározás pontosságát befolyásolják az alábbi lehetőségek: 

 távozott-e a kőzetből létezése során anya- és leányelem, 

 a kőzet képződésekor volt-e már jelen leányelem. 

Számos módszer áll rendelkezésre a fenti pontatlanságok javítására. A radioaktív kormeghatá-

rozáshoz olyan radioaktív izotópok alkalmazhatók, melyekből az eltelt idő alatt mérhető mennyiségű 

leányelem képződött, és az eltelt idő során még jelentős mennyiségű anyaelem maradt vissza. A 

meghatározható időintervallum a radioaktív izotóp felezési idejének mintegy ötszöröse. Kormeghatá-

rozáshoz leggyakrabban alkalmazott radioaktív izotópok: 14C, 235U, 40K, 238U, 87Rb. 

A hosszabb felezési idejű radioaktív izotópokat elterjedten alkalmazzák az űrtechnikában űrállo-

mások, műholdak, szondák energiaforrásaként, radioaktív termoelektromos generátorok (RTG) 

formájában. Ezek az energiaforrások tartósan biztosítják az űreszközök villamosenergia-ellátását. 

Atomreaktorok indításánál neutronforrásokat alkalmaznak. Analitikai, elemösszetétel-meghatáro-

zásához elterjedten alkalmazzák a gerjesztéses-aktivációs módszereket, így a röntgenfluoreszcenciás, 

aktivációs elemzéses módszereket. A következő 13.19. ábra néhány radioaktív izotóp ipari alkalmazási 

példáit mutatja. 

 

13.19. ábra: Radioaktív izotópok ipari alkalmazása 

241Am radioaktív izotópok egyik legfontosabb alkalmazási területe a füstérzékelő, tűzjelző 

detektorok sugárforrása. Ilyen füstjelző detektor képét mutatja a következő 13.20. ábra. 
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13.20. ábra: 241Am izotóppal üzemelő tűzjelző, füstjelző detektorok 

A lágy-béta-sugárzó 14C izotópot levegő portartalmának folyamatos mérésére is alkalmazzák 

(13.21. ábra). 

 

13.21. ábra:  Levegő-porszennyezettség-mérő 

Drogok, mérgek és más veszélyes anyagok felderítésében fontos szerepet játszik az ionmobilitásos 

spektrometria. Egy ilyen vizsgáló készüléket mutat a következő 13.22. ábra. 
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13.22. ábra: Ionmobilitásos spektrometria alkalmazása 

Ipari alkalmazásokban elektrosztatikus feltöltődés kiküszöbölésére sikerrel alkalmazzák a 

radioaktív 210Po izotópot, így a festékiparban és nagysebességű ipari folyamatokban, lecsökkentve a 

tűz- és robbanásveszélyt. Erre mutat példát a következő 13.23. ábra. 

 

13.23. ábra: 210Po radioaktív izotóp alkalmazása 

Nagysebességű termelési folyamatokban sikerrel alkalmaznak radioaktív izotópokat, például a 

papíriparban vastagság, porozitás és más tulajdonságok folyamatos érintésmentes mérésére. Alkal-

mazzák ezeket az izotópokat mozgó alkatrészek anyagkifáradásának detektálására is (13.24. ábra). 
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13.24. ábra: Anyagminőség ellenőrzése 

13.2 Radioaktív nyomjelzők alkalmazása 

A radioaktív nyomjelzők segítségével bizonyos térfogatok és tömegek, térfogat- és tömegáramok, 

koncentrációk határozhatók meg. Elsősorban folyadékok és gázok jellemzőit határozzák meg nyom-

jelzők segítéségével. Ipari alkalmazása: tartályokban lévő gázok és folyadékok térfogatának megha-

tározása, turbinákon átáramló víz térfogatáramának meghatározása. Speciális nyomjelző technika az 

izotóphígításos elemzés, melynek segítségével tömeg, térfogat, tömeg- és térfogatáram, valamint 

koncentráció határozható meg. Így határozzák meg például az emberi vértérfogatot. Környezeti 

mérések céljára is felhasználható a módszer. 

 

A nyomjelző radioizotóp kiválasztását több paraméter befolyásolja: 

 Azonos módon kell viselkednie, mint a jelezni kívánt anyag. 

 Megfelelően hosszú felezési idővel kell rendelkeznie a vizsgálati időhöz viszonyítva. 

 A nyomjelző által kibocsátott radioaktív sugárzásnak jól mérhetőnek kell lennie. 

 Nem lehet túl költséges. 

 

Előnyei: kiváló ppb nagyságrendű érzékenységgel bír (pl. 1 g mintában egy jelenlévő komponenst 

1 ppb (10-9g) érzékenységgel 1 percig mérve, a radioaktív nyomjelzőből csak a komponens 0,1%-ának 

megfelelő mennyiség (10-12 g) szükséges. 

 

A nyomjelzős mérés sajátsága, hogy olyan nukleáris jellemzőt mérünk, mely független az anyag 

kémiai formájától, és így az interferenciahatás lecsökken. A legtöbb radionuklid egymástól jól 

megkülönböztethető, és a legtöbb mag rendelkezik jó nyomjelző radioaktív izotóppal. Az eljárás gyors 

és egyszerű, a legtöbb minta radioaktivitása közvetlenül mérhető, az analízis leghosszabb idejét a 

beütésszám-mérés teszi ki. A nyomjelzők ára viszonylag olcsó, a legtöbb elemzés mintánkénti 

költsége 2–400 Ft. Az elemzés roncsolásmentes, de a méréshez használt minta egyéb célra nem 

használható. Ha a radionuklid nyomjelző felezési ideje eléggé nagy, a jelzett minta többször újra 

mérhető. Rövid élettartamú nyomjelzőt alkalmazva a minta rövid időn belül más célra is, például 

további elemzésekhez  alkalmazható. 

 

Hátrányai: 

 Nem minden radionuklid áll abban a formában rendelkezésre, amely a nyomjelzésben 

felhasználható. 

 A radioaktív sugárzás felszakíthatja a kémiai kötéseket. 
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 A nyomjelző tartalmazhat ismeretlen szennyező anyagokat is. 

 Izotóp-effektusok léphetnek fel (megváltozhatnak a reakciósebességek, a kromatográfiás 

elválasztás tulajdonságai stb.). Legrosszabb a 
3
H, mely 3x nehezebb a normál hidrogénnél, a 

14
C/

12
C arány ~1,05 sokkal jobb. Ha nyomjelző a mintához képest csak elenyésző 

mennyiségben van jelen, a probléma nem jelentős. 

 A nyomjelzős méréstechnika speciális radiokémiai, dozimetriai, méréstechnikai isme-

reteket igényel. 

 A radioaktív izotóppal történő munkavégzés előtt jogosítványt és orvosi alkalmasságot kell 

szerezni. 

 A radioaktív izotópokkal szemben nagy a társadalmi ellenérzés és alkalmazásuk rend-

szeres szigorú hatósági ellenőrzést von maga után. 

Nyomjelző radioaktív izotóp kiválasztása: célszerű a vizsgált mintával azonos kémiai formában 

beszerezni. A szervetlen anyagoknál ez korlátokba ütközik. A szerves anyagokat gyakran 3H-val, vagy 
14C-vel jelölik, ismerni kell a szükséges jelölés helyét és típusát. A jelölés lehet általános jelölés, a 

radionuklid a vegyületben bármely helyzetben előfordulhat (pl. 14C-toluol, *C6H5
*CH3), gyűrűn belül 

általános jelölés (a jelölés a gyűrű bármely szénatomján lehet (pl. *C6H5
*CH3). Specifikus jelölés: a 

jelölés a vegyület egy adott egyedi helyén található (13.25. ábra). 

 

13.25. ábra: Specifikus jelölés 

A specifikus jelölés nem lehetséges minden egyes helyzetre! Függ a jelölés kémiai lépéseitől, a 

költségektől, az igénylők létszámától. 

Fajlagos aktivitás: a nyomjelző radioizotópos tisztaságát, a végleges detektálási küszöböt jelzi. 

Leggyakrabban a mCi/mmol mértékegységet alkalmazzák, a katalógusok is ezt tartalmazzák. 

Hordozómentes készítmény: a kérdéses nyomjelző atomok mindegyike radioaktív. Általában 

néhány egyszerű szervetlen vegyületnél készíthető (hordozómentes foszfor, jód stb.). 

A fajlagos aktivitás mindig jellemző a 14C-jelzett vegyületekre. 

A nyomjelzésnél figyelembe kell venni a nyomjelző sugárzásának jellemzőit is, így: 

 Felezési idejét. Olyan nyomjelző radionuklidot kell választani, mely e vizsgálat céljainak 

megfelel és kereskedelemben kapható. Természetesen a nyomjelző radionuklid felezési 

idejének jelentősen nagyobbnak kell lennie, mint a vizsgálat ideje. Pl. 24 órás vizsgálathoz 

legalább 1 hetes felezési idővel rendelkező radionuklidot kell választani. Ha ez nem bizto-

sítható, a bomlással korrigálni kell a mérési adatokat! Ugyanakkor a lehető legrövidebb 

felezési idejű radionuklidot kell választani. Számos magnak csak rövidebb élettartamú 

radioaktív izotópja létezik (pl. réznél a leghosszabb felezési idő 61,7 óra). A nagyon rövid 

felezési idejű radioaktív izotópokat kereskedelemben nem forgalmazzák. 

 A sugárzás típusát. Csak olyan radionuklid alkalmazható, mely valamilyen jól mérhető 

sugárzást kibocsát. A 
14

C, 
3
H és 

63
Ni -sugárzók, ezeknél célszerű folyadékszcintillációs 

mérést végezni. A Z<83 elemek radionuklidjainak zöme vegyes - vagy + és γ-sugárzást 

bocsát ki. 

 A költségeket. A fémek szervetlen formában relatíve olcsók, a szerves nyomjelzők költsége 

erősen szór, és függ a jelzés típusától és helyétől, a fajlagos aktivitástól és a nyomjelző 

közkedveltségétől. Célszerű az árajánlatok között válogatni. 
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Nyomjelzők radioanalitikai alkalmazása 

 

Néhány eljárás tartalmazza a nyomjelző mintához való hozzáadását és visszanyerését, valamint a 

nyomjelző mintával történő kölcsönhatását. Ilyen: 

 az izotóphígításos elemzés, 

 a telítési elemzés, 

 a szubsztöchiometriás elemzés, 

 a fordított izotóphígítás. 

 

Izotóphígításos elemzés 

Először Hevesy György és Hobbie Z. alkalmazta 1932-ben ólom meghatározására ásványokban. 

Lényege: a mintában a nyomjelzőt összekeverik annak inaktív formájával, majd ezután egy reakciót 

vagy elválasztást valósítanak meg. Ez lehetővé teszi egy komponens mennyiségi meghatározását, 

anélkül, hogy azt mennyiségileg elválasztanánk a többi komponenstől. 

Példa: naftalin meghatározása kőszénkátrányban. Jelezzünk meg 14C radionukliddal naftalint, a 

jelzés helye most érdektelen, nem lép fel kémiai reakció. Az így létrehozott, ismert fajlagos aktivitású 

nyomjelzőt keverjük el tökéletesen az ismeretlen mennyiségű naftalint tartalmazó kőszénkátrány-

oldattal. Ezután bármilyen elválasztást alkalmazhatunk a naftalinkomponensre, csak az a lényeg, hogy 

egy „tiszta” frakciót nyerjünk. Mivel a 14C együtt „mozog” a naftalinnal, a hígított minta naftalin-

tartalmának fajlagos aktivitása a minta eredeti naftalintartalmának megfelelően „hígul”. 

Az izotóphígítás lényeges része egy meghatározni kívánt komponens tiszta frakciójának 

elválasztása. Néha az elválasztott frakció tisztaságát analitikai (NMR, kromatográfia, olvadáspont-

mérés stb.) módszerrel ellenőrizzük. Az elválasztó lépésben bármely analitikai módszer (gravimetria, 

kolorimetria, kromatográfia, ioncsere stb.) használható. 

Izotóphígításos analízist akkor alkalmaznak, ha: 

 Adott hasonló tulajdonságú anyagok elegyében kell egy anyagot meghatározni, és a mennyi-

ségi elválasztás nehézkes vagy lehetetlen (alkálifémek, aminosavak, d-elemek). 

 A meghatározandó anyag igen kis koncentrációjú, és a tisztítás során anyagveszteség lép föl. 

 Az elemzést gyorsan kell elvégezni (bomlás, egyensúly-eltolódás stb.). 

 A meghatározandó anyag olyan tárolóban van, ahol csak egy része hozzáférhető (tartályok, 

vértérfogat, turbinán átfolyó víz). 

 

Alkalmazása célszerű, ha kémiailag hasonló anyagok teljes elválasztása nehézkes vagy lehetetlen, 

de egy részének tiszta állapotban  történő elkülönítése könnyen elvégezhető. A elkülönítés lehet 

bepárlás, csapadékképzés, elektrolízis, extrakció, kromatográfia stb. A leválasztott anyagmennyiség 

meghatározható tömegméréssel, titrálással, kolorimetriásan stb. Az anyag radioaktív és az inaktív 

izotópjának azonos kémiai állapotban kell lennie, és a radioaktív izotóp nem léphet izotóphígítási 

reakcióba más anyagokkal. Az izotóphígítás érzékenységét az elválasztás érzékenysége határozza 

meg, hibája a tömeg- (térfogat-) mérés és a beütésszámmérés hibájából tevődik össze. A hiba 

nagysága erősen függ a kezdeti és hígítás utáni fajlagos aktivitások arányától. 

Az eddig tárgyalt egyszerű izotóphígítás (DIDA) mellett alkalmazzák még a fordított 

izotóphígítást (RIDA), kettős izotóphígítást  és szubsztöchiometriás izotóphígítást (Sub-IDA). 

 

Fordított izotóphígítás 

 

Ebben az esetben a „hordozós” radioaktív készítményben lévő aktív és inaktív izotópok mennyi-

ségét kell meghatározni. 

 

Kettős izotóphígítás 

 

Ebben az esetben is a radioaktív nyomjelzőben lévő tömeg az ismeretlen, de azért, hogy elkerüljük 

a kis tömegek mérésénél jelentkező hibákat, a radioaktív komponens két azonos részletéhez adjuk 

hozzá különböző ismert mennyiségben az inaktív izotópját. Az elválasztások után meghatározzuk a 

mindkét hígított mintából kivett két részlet fajlagos aktivitását. A két mintában az összaktivitás 
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azonos, és így a nyomjelző tömege meghatározható. A két fajlagos aktivitásnak jelentősen 

különböznie kell, hogy a nevező ne legyen túl kicsiny. 

 

Szubsztöchiometriás izotóphígítás 

 

Suzuki, Ruzicka és Stary dolgozták ki, ez az egyik legérzékenyebb izotóphígításos módszer. 

Lényege, hogy az elválasztáshoz szükséges reagensből a sztöchiometrikusan szükségesnél kevesebbet 

adunk a meghatározandó komponenshez. Ez a tény teszi lehetővé, hogy a különböző koncentrációjú 

oldatokhoz ugyanannyi (de nem elegendő) reagenst adunk, akkor mindig azonos mennyiségű anyagot 

különítünk el. 

 

Végezetül a fontosabb radioaktív izotópok ipari, mezőgazdasági, orvosi alkalmazását foglaljuk 

össze. 

 

Fontosabb radioaktív izotópok ipari, mezőgazdasági, orvosi alkalmazása 

 
241Am Füstdetektorokban, festett felületek ólomtartalmának meghatározásánál, papír- és 

acélgyártásnál a hengerelt termék vastagságának szabályozásánál, olajkutak fúrási 

helyének kijelölésénél alkalmazzák. 
109Cd Hulladékvas szortírozásnál, alkatrészek ellenőrzésénél alkalmazzák. 
47Ca Emlősök sejtműködésének és csontképződésének kutatásánál alkalmazzák. 
252Cf Légi szállításnál csomagok ellenőrzésénél, útépítésnél és építkezéseknél a 

talajnedvesség meghatározásánál, silókban tárolt anyagok nedvességtartalmának 

meghatározásánál alkalmazzák. 
14C Új hatóanyagok metabolizmusánál alkalmazzák annak ellenőrzésére, hogy nem 

keletkeznek mérgező melléktermékek. 
137Cs Rákos daganatok kezelésénél, radioaktív gyógszerkészítmények pontos dózisának 

meghatározásánál, olajvezetékekben a folyadék áramlásának mérésére és ellenőrzé-

sére, olajkutak homokos eltömődésének kimutatására, élelmiszerek, hatóanyagok és 

egyéb termékek töltési szintjének mérésére alkalmazzák. 
51Cr A vörös vértestek károsodásainak vizsgálatánál alkalmazzák. 
57Co A nukleáris gyógyászatban, a diagnózisban és a vészes vérszegénység diagnózisánál 

alkalmazzák. 
60Co Sebészeti műszerek sterilezésénél, ipari olajégők biztonsági vizsgálatánál, tartósításnál 

alkalmazzák. 
67Cu Rákos betegekbe monocionális antitestekkel együtt bejuttatva elősegíti az antitestek 

tumoros sejtekhez való kötődését és a sejt roncsolását. 
244Cm A bányászatban a fúrási iszap elemzésénél alkalmazzák. 
123I Pajzsmirigy-rendellenességek megállapításánál alkalmazzák. 
129I In-vitro diagnosztikai laboratóriumok detektáló készülékeinek ellenőrzésénél alkal-

mazzák. 
131I Pajzsmirigy rendellenességek diagnózisánál és kezelésénél alkalmazzák (pl. idősebb 

George Busht és feleségét kezelték). 
192Ir Csővezetékek, kazánok és repülőgép-alkatrészek hegesztési varratainak ellenőrzésénél 

alkalmazzák. 
55Fe Galvanizáló oldatok elemzésénél alkalmazzák. 
85Kr Mosógépek és szárítók, sztereorádiók és kávéfőzők indikátorlámpáiban, vékony 

műanyag, fém, textil, gumi és papírlemezek vastagságának mérésénél, por és szennye-

zőanyagok mérésénél alkalmazzák. 
63Ni Robbanóanyagok kimutatásánál, feszültségszabályozóknál, áramingadozás elleni 

védelemben alkalmazzák. 
32P Molekuláris biológiában és genetikai kutatásoknál alkalmazzák. 
238Pu Legalább 20 NASA-űreszköz (pl. holdjáró) tápegységében alkalmazták. 
210Po Sztatikus töltések csökkentésére alkalmazzák lemezjátszók lemezeinek, fotofilmeknek 

a gyártásánál. 
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147Pm Elektromos védőtermosztátoknál, vékony műanyag, fém, gumi, textil és papírlemezek 

vastagságának mérésénél alkalmazzák. 
226Ra Villámhárítók hatásosságának növelésére alkalmazzák. 
75Se Protein elemzésénél alkalmazzák. 
24Na Ipari csővezetékek szivárgásainak megállapításánál, olajkutak vizsgálatánál alkalmazzák. 
85

Sr Csontképződés és metabolizmus vizsgálatánál alkalmazzák. 
99mTc A nukleáris orvosi diagnosztika leggyakrabban alkalmazott izotópja. Agy, csont, máj, 

lép, és vese vizsgálatánál és a véráram tanulmányozásánál alkalmazzák különböző 

kémiai formáit. 
204Tl Szűrőpapíron por és szennyezőanyag mennyiségének meghatározásánál, műanyag, 

fém, gumi, textil és papírlemezek vastagságának mérésénél alkalmazzák. 

Th+W Ívhegesztő pálcákban a repülőgépgyártásban, kőolajipari gépgyártásban, élelmiszer-

ipari gépgyártásban alkalmazzák. Könnyebb a hegesztés megkezdése, stabilabb az ív 

és kisebb a fémszennyezés. 
229Th Fluoreszcens fények élettartamát növeli. 
230Th Színes üvegeknél színezék és a fluoreszcenciát biztosítja. 
3H Élettani folyamatok és metabolizmusok vizsgálatánál, önvilágító repülőgépekben, 

vékony műanyag, fém, gumi, textil és papírlemezek vastagságának mérésénél alkal-

mazzák. 

 

Felhasznált irodalom 
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14. RADIOAKTÍV IZOTÓPOK ÉS A RADIOAKTÍV 

SUGÁRZÁS ORVOSI, GYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSA 

Talán a legnagyobb mennyiségben alkalmazzák a radioaktív termékeket a gyógyászatban. A röntgen-

sugárzást felfedezése után azonnal elkezdték alkalmazásukat, mert lehetővé tették az operációmentes 

betekintést a vizsgált területre. A radioaktív izotópok gyógyászati alkalmazása történhet diagnosztikai 

és terápiás céllal. A diagnosztikai felhasználás történhet képalkotás nélkül (például nyomjelzés 99mTc 

izotóppal) és képalkotással. Utóbbi esetben a képalkotás történhet szimpla gamma-sugárzással és 

pozitronemissziós tomográfiában (PET) keletkezett annihilációs gamma-fotonokkal. A radioaktív 

izotópok és a radioaktív sugárzás orvosi és gyógyászati alkalmazása rendkívül szerteágazó területet 

ölel fel, és tételes ismertetése meghaladja e könyv kereteit. Ezért e fejezetben csak néhány, már 

hosszabb ideje alkalmazott módszert és eljárást ismertetünk. Nem tárgyaljuk ugyanakkor például a 

neutronbefogásos magreakciók orvosi és terápiás alkalmazását. 

14.1. Diagnosztikai radiográfia 

A diagnosztikai orvosi képalkotás fejlődése során egyre részletesebb és egyre jobb minőségű képeket 

szolgáltatott az egyes szervek belső állapotáról. A mai napig leggyakrabban a röntgensugárzást 

alkalmazzák erre a célra. Itt említhető a számítógépes tomográfia, a mellkas- és egésztest-vizsgáló 

berendezések és a fogászati röntgen. 

A diagnosztikai alkalmazás esetén a radionukliddal szemben követelmény, hogy hasznos klinikai 

információt szolgáltasson a páciens minimális dózisterhelése mellett. Fontosabb követelményei: 

 felezési ideje körülbelül egyezzen a vizsgálat idejével, 

 ne bocsásson ki részecske- (alfa-, béta-, neutron-) sugárzást, 

 a  kibocsátott gamma-foton energiája elegendően magas legyen a vizsgált szövet áthatolásához 

és elegendően alacsony a gamma-kamerás detektáláshoz, 

 tömege kellően alacsony legyen, hogy ne befolyásolja a páciens szervezetének biokémiai 

folyamatait. 

 

A kórházakban a kóresetek jelentős részét (>25%) radioaktív izotópok felhasználásával vizsgálják. 

Néhány perc–óra nagyságrendű felezési idejű radioaktív nyomjelzőket alkalmaznak. 

Példa: I-131 felhalmozódik a pajzsmirigyben – rendellenességek diagnózisához és kezeléséhez 

alkalmazzák. A 131I negatív -bomlással bomlik Xe+ ionná 0,97 MeV energia kibocsátásával (14.1. 

ábra). 

 

14.1. ábra: Pajzsmirigy jódos vizsgálata 

Az orvosi gyakorlatban az egyik leggyakrabban alkalmazott radioaktív izotóp a 99mTc (14.2. ábra). 
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14.2. ábra: 99mTc orvosi alkalmazása 

A 99mTc alkalmazásának előnyei: 

 Relatíve olcsó, nincs biológiai szerepe, gyorsan kiválasztódik. 

 Rövid a felezési ideje és majdnem stabil izotóppá bomlik (99Tc, t1/2 = 105 év, alacsony gamma 

energiával sugároz,  0,14 MeV). 

 Ezzel szemben például a 90Sr a csontszövetbe épülhet a Ca helyett,(felezési ideje nagy t1/2 = 28 

év, a bomlás -sugárzásának energiája nagyobb, 0,5 MeV). 

 

Röntgendiagnosztika (14.3. ábra) 

 

14.3. ábra: Röntgendiagnosztikai készülék 

A szöveteken áthatoló röntgensugárzás abszorpciója és szórása alapján kétdimenziós képet 

kapnak. Az alkalmazott sugárzás energiájának változtatásával a csontok és szövetek kontrasztjai 

változtathatók. 

A rotációs angiográfiai módszereknél a forgatás során felvett röntgenfelvételeket háromdimenziós 

képpé rekonstruálják igen jó felbontás mellett (14.4. ábra). 
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14.4. ábra: Rotációs angiográfiás készülék 

A számítógépes röntgentomográfiában ugyancsak háromdimenziós képet kapnak a különböző 

pozíciókban felvett képekből jó felbontás mellett (14.5. ábra). 

 

14.5. ábra: Számítógépes röntgentomográfia  

A mágneses rezonancia- (MRI) diagnosztika, bár nem radioaktív módszer, alapja a mért proton 

spinek detektálása, és ennek alapján háromdimenziós képet alkotnak. A kép létrehozása relatíve lassú, 

és a felbontás az alkalmazott mágneses erőtértől függ (14.6. ábra). 

 

14.6. ábra: MRI-készülék 

Fotonemissziós számítógépes tomográfia (Single-Photon Emission Computed Tomography, 

SPECT) (14.7. ábra); 

 

14.7. ábra: SPECT-készülék 
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A módszer alkalmazása során a páciens szervezetéből kiinduló abszorbeált és szórt -sugárzást 

egy mérő-képalkotó rendszer érzékeli és dolgozza fel. A mérőrendszer kollimátorokból, több Na(I) 

szcintillációs kristályból és fotoelektron-sokszorozóból, valamint jelfeldolgozó egységből áll. 

Felbontása ~1 cm. A páciens szervezetébe a röntgen- vagy -sugárzó radioaktív izotópot vagy 

belégzéssel, injektálással vagy lenyeléssel juttatják be. Leggyakrabban az alábbi izotópokat 

alkalmazzák (14.1. táblázat): 

14.1. táblázat: SPECT-diagnosztikában alkalmazott izotópok 

 
 

Pozitronemissziós tomográfia (PET) 

A PET-módszerrel koincidenciás -kvantumokat észlelnek, melyek ciklotronnal előállított és a 

páciens szervezetébe egy biológiailag aktív molekula segítségével bejuttatott, pozitronbomló 

radioaktív izotóp pozitronjának annihilációjából származtak. A felvételekből három- és négydimenziós 

(idő is) képet hoznak létre (14.8-14.9. ábra). 

 

14.8. ábra: PET-diagnosztika 

 

14.9. ábra: PET-diagnosztika 
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A PET alkalmazásokhoz leggyakrabban alkalmazott, ciklotronnal előállítható radioaktív 

izotópokat foglalja össze a következő 14.2. táblázat. 

14.2. táblázat: Ciklotronnal előállított pozitronbomló izotópok 

 
Egy 11C izotópos mérés menetrendje a következő: 

 Ciklotronnal pozitronemittáló izotópokkal (pl. 11C, 15O, 13N) helyettesített atomokat tartalmazó 

vegyületeket hoznak létre (14.10. ábra). 

 A jelzett vegyületeket (pl. CO2) növényekbe táplálják be, és a glükózt kivonják belőle, vagy a 

glükózt 11CO, 11CO2 vagy H11CN molekulákból hozták létre. 

 A jelzett glükózt beinjektálják a páciensbe és a szervekből kiinduló sugárzást feltérképezik 

számítógép segítségével. 

 A 11C izotópból kilépő pozitron szabad elektronnal találkozva annihilál és annak helyéről 2 db, 

egymással 180°-ot bezáró -kvantum sugárzódik szét. 

 Felbontása néhány mm. 

 

14.10. ábra: 11C izotóp alkalmazása PET-vizsgálatnál 

A képek PET vizsgálattal készített agytevékenységeket mutatnak zenei hangok hatására. A 

baloldali és a középső képen a páciens ugyanazt a hangot más sorrendben, míg a jobboldali képen a 

hangot különböző hangszínben hallja. A vörös szín az agytartomány magas aktivitását jelzi. 
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14.2 Radioaktivitás terápiás alkalmazása 

Alkalmazzák a kollimált vékony radioaktív sugárzást egyes szövetek (például rákos szövetek) 

szelektív megsemmisítésére. Ugyanez a hatás érhető el, ha a szövetbe egy később besugárzással 

radioaktívvá tett zárt forrást ültetnek be. Egy másik területen nyitott radioaktív forrást alkalmaznak, 

például oldat formájában, és az egyes szövetekben specifikusan felhalmozódó radioaktív izotóp 

sugárzását használják fel sejtek elölésére vagy külső detektálásra. 

A terápiás alkalmazás során követelmény, hogy a radioaktív izotóp csak a kezelésre szoruló 

szövetben jelenjen meg. További fontosabb követelmény: 

 kellően kis felezési ideje legyen, mert a páciens kórházi tartózkodási ideje korlátozott, 

 olyan részecskesugárzást bocsásson ki, melynek hatótávolsága hasonló a beteg szövet 

méreteihez, 

 bocsásson ki gamma-sugárzást is, hogy a radionuklid koncentrációját a beteg szövetben 

azonosíthassák. 

Ezekre a feladatokra leggyakrabban az 131I, 32P és 90Y radioaktív izotópokat alkalmazzák. 

 

Radioaktív gyógyszerkészítmények 

 

A radioaktív gyógyszerkészítmények alkalmazása széleskörűen elterjedt. A ciklotronos 

gyorsítókkal 11C, 13N, 15O, 18F, 57Co, 111In, 123I, 201Te radioaktív izotópokat állítanak elő. Reaktorokkal 
51Cr, 58Co, 59Fe, 75Se, 125I, 131I aktivációs termékeket 90Sr, 131I, 133Xe hasadási termékeket hoznak létre. 

Speciális izotópgenerátorokkal 99mTc radioaktív izotópot állítanak elő (az aktiválással létrehozott 99Mo 

bomlásterméke). A radioaktív gyógyszerkészítmények gyártása az aktiválás után további fizikai és 

kémiai kezeléseket igényel. Ezeket a műveleteket legtöbbször sugárvédelemmel ellátott manipulátoros 

kamrákban, ún. „forró kamrákban” végzik. 

A terápiás kezelésekhez leggyakrabban alkalmazott radioaktív izotópokat mutatja a következő 

14.3. táblázat, „forró kamrás” műveletet a 14.11. ábra. 

14.3. táblázat: Terápiás radioaktív izotópok 
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14.11. ábra: Műveletek „forró kamrában” 

Felhasznált irodalom 

 
Radioisotopes in Industry, World Nuclear Association, 2010. 

Adloff, J.P.; Guillaumont, R. Fundamentals of Radiochemistry; CRC Press: Boca Raton, FL, 1993. 
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15. A RADIOAKTÍV SUGÁRZÁSOK MÉRÉSE A 

KÖRNYEZETBEN 

A radioaktív sugárzás se nem látható, se nem hallható, nem tapintható, nem érzékelhető. Ezért érthető 

a társadalom részéről megnyilatkozó óvatosság és fenntartások a radioaktív jelenségekkel 

kapcsolatban. Ugyanakkor alapvető szükség van a radioaktív sugárzások egzakt mérésére, hatásuk 

kimutatására, értékelésére, a sugárzás típusának és mértékének a megállapítására. Szerencsére ezek a 

követelmények ma már könnyen kielégíthetők. A radioaktív sugárzások mérése, detektálása a sugárzás 

és a mérőműszer detektora anyagának kölcsönhatásán alapul. Ez a kölcsönhatás lehet fizikai és kémiai 

jellegű. A sugárzások és az anyag közti kölcsönhatásokat foglalja össze a következő 15.1. ábra. 

Radioaktív sugárzás + anyag 
 

 

energia-         szóródás        abszorpció     elektrongerjesztés  maggerjesztés    magreakciók  
változás  

15.1. ábra: Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása 

 

Jellemző kölcsönhatások: 

 

 Atomok és molekulák ionizációja, melynek során egy vagy több elektron távozik az atomi 

környezetből, és szabad elektron(ok) és pozitív ion(ok), ún. töltéspárok keletkeznek. 

 Atomok és molekulák elektronjainak gerjesztése, melynek során egyes elektronok 

alapállapotból gerjesztett állapotba kerülnek, és energiafeleslegüket szcintillációs vagy 

fluoreszcens fénysugárzás vagy termolumineszcens hősugárzás formájában adják le. 

 A sugárzás hatására a detektor szilárd fázisában sérülések, hibák, rácshibák léphetnek fel. 

 A sugárzás hatására kémiai reakciók léphetnek fel. 

 

A radioaktív sugárzások detektálása az egyik legérzékenyebb detektálási módszer, mert már az 

egyes atommagok bomlása is kimutatható. Számos detektálási módszer ismert. A megfelelő 

detektálási módszert meghatározza: 

 a sugárzás típusa, 

 a radioaktív minta jellege, 

 a szükséges detektálási érzékenység. 

 

A radioaktív sugárzások mérésére leggyakrabban alkalmazott mérőeszközök az alábbi módon 

csoportosíthatók: 

 Gáztöltésű (gáz-ionizációs) detektorok: ionizációs kamrák, proporcionális számlálók, Geiger–

Müller-számlálók (GM csövek). 

 Szcintillációs számlálók: szervetlen anyagúak (NaI(Tl), ZnS(Ag), CsI, LiI(Eu)) és szerves 

anyagúak (antracén PPO, POPOP (1,4-feniloxazol-benzol)). 

 Félvezető detektorok: Ge, Si, Ge(Li), Si(Li). 

 Fotoemulziók. 

 Termolumineszcens (TL) detektorok. 

 Szilárdtest nyomdetektorok. 

A detektorok részletes tárgyalása előtt célszerű megismerni az egyes radioaktív sugárzásfajták 

jellemző kölcsönhatási formáit az anyaggal. 
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15.1. -sugárzás kölcsönhatása a detektor anyagával 

Az alfa-sugárzás anyagi közegben végbemenő kölcsönhatási formáit foglalja össze a következő 15.1. 

táblázat. 

15.1. táblázat: Az -sugárzás kölcsönhatásai 

A kölcsönhatásban részt vevő 

anyagrész 

A bekövetkezett változás 

sugárzásban anyagban 

Héjelektron fékeződés, 

abszorpció 

gerjesztés, 

ionizáció, 

kémiai változás 

Az atommag erőtere szóródás, 

fékeződés, 

abszorpció 

 

Az atommag magreakció új atommag, 

kémiai változás 

 

Az alfa-részecske kölcsönhatása az anyaggal lehet: 

• ionizáció, 

• gerjesztés, 

• szóródás. 

 

Az alfa-részecske nagy tömegű és töltésű, viszonylag lassú részecske, az anyaggal történő 

kölcsönhatásban leggyakrabban az elektronokkal lép kölcsönhatásba, ionizálja, gerjeszti azokat. Mivel 

energiája nagy, nagyszámú kölcsönhatás szükséges a teljes lefékeződéséhez (héliummaggá alakul). 

Egy időben több elektronnal is kölcsönhatásba léphet a fenti folyamatokban, és folytonosan csökken a 

sebessége egészen a teljes lefékeződéséig. Az ionizáció során az  részecskék nagy tömegük 

következtében alig térülnek el. A fajlagos ionizáció (egységnyi úthosszra eső ionizált atomok száma) 

csökkenő energiával nő. Az alfa-részecskék egy adott anyagban meghatározott hatótávolsággal 

jellemezhetők. Ez a hatótávolság szilárd anyagokban mikrométer nagyságrendű, levegőben 3–9 cm. A 

kölcsönhatások során keletkezett elektronból és pozitív ionból álló töltéspárok részben 

rekombinálódhatnak. Az ionizáció során keletkezett elektronok az ütközésben nyerhetnek akkora 

energiát, hogy további ionizációt hozhatnak létre (szekunder ionizáció). Az ilyen elektronokat delta-

sugaraknak is nevezik. Az alfa-részecskék – elnyelő réteg (abszorbens) hatására – jelentősen 

eltérhetnek az eredeti irányuktól (Rutherford-féle szórás), ami lehet teljes visszaverődés vagy kiváltott 

magreakció. Az alfa-részecske által keltett ionizációt mutatja a következő 15.2. ábra. 

 

15.2. ábra: Alfa-sugárzás ionizációs hatása 

Az alfa-részecske szóródik, ha a mag közelébe jut (pozitív töltésük révén taszítják egymást), nehéz 

atommagok esetén a szóródás aránya eléri a 2%-ot. Nagy energiájú -részecske magreakciót is 

kiválthat. 
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9. animáció 

 

10a. animáció 

 

10b. animáció 

 

10c. animáció 

 

10d. animáció 

Az alfa-bomlást szemlélteti a 9.,  

a bomlási sorok összetétel-változását pedig a 10. a, b, c, d hangos animáció. 

15.2. -sugárzás kölcsönhatása a detektor anyagával 

A béta-sugárzás anyagi közegben végbemenő kölcsönhatási formáit foglalja össze a következő 15.2. 

táblázat. 

15.2. táblázat: A -sugárzás kölcsönhatásai 

A kölcsönhatásban 

részt vevő 

anyagi rész 

A bekövetkezett változás 

a sugárzásban az anyagban 

Héjelektronok fékeződés, 

szóródás, 

abszorpció 

gerjesztés, 

ionizáció, 

kémiai változás 

Az atommag 

erőtere 

fékeződés, 

szóródás, 

abszorpció 

 

Atommag Nem lépnek kölcsönhatásba 

 

A béta-sugárzásban nulla és maximális sebesség között mindenféle sebességű (energiájú) 

elektronok vagy pozitív elektronok (pozitronok) repülnek. Tömegük kicsi, ezért döntően az 

elektronhéjjal lépnek kölcsönhatásba. Fajlagos ionizációs hatása kisebb, mint az -sugárzásé. Kis 

energiáknál nő a fajlagos ionizáció mértéke. A kölcsönhatás lehet: 

 ionizáció, 

 gerjesztés, 

 szóródás, 

 annihiláció (+-sugárzás esetén). 

 

A béta-részecskék kis tömegük miatt nagyobb sebességgel mozognak, mint az alfa-részecskék, 

ezért kisebb az ionizációs képességük és jelentős szóródásokon mennek át (15.3. ábra). A béta-

sugárzás intenzitása anyagon áthaladva csökken. A sugárzás pillanatnyi intenzitása függ a nyaláb 

kezdeti intenzitásától, az abszorbens réteg vastagságától (hosszúság), illetve a lineáris abszorpciós 

együtthatótól. Az ebből következő sugárgyengülés döntő oka a gerjesztés és az ionizáció. A béta-

részecskék hatótávolsága energiájuk függvényében levegőben néhány méter, anyagi közegben néhány 

milliméter. A béta-részecskék fékezési röntgensugárzást is kiválthatnak. Ha a nagy sebességű béta-

részecskék a mag erőterébe érnek, akkor a Coulomb-erő hatására az eredeti pályájuktól eltérve 

gyorsulással (fékezéssel) mozognak. Ezt az energiaveszteséget a gyorsuló töltés elektromágneses 

sugárzás (fotonok) formájában adja le, amit fékezési röntgensugárzásnak nevezünk. Cserenkov-

sugárzás akkor jön létre, ha egy nagy energiájú elektron sebessége meghaladja egy optikai átlátszó 

közegben a fény sebességét. Ez az egynél nagyobb törésmutatójú közegekben lehetséges, ahol a 
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fénysebesség kisebb, mint vákuumban. A gyors elektron polarizálja az atomokat, amelyek energiát 

vesznek fel a közeledő elektron teréből. Távolodásnál a polarizált állapot megszűnik, ami 

fotonkibocsátáshoz vezet. A Cserenkov-sugárzás megfigyelhető az atomreaktorok vízzel töltött 

tartályaiban, mivel a keletkezett fotonok a látható (kék) fény tartományába esnek. Visszaszóródás 

során a béta-sugarak az anyagi közegben szóródnak, a detektálás során olyan részecskéket is 

észlelünk, amelyek eredetileg nem a detektor felé indultak. A visszaszóródás mértéke elsősorban a 

közeg rendszámától és rétegvastagságától függ, de befolyásolja a részecske energiája is. A 

visszaszóródás szöge és energiája jellemző az anyag minőségére, így a visszaszóródás tanulmányozása 

felhasználható analitikai célokra is. Önabszorpció akkor megy végbe, ha a sugárzás már magában a 

sugárforrásban ill. preparátumban elnyelődik. Ez a jelenség csak a különösen lágy (kis energiájú) béta-

sugarak esetén következhet be. Az anyaggal kölcsönhatásba lépő béta-részecske folyamatos ionizáció 

és gerjesztés révén veszít energiájából és lassul. Zegzugos pályája miatt átlagos hatótávolsága kisebb, 

mint a teljes úthossza. (Átlagos értékkel számolunk, mert a béta-sugárzás nyalábjában különböző 

sebességű elektronok repülnek.) 

 

15.3. ábra: Az elektronok lefékeződése az anyagban 

Fajlagos ionizációs képessége (egységnyi úthosszra eső ionizált ionpárok száma) csökkenő 

energiával (sebességgel) növekszik (15.4. ábra). 

 

15.4. ábra: Béta-sugárzás fajlagos ionizációja a távolság függvényében 

A pozitív béta-sugárzás részecskéi – anyaggal való kölcsönhatása során – alapvetően a következő 

folyamattal semmisülnek meg. Az első fázis az energialeadás/szóródás, a második fázis a lefékeződés, 

majd a folyamat végső fázisa az elektronokkal való semlegesítődés, megsemmisülés (annihilláció). 

 

11. animáció 

A béta-bomlást szemlélteti a 11. hangos animáció. 
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15.3. -sugárzás és röntgensugárzás kölcsönhatása a detektor anyagával 

A gamma- és röntgensugárzás elektromágneses sugárzás, melyben azonos sebességű (energiájú) 

fotonok repülnek. A gamma-sugárzás anyagi közegben végbemenő kölcsönhatási formáit foglalja 

össze a következő 15.3. táblázat. 

15.3. táblázat: A -sugárzás kölcsönhatásai 

A kölcsönhatásban 

részt vevő anyagi 

rész 

A kölcsönhatás 

Abszorpció Rugalmatlan szórás Rugalmas szórás 

Héjelektronok fotoeffektus Compton-effektus Rayleigh-szórás 

Atommag magfotoeffektus magrezonancia szórás Thomson-szórás 

Atommag erőtere párképzés – Dellbrück-szórás 

magpotenciál-

szórás 

 

Az anyaggal történő kölcsönhatás függ a foton energiájától. Az energiától függően a fontosabb 

kölcsönhatás lehet: 

 fotoeffektus (<1MeV), 

 Compton-effektus (>1MeV), 

 párképzés (>1,02 MeV), 

 magreakció (magfotoeffektus). 

 

 

A kis energiájú gamma-fotonok kölcsönhatása fotoeffektus (fényelektromos hatás), mely során 

egy atom elektronhéján lévő belső elektron gamma-fotont nyel el. E foton energiája teljesen egy 

elektron energiájává alakul át, amely gerjesztett állapotba kerül vagy elhagyja az atomot. Az így 

keletkezett elektronhiányt egy külső pályán lévő magasabb energiájú elektron pótolja, és az 

energiakülönbség röntgenfoton formájában kisugárzódik. Ezt a folyamatot mutatja a következő 15.5. 

ábra. 

 

15.5. ábra: Fotoeffektus 

A közepes energiájú gamma-foton először többször rugalmasan szóródhat egy szabad, ill. gyengén 

kötött külső elektronon. Ezt a jelenséget Compton-szórásnak nevezzük. Ekkor a foton energiájának 

csak egy részét adja át az elektronnak, és az így ionizáció révén kilépő ún. Compton-elektron és a 

lecsökkent energiájú gamma-foton adott szórási szögben tovább halad. Minél nagyobb a szórás szöge, 

annál nagyobb az egy szóródás során az elektronnak átadott, illetve a gamma-foton által leadott 
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energia. Ha a számos Compton-szórás révén a szórt foton energiája elegendően lecsökkent, egy 

fotoeffektus során a kvantum megsemmisül. Ha az összes Compton-elektron és fotoelektron 

elnyelődik a detektor anyagában, a gamma-foton teljesenergiája detektálásra kerül. Ha a Compton-

elektronok egy része kiszökik a detektorból, az energiának csak egy része detektálódik. A Compton-

szórás folyamatát mutatja a következő 15.6. ábra. 

 

 

15.6. ábra: Compton-effektus 

Az elektron–pozitron-pár nyugalmi tömegének megfelelő energiát, 1,02 MeV-ot meghaladó 

energiájú gamma-fotonok előidézhetnek ún. elektron–pozitron-párkeltést. A nagy energiájú -kvantum 

a mag közelében megsemmisül, és átalakul 1 db negatronná és 1 db pozitronná. Ha mindkét elektron 

elnyelődik a detektorban, a teljesenergiát, ha az egyik kiszökik a teljesenergiánál, akkor 0,51 MeV-tal 

kevesebbet, ha mindkettő kiszökik, 1,02 MeV-tal kevesebb energiát detektálunk. A kiszökő pozitron 

elektronnal találkozva annihiláció-folyamat megy végbe, melynek során 2 db 0,51 MeV-os -kvantum 

keletkezik. A kölcsönhatás lényegét mutatja a következő 15.7. ábra. 

 

 

15.7. ábra: Párképzés 

Magreakció (magfotoeffektus) lép fel, amikor nagy energiájú (8 MeV felett) -fotonok 

magreakciókat indukálhatnak (,n)-, (,p)-típusú rekaciókban, ez az ún. magfotoeffektus. A 

magfotoeffektus során a mag a fotont abszorbeálja, a mag gerjesztődik, végül a mag a fölös energiát 

magsugárzás formájában leadja és újra alapállapotba jut. Ezt mutatja a következő 15.8. ábra. 
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12a. animáció 

 

12b. animáció 

 

12c. animáció 

A fotoeffektus, Compton-effektus és a párképzés folyamatait a 12. a, b, c animációk szemléltetik. 

 

15.8. ábra: Magfotoeffektus 

Az említett első három kölcsönhatási folyamat mértéke függ a gamma-sugárzás energiájától és a 

kölcsönhatásban részt vevő anyag rendszámától. A gamma-sugárzás elnyelését (a kölcsönhatás 

intenzitását) az ún. µ tömegabszorpciós együttható (cm2/g) jellemzi. Az említett három kölcsönha-

táshoz és ezek eredőjéhez ólom abszorbens esetén rendelhető tömegabszorpciós együtthatók energia-

függését mutatja a következő 15.9. ábra. 

 

15.9. ábra: Ólom -sugár abszorpciója 

Jól látható, hogy kis gamma-foton energiák esetén a fotoeffektus, közepes energiák esetén a 

Compton-effektus, nagy energiák esetén pedig a párképzés kölcsönhatása dominál, és a sugárelnyelés 
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a leggyengébb közepes energiák esetén. Az egyes kölcsönhatási effektusok energia- és rendszám-

függését foglalja össze a következő 15.4. táblázat. 

15.4. táblázat: A kölcsönhatások energia- és rendszámfüggése 

Kölcsönhatás Rendszámfüggés  Energiafüggés  

Fotoeffektus   Z
4

...Z
5

   E
-3,5

...E
-1

  

Compton-effektus   Z   E
-1

  

Párképzés  Z
2

   ln E (E>1.02 MeV)  

 

A fotoeffektus hatékonysága a rendszám negyedik-ötödik hatványával nő, energiafüggése az 

energia a –1 és –3,5-ik hatványértékei szerint csökken. A közepes gamma-energiák esetén jellemző 

Compton-kölcsönhatás mértéke csak a rendszámmal arányosan nő és az energiával fordított arányban 

csökken. Általánosságban elmondható, hogy növekevő rendszámmal minden energiatartományban (de 

nem azonos mértékben) nő a gamma sugárzás elnyelése. 

15.4. Neutron-sugárzás kölcsönhatása a detektor anyagával 

Mivel a neutronnak nincs töltése, a maggal lép kölcsönhatásba, mely kölcsönhatás lehet: 

 rugalmas szóródás, 

 rugalmatlan szóródás, 

 magreakció. 

A neutronok rugalmas és rugalmatlan szóródási, valamint magreakciós kölcsönhatási folyamatait 

mutatja a következő 15.10. ábra. 

 
 rugalmas szóródás rugalmatlan szóródás magreakció 

15.10. ábra: Neutronok kölcsönhatásai 

Rugalmas szóródás során a neutron által meglökött mag nem gerjesztődik, csak sebessége nő meg, 

a neutron energiavesztesége a legkönnyebb maggal, a hidrogénnel való ütközés során a legnagyobb. 

Rugalmatlan szóródás során a meglökött mag gerjesztődik is, és a mag energiafeleslegét -sugárzás 

formájában adja le. Ha a neutron összeolvad a célmaggal, magreakció játszódik le (n, ), és a mag az 

energiafelesleget -sugárzás vagy vegyes sugárzás formájában adja le. 

 

Az ismertetett töltött és semleges radioaktív részecskék kölcsönhatásai közötti különbségeket 

foglalja össze a következő 15.11. ábra. 
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15.11. ábra: Töltött és semleges részecskék kölcsönhatása az anyaggal 

Az ábra alapján látható, hogy töltött részecskék esetén az energiaátadás az anyagnak folytonos, a 

kölcsönhatáshoz rendelhető egy maximális hatótávolság, és az átadott fajlagos energia a kis 

energiáknál (a kölcsönhatás végén) nagyobb. Ezzel szemben a töltés nélküli részecskék energiájukat 

szakaszosan adják le, nincs maximális hatótávolság (ez elvben végtelen), és az átadott energia a nagy 

energiáknál (a kölcsönhatás elején) nagyobb. 

15.5. Gázionizációs detektorok 

Tipikus ionizációs detektor a gázionizációt alkalmazó Geiger–Müller számlálócső (GM-cső). A 

legtöbb modern kéziműszer gázionizációs kölcsönhatáson alapuló berendezés. A gázionizációs 

detektorok lényegében egy kondenzátorból állnak, melynek fegyverzetei közé nagy egyenfeszültséget 

kapcsolnak, és a köztük lévő teret megtöltik valamilyen jól ionizálható gázzal. A gázionizációs 

detektorok modellfelépítését mutatja a következő 15.12. ábra. 

 

15.12. ábra: Gázionizációs detektor 
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A detektor érzékelő terébe (a kondenzátor fegyverzetei közé) belépő ionizáló sugárzás ionizálja az 

ott lévő gázatomokat, és a keletkező töltéspár (elektron és pozitív ion) a nagy feszültségkülönbség 

hatására az ellentétes töltésű fegyverzet felé repül, oda becsapódva egy áramimpulzust (ellenállás 

segítségével feszültségimpulzust) hoz létre. Töltőgázként általában argongázt használnak, mert az 

elvisel nagy feszültséget ionizáció nélkül, csak gerjesztődik. Mivel a gáztérbe belépő alfa-részecske 

fajlagos ionizációs képessége magasabb, mint a béta sugárzásé, és utóbbi fajlagos ionizációs 

képessége magasabb, mint a gamma-sugárzásé, ezért egy részecske hatására a gerjesztett töltések 

száma a fenti sorrendben csökken, ahogy azt a következő 15.13. ábra mutatja. 

 
15.13. ábra: Gerjesztett töltéspárok 

 

15.14. ábra: Feszültség–impulzus-görbe 
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Látható, hogy az egységnyi úthosszra eső ionok száma az alfa-sugárzás esetén a legmagasabb. Egy 

gázionizációs detektorral mérve egy állandó intenzitású (alfa-, béta- vagy gamma-) sugárzást a 

kondenzátorra adott feszültség (0–1000 V) függvényében az ionizáció során kapott töltések számát 

mutatja a gázionizációs feszültség–impulzus-görbe (15.14. ábra). 

A görbe alapján jól látható, hogy a kondenzátorra adott feszültséget növelve nő a létrehozott 

ionpárok száma, és 60–200 V között platóba megy át, azaz nem növekszik a töltések száma a 

feszültség növelésével. Ebben a tartományban már minden, a sugárzás által ionizációval létrehozott 

elsődleges (primer) töltéspár eljut a kondenzátor fegyverzeteire. Ebben a feszültségtartományban 

működnek az ún. ionizációs kamrák. Látható, hogy ebben a feszültségtartományban esetünkben egy 

alfa-részecske 10000, míg egy béta-részecske csak 30 töltést generál. Alkalmaznak integrális és 

impulzus-üzemű ionizációs kamrákat. Az integrális kamra esetén áramot mérünk, mely -sugárzás 

esetén elérheti a A áramerősséget. Mérése galvanométerrel, 10-8 A esetén elektrométerrel vagy nagy 

ellenálláson eső feszültség mérésével történik. Az impulzuskamra esetén feszültségimpulzusokat 

mérünk. 

 

Ha 200 V-ról tovább növeljük a kondenzátorra kapcsolt nagyfeszültséget, a detektor fegy-

verzeteire becsapódó töltések száma monoton növekszik, mert fellép az ún. gázerősítés jelensége. A 

gázerősítés azt jelenti, hogy a növekvő feszültségen nő a töltéspárok sebessége is, és nagyobb 

sebességeknél egyre inkább fellép a másodlagos-harmadlagos ionizáció, a gyorsabb töltések további 

semleges gázatomokat vagy molekulákat ionizálnak, és így nő a fegyverzetekre becsapódó töltések 

száma is. A gázionizáció 200–600 V tartománya az ún. proporcionális (arányos) számlálás tarto-

mánya, mert itt a végső töltések száma arányos az elsődleges (primer) töltések számával. Az egy 

radioaktív részecske által keltett töltések száma (áramerősség) magasabb, mint az ionizációs számlálás 

tartományában. Nehéz részek detektálására alkalmas, mert azok teljesen lefékeződnek a detektor-

térfogatban. 

 

Tovább növelve a feszültséget, az alfa- és béta-sugárzás által keltett eredő töltések száma közelít 

egymáshoz, és adott feszültség felett már nincs különbség köztük. Itt már mindegy, hogy van-e eltérés 

az alfa- és béta-sugárzás által keltett primer ionok száma között, mert a nagymértékű (milliószoros) 

gázerősítés következtében mindkét esetben azonos számú lesz az eredő töltések száma. Ez a Geiger–

Müller-számlálók (GM-csövek) tartománya. Tehát a GM-cső már nem képes megkülönböztetni a 

különböző sugárzásokat, de itt a legnagyobb az egy részecske által keltett töltések száma. Tovább 

növelve a fegyverzetekre kapcsolt nagyfeszültséget, már radioaktív sugárzás nélkül is ad jelet a 

detektor, a túl nagy feszültségen a detektor „átüt”. Ez a tartós kisülések tartománya. 

A gázionizációs detektorok esetén, amíg a töltéspárok (elektron és pozitív ion) be nem csapódnak 

a megfelelő fegyverzetbe, addig a detektor  nem képes újabb beérkező részecske detektálására, mert a 

jelenlévő kettős töltött réteg lecsökkenti a csőre jutó nagyfeszültséget. Ez az idő az ún. holtidő. Az 

említett gázionizációs detektorok közül a GM-csőnek a legnagyobb a holtideje (50–500 s). Ezalatt az 

időtartam alatt nem képes a számláló újabb beérkező részecskét számlálni. Különböző GM-cső-

típusokat fejlesztettek ki. Az alapgáz vagy töltőgáz xenon, argon lehet, a kioltó gáz alkohol vagy Br2 

lehet. A kioltó gáz szerepe a kisülések időbeni lezárása. Ez úgy történik, hogy az argon vagy xenon-

ionok helyett már a kioltó gáz ionja csapódik be a negatív töltésű katódfelületre, és onnan nem ver ki 

további ionizációt okozó ultraibolya fotonokat. A gamma-sugárzás detektálásához a kis számlálási 

hatásfok (kb. 1%) miatt fémből készült, teljesen zárt fémhengereket alkalmaznak. A béta-sugárzás 

detektálásához az ún. végablakos GM-csövet alkalmazzák. Itt az anódszálat a fémből készült 

katódhenger veszi körül, és a cső végét kis felületi sűrűségű végablakkal zárják le. A végablak csillám-

lemezből vagy vékony műanyagfóliából készült. Az anódszál Ni, Fe, Pt lehet. A béta-sugárzás be tud 

hatolni a vékony végablakon és a gáztérben ionizációt okoz. Az ilyen csövek hatásfoka béta-sugár-

zásra közel 100%. A következő 15.15. ábra a végablakos GM-cső sémáját mutatja. 
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15.15. ábra: Végablakos GM-cső 

Az alfa-sugárzás detektálásához még a legvékonyabb végablakos cső sem alkalmas, mert a 

nagyenergiás részecskék kivételével alfa-részecskék már a végablakban elnyelődnek. A számlálás 

megvalósítható, ha a sugárforrást a GM-cső belsejében a gáztérben helyezzük el. Gáz halmazállapotú 

alfa-sugárforrás esetén a radioaktív gázt (pl. CO2, CH4 stb.) összekeverjük az argon töltőgázzal, és így 

áramoltatjuk keresztül a csövön. Ez az öblítőgázos megoldás. Folyékony vagy szilárd halmazállapotú 

alfa-sugárzók mérésénél az ún. 2-szimmetrikus detektort alkalmazhatjuk. Itt a sugárzó mintát egy 

vastag falban kialakított üregben helyezzük el, és erre borítunk egy félgömb alakú burkolatot, melyet 

lezárás után argongázzal töltünk meg és az egyenfeszültség bekapcsolása után mérjük az ionizáció 

mértékét jelző beütésszámot. Ezt mutatja a következő 15.16. ábra. 

 

15.16. ábra: 2-szimmetrikus detektor 

A GM-cső minősítését és mérési beállítását az ún. karakterisztika-görbe (15.17. ábra)  alapján 

végzik el. Ez a feszültség–impulzusszám-görbe, melyet egy hosszú élettartamú radionuklid 

segítségével mérnek meg. Ez tulajdonképpen az előző görbe legfelső szakasza. 

 

15.17. ábra: Karakterisztika-görbe 

A GM-csöveket a plató közepén, az ún. munkafeszültségeken üzemeltetik, mert itt a legkisebb a 

feszültségingadozásból származó jelingadozás. 
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15.6. Szcintillációs detektorok 

A korai sugárzásmérő eszközök közé tartoznak az úgynevezett szcintillátorok. Ezek olyan – 

elsősorban kristályos – anyagok, melyek beeső radioaktív sugárzásra, elektronjaik gerjesztése révén, 

fényfelvillanással reagálnak. Ha ez a felvillanás gyors (a sugárzás elszenvedésétől 10-8 s-nál kevesebb 

idő telik el), akkor fluoreszcencia, ha késleltetett, akkor foszforeszcencia a jelenség neve. A 

szcintillációs detektor főbb részei: a szcintillátor és a fényjelet elektromos jellé alakító fotoelektron-

sokszorozó. A fényre átlátszó szcintillátor-kristályban a sugárzás hatására keletkező fényjelet a 

fotoelektron-sokszorozó elektroncső katódjára vezetik, ahol a fény a fotokatódból elektronokat ver ki, 

mely elektronok számát speciális sokszorozó elektródák, a dinódák megsokszorozzák, és az így nyert 

elektronlavina csapódik be az anódba. Ezt a folyamatot mutatja a következő 15.18-15.19. ábra. 

 

15.18. ábra: Szcintillációs detektor 

 

15.19. ábra: Szcintillációs detektor 

A szcintillátor lehet folyadék, szilárd vagy gáz halmazállapotú, szerves vagy szervetlen, de 

többnyire ma is kristályos anyagokat használnak. A sokszorozási tényező 105–107, azaz egy 

fotoelektron hatására 105–107 elektron érkezik az anódra. A fotoelektron-sokszorozó típustól függően 

500–2000 V feszültséget igényel. A leggyakoribb szcintillátor-kristályok: NaI(Tl), CsI(Tl), CaI(Na), 

LiI(Eu), CaF2(Eu). Az aktív összetevő a zárójelben feltüntetett szennyezés, például Eu: 0,1%. A 
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szcintillációs kristályt és a fotoelektron-sokszorozót optikailag illesztik (szilikon olaj). A fotokatód 

anyaga általában SbCsO, SbNaKCs komponenseket tartalmaz. 

A kristályt alumíniumtokban helyezik el a nedvesség, a fény és a szennyeződés kizárására. Az 

alumíniumburkolat belül fényvisszaverő. A kristályokat méreteik szerint (vastagság x átmérő) 

osztályozzák. 

A szcintillációs számlálók előnyei: 

 a belépő sugárzás energiáját jó hatásfokkal alakítja fénykvantummá, 

 kicsi a holtideje, 

 jó a -kvantumra vonatkoztatott hatásfoka, 

 a beérkező -fotonokat energia szerint képes számlálni. 

Különleges jelentőségűek a gamma-sugárzás energia szerinti számlálására (gamma-spektrum 

felvételére) alkalmas talliummal aktivált nátrium-jodid egykristályból (NaI(Tl)) készült detektorok. Az 

ún. lyukkristályok nagyobb érzékenységűek, de kisebb a felbontásuk. Egy lyukkristály sémáját és az 

azzal mért 137Cs gamma-spektrumát mutatja a következő 15.20. ábra. 

 

15.20. ábra: Na(I) lyukkristály és a 137Cs gamma-spektruma 

A detektorban a gamma-kvantumok által keltett impulzusok nagysága arányos a beérkező gamma-

foton energiájával, ez teszi lehetővé a gamma spektrum mérését. A detektor felbontását, teljesenergia-

csúcs (662 keV) félmagasságához tartozó csúcsszélesség, az ún. félérték-szélesség jelzi. A NaI(Tl) 

detektorok teljesenergia-jele mellett számos zavaró jel jelentkezik: a Compton-tartomány, a párképzési 

csúcsok, a röntgentartomány, kiszökési és visszaszórási csúcsok. Egy szcintillációs sokcsatornás 

analizátor sémáját mutatja a következő 15.21. ábra. 

 

15.21. ábra: Szcintillációs sokcsatornás gamma-spektrométer 

Speciális szcintillációs mérés a kis energiájú gamma- és béta-sugárzás, valamint az alfa-sugárzás 

detektálására a folyadékszcintillációs mérés. Alapja, hogy policiklusos vegyületek -, -, vagy 

neutronsugárzás hatására fényt bocsátanak ki. A lágy (kis energiájú) -sugárzás (14C, 3H) detektálható, 

ha egy a szcintillációs vegyületet tartalmazó oldatban a sugárforrás is oldottan van jelen (kicsi 

adszorpció, 4-geometriájú mérés). Számos folyadék alkalmas poláris és apoláris minták oldására. Az 



214 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

átlátszó folyadékot nagyméretű fotoelektron-sokszorozókkal körbevéve a fényjelek elektromos jelekké 

alakíthatók és így 90–100%-os számlálási hatásfok érhető el. Kis aktivitású minták is mérhetők, pl. 

biológiai anyagokban szén- és hidrogéntartalmú vegyületek mennyisége. A 14C és a 3H különböző 

energiájú fényfotonokat gerjeszt, így bizonyos megkülönböztetés is megvalósítható. A folyadék-

szcintillációs mérési elrendezés sémáját mutatja a következő 15.22. ábra. 

 

15.22. ábra: Folyadékszcintilláció alapelve 

A koincidencia- (egybeesés-) áramkör feladata: a zaj kiszűrése a jelek mellől, csak akkor ad jelet, 

ha mindkét detektor érzékelhető jelet szolgáltat.  

Leggyakrabban -sugárzó nuklidokat alkalmaznak a folyadékszcintillációs mérésekben: 3H (0.018 

MeV), 14C (0.156 MeV), 35S (0.168 MeV), 45Ca (0.250 MeV), 32P (1.710 MeV), 131I (0.610 MeV). Az 

oldószerhez fluoreszkáló anyagot adnak, mely eltolja a gerjesztéskor keletkezett fény hullámhosszát a 

magasabb hullámhosszak felé. Az alkalmazott fényre átlátszó oldószer: dioxán, toluol, p-xylol, a 

szcintilláló anyag: PPO, dimetil-popopbutil PBO, PBBO lehet, ezek aromás gyűrűket tartalmazó 

szerves vegyületek, melyekben a π-elektronok gerjesztése okoz szcintillációt. Az oldószer, a 

szcintillátor és a fényhullámhossz-eltoló anyagok elegyét koktélnak nevezik. 

 

A radioaktív sugárzás által az oldott szerves szcintillátor-vegyületben előidézett fényimpulzus jelét 

az ún. kioltási jelenségek gyengíthetik. A kioltás lehet kémiai kioltás, melyben a koktélban lévő 

vegyületek elnyelik a radioaktív sugárzás egy részét, pl. a CCl4 elnyeli a béta-sugárzás egy részét 

(sugárelnyelésből adódó fotonkioltás), és infravörös fényt bocsát ki, és lehet fotonkioltás, amikor a  

~3 eV-os kék fényfotonokat az oldatban lévő színes vegyületek elnyelik (15.23. ábra). A megfelelő 

méréshez kioltásmentes mérési eredmények kellenek. A kioltás–hatásfok-összefüggés kalibrációval 

határozható meg.  
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15.23. ábra: Kioltások 

15.7. Félvezető detektorok 

Egyes félvezető kristályokban a radioaktív sugárzás hatására elektron–lyuk-párok keletkeznek, s a 

sugárzással arányos áramot lehet rajtuk mérni. Ezek a félvezető sugárzásdetektorok. Anyaguk 

legtöbbször nagy tisztaságú vagy lítiummal szennyezett germánium. Ionizációs kamrák esetében az 

elektronkeltés 30 eV energiát igényel; félvezető detektorok esetében csak 3,6 eV-ot, azaz a félvezetők 

érzékenyebbek. Ráadásul elkészíthetők igen kis méretben, sőt mátrixalakzatban is, s így a sugárzás 

részecskéinek helyzete is meghatározható. Egy szilárdtest-ionizációs detektort, Si(Li)-detektort 

röntgen detektálásához, Ge(Li)-detektort (vagy HPGe-detektort) a -sugárzás detektálásához alkal-

mazzák. A lítiumot a félvezetők szennyezőinek ellensúlyozására, a töltések mobilitásának növelésére 

driftelik be a detektor anyagába. Lényegében egy olyan ionizációs kamra, melyben a gázt szilárd 

félvezető réteg helyettesíti. 

Ha a kristályra kis feszültségkülönbséget kapcsolunk, pozitív, negatív és töltésszegény zónák 

jönnek létre. Ez hasonló az np-típusú diódákhoz. A germánium 5 értékű P, As vagy Sb atomokkal 

szennyezve szabad elektronnal rendelkező n-Ge, 3 értékű B, Ga vagy In atomokkal szennyezve szabad 

pozitív töltésű lyukkal rendelkező p-Ge jön létre. Ha a detektoron ionizáló részecske halad keresztül, 

ionizáció következtében pozitív és negatív töltések keletkeznek, melyeket a megfelelő elektródon 

összegyűjtünk. Ezt szemlélteti a következő 15.24. ábra. 

 

15.24. ábra: Ge félvezető detektor 

A Ge detektoroknál egy töltés létrehozásához csak ~3,6 eV kell, ezért nagyon nagy felbontás 

érhető el. Drága detektorok, térfogatuk nem túl nagy, ezért érzékenységük kicsi. A Ge(Li) detektort 

hűteni kell folyékony nitrogénnel, mert a Li szobahőfokon visszadiffundál. A HPGE detektorok (nincs 

Li) nem igényelnek folyamatos hűtést (csak a mérés során kell lehűteni). Egy Ge(Li) félvezető 

detektor hűtési sémáját mutatja a következő 15.25. ábra. 
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15.25. ábra: Ge(Li) félvezető detektor Dewar-edényben 

A szcintillációs detektorok közül a talliummal aktivált nátrium-jodid (NaI(Tl)), a félvezető 

detektorok közül pedig germánium-lítium (Ge(Li)), szilícium-lítium (Si(Li)), nagytisztaságú 

germánium (HPGe) detektorok nemcsak a gamma-sugárzás által kiváltott beütésszám mérésére 

alkalmasak, hanem segítségükkel a mérési idő alatt beérkezett beütések energia szerinti számlálása is 

lehetséges, azaz szcintillációs és félvezető detektorral mért gamma-spektrum mérhető vele. A gamma-

spektrumban mért teljesenergia-csúcsok helye, azaz energiája minőségi információt (milyen gamma-

sugárzó radioaktív izotópról van szó), a csúcsok háttérrel korrigált területe pedig mennyiségi infor-

mációt (mennyi az adott izotóp mennyisége) szolgáltat. A gamma-spektrum mérésére alkalmas 

detektorokkal így sokkomponensű radioaktív gamma-sugárzó minták gyors minőségi és mennyiségi 

elemzése végezhető el, sőt inaktív minták – például neutronokkal történő – felaktiválása után 

(neutronaktivációs analízis) ugyanilyen információkhoz juthatunk. Záróréteges Ge(Li) félvezető 

detektoros mérőrendszer sémáját mutatja a következő 15.26. ábra. 

 

15.26. ábra: Félvezető detektoros sokcsatornás gamma-spektrométer 

Ge(Li) félvezető detektoros rendszerrel mért radioaktív hulladék gamma-spektrumát mutatja a 

következő 15.27. ábra. A spektrumból látszik, hogy a mintában az urán hasadásából származó 

hasadványizotópok (134Cs, 137Cs, 131I) és a természetes háttér csúcsai (40K) is jelen vannak. 
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15.27. ábra: Ge(Li) félvezető detektoros gamma-spektrum 

Szcintillációs és félvezető detektorral mért 131I gamma-sugárzó radioaktív izotóp gamma-

spektrumát mutatja a következő 15.28. ábra. A spektrum alapján jól látható, hogy a félvezető detektor 

jobban megkülönbözteti a közel eső csúcsokat (jobb a felbontása), míg a szcintillációs detektorral mért 

spektrum csúcsai nagyobbak (jobb a hatásfoka). 

 

15.28. ábra: 131I szcintillációs és félvezető detektor gamma-spektruma 

15.8. Fotoemulziók 

Az első sugárzásdetektáló eszköz – amivel a radioaktivitás jelenségkörét felfedezték – a fotoemulzió 

volt. Az ezüst-halogenid emulzióval borított üveglapon, a fotoemulzióban a sugárzás hatására – 

éppúgy, mint fény hatására – az ezüst-klorid bomlásával az ezüst kiválik, azaz a fotoemulzió 

megfeketedik. Veszélyes helyeken dolgozók számára sok helyen ma is előírás a filmdoziméter 

használata. A fényvédő tokban lévő röntgenfilmet zsebben vagy a ruhára csipeszelve hordják megadott 

időtartamig, utána előhívják és ismert aktivitású mintával besugárzott filmmel összehasonlítják. Ugyan 

a kiértékeléshez szükséges különféle kalibrációs görbék használata, de a filmdoziméterek egyik nagy 

előnye, hogy archiválhatók. Általában a film felületét több szegmensre osztják és megfelelő árnyékoló 

és szűrő rétegek kialakításával lehetővé teszik kis és nagy energiájú béta- és gamma-sugárzás, illetve 
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neutronsugárzás által okozott kumulált dózisaok meghatározását. Egy ilyen filmdoziméter-kazetta 

metszetét mutatja a következő 15.29. ábra. 

 

15.29. ábra: Filmdoziméter 

A filmdetektorokat dozimetriai méréseknél és autoradiográfiás méréseknél alkalmazzák. 

15.9. Termolumineszcens (TLD) detektorok 

A filmdoziméterekhez hasonló felhasználásúak a termolumineszcens doziméterek (TLD) vagy a Luxel-

doziméterek. Mindkettő doziméter olyan anyagot tartalmaz, melyben radioaktív sugárzás hatására 

elektronok gerjesztődnek, de egy adott, foszforenciára képes szinten csapdázódnak is. A termo-

lumineszcens doziméter esetében az elektronok „kiszabadítása”, azaz a doziméter kiolvasása 

melegítéssel történik, a Luxel-doziméter esetében pedig a kiolvasás megfelelő lézeres megvilágítás 

hatására következik be (optikailag stimulált lumineszcencia – OSL). Mindkét esetben a kiolvasást 

kalibrációs mérésekkel kell összevetni. Az eredmények nem azonnal hozzáférhetőek. A film-

doziméterekkel ellentétben a mérés a kiolvasáskor megsemmisül, viszont az így „lenullázott” termo-

lumineszcens vagy Luxel-doziméterek újra felhasználhatók. Ha az archiválás fontos, akkor csak a 

filmdoziméterek jöhetnek számításba, ha elég csak a mért értékeket őrizni, akkor lehetőség van 

mindhárom doziméter használatára. 

15.10. Szilárdtest nyomdetektorok 

Részecskék pályájának rögzítésére szolgálnak a különböző nyomdetektrorok. A legkorábbi ilyen 

eszköz a ködkamra, más néven Wilson-kamra (Charles Thomson Rees Wilson). A ködkamra egy 

nagyobb méretű dugattyú, aminek a felső lapja üveg, és oldalról be lehet világítani. Az elzárt térben 

gőz található. Amikor a dugattyú hirtelen lefelé mozdul, akkor az elzárt gáz adiabatikusan kitágul, 

lehűl. A gőz túltelítetté válik. A behatoló ionizáló sugárzás keltette ionok a pálya mentén konden-

zációs magokként viselkednek; a részecske pályáját vékony ködfonal jelzi. 

 

A diffúziós ködkamra (Alexander Langsdorf) ugyanezen az elven működik, de a túltelítést más 

módon hozzák létre. A kamra felső, meleg zónájában párolog a gőz (rendszerint alkohol), majd az 

lefelé áramlik a kamra alsó részébe, amit alulról erőteljesen hűtenek (többnyire szárazjéggel). Így az 

alsó lemez feletti néhány centiméteres térrészben állandó túltelítettség alakul ki. A jelenségek nyomon 

követése nincs egy dugattyú mozgásához kötve; a fényképezés bármikor lehetséges. 

 

Hasonló elven működik a buborékkamra (Donald Arthur Glaser). A kamrát, majdnem teljes 

térfogatában, átlátszó folyadék tölti ki. A folyadékot – túlnyomás alatt – a forráspont fölé hevítik. 

Amint a szeleppel kiengedik a gáz egy részét, s ezzel megszüntetik a túlnyomást, a forrás a folyadék 
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belsejében megindul. A forrás kezdőpontjai a sugárzás által keltett ionok lesznek; a részecskék 

pályáját nagyon vékony buborékfonalak (habfonalak) jelzik. A nagyobb anyagsűrűség miatt a 

buborékkamra érzékenyebb, mint a ködkamrák; felépítéséből adódóan nagy méretekben is el lehet 

készíteni, s így nagy energiájú részecskék detektálására is alkalmas. 

Részecskepályák megjelenítésére alkalmas a szikrakamra is. A felépítése egyszerű. Két 

párhuzamos fémlap van elhelyezve egy semleges gázzal kitöltött elzárt térben. A lemezekre kapcsolt 

feszültség még éppen nem okoz kisülést. Ionizáló sugárzás hatására a semleges gázban a részecs-

kepálya mentén keletkező ionok közreműködésével a két lemez között már létrejön a kisülés. 

A szilárdtest-nyomdetektorok is részecskék pályáit jelenítik meg. A nagy energiájú részecskék (-

részecskék, protonok stb.) egyes szilárd anyagok felületébe csatornákat vájnak, melyek folyékony 

marató szerekkel kiszélesíthetők, s így mikroszkóppal megfigyelhetők. 

A nagyon nagy energiájú részecskék pályáját a Cserenkov-effektus alapján is lehet követni. Ha egy 

részecske nagyobb sebességgel halad egy adott közegben, mint az ott érvényes fénysebesség, akkor a 

részecske mögött megjelenik egy fénykúp – hasonlatosan a szuperszonikus repülők hangkúpjához. A 

Cserenkov-detektorok vagy Cserenkov-számlálók ezt a jelenséget használják fel. 

15.11. Mérőeszközök és jellemzőik  

A modern detektorok többféle információt szolgáltatnak a detektált sugárzásról elektromos jel 

formájában. Ezekhez az információkhoz csak a mérési jel(ek) további feldolgozásával juthatunk 

hozzá. Például a beérkező jelek szétválogathatók amplitúdó szerint az energiaszelektív számláláshoz. 

A következőkben röviden ismertetjük a legfontosabb logikai lépéseket és méréstechnikákat a nukleáris 

mérések és mérőműszerek összeállításához. Mára már a nukleáris elektronika nagymértékben 

szabványosított és moduláris formában alkalmazható.  

 

Elsőként röviden ismertetjük az impulzusjeleket és azok jellemzőit. 

 

Impulzusjelek és azok jellemzői 

 

A nukleáris elektronikában az információ leggyakrabban impulzusok (feszültség- és áram-

impulzus) formájában érkezik. Az információt az impulzus egy vagy több jellemzője hordozhatja, 

például az impulzus polaritása (pozitív vagy negatív), amplitúdója, alakja, előfordulása az időben egy 

másik impulzushoz képest stb. Egy ilyen impulzusjel legfontosabb jellemzőit mutatja a következő 

15.30. ábra. 

 

Jelimpulzus jellemzői 

 

15.30. ábra: Jelimpulzus 

A nukleáris elektronikában leggyakrabban negatív polaritású jelekkel dolgozunk, de előfordulnak 

pozitív polaritású jelek is. A továbbiakban pozitív és negatív polaritású jelek kezelésével kapcsolatos 

eljárásokat mutatunk be. A jel lehet áram- vagy feszültségimpulzus az idő függvényében. A jel időtar-

tománya a másodperc milliomod- vagy milliárdadrésze (s, ns). Az impulzusjel fontosabb jellemzői: 

Alapvonal: az a feszültség, vagy áramérték, melyre az impulzus visszatér (általában 0). 
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Impulzusmagasság vagy amplitúdó: az alapvonal és az impulzus maximális magasságának 

távolsága. 

Jelszélesség: az amplitúdó félmagasságánál mért jelszélesség, félérték szélesség (FWHM). 

Felfutó él: az időben először jelentkező jelnövekedés. 

Lecsengő él: a jelet lezáró jelcsökkenés. 

Felfutási idő: az az időtartam, melynek során az időben növekvő jel az amplitúdó 10%-áról 90%-

ára növekszik. 

Lecsengési idő: az az időtartam, melynek során az időben csökkenő jel az amplitúdó 90%-áról 

10%-ára csökken. 

Unipoláris és bipoláris jel: ha jel lefutásában keresztezi az alapvonalat és negatív feszültség- vagy 

áramértéket vesz föl, bipoláris jelről beszélünk. A következő 15.31. ábrán láthatók unipoláris és 

bipoláris jelek. Mindkét jeltípus előfordul a nukleáris elektronikában. 

 

15.31. ábra: Unipoláris és bipoláris impulzusjelek 

Természetesen a jelek nagymértékben torzulhatnak. 

 

Analóg és digitális jelek 

 

Az impulzusjelek az információt analóg és digitális formában hordozhatják. Az analóg jel 

folyamatosan változó jel, az információt a jellemzői (amplitúdó, jelalak stb.) hordozzák. Például a 

szcintillációs detektor jelének amplitúdója arányos a detektorban elnyelődött energiával. Ezzel szem-

ben a digitális vagy logikai jel csak adott szinteket vehet fel, így az információ mértéke számolható. 

Például a Geiger–Müller-számláló jele két állapotú lehet, van jel vagy nincs jel (igen/nem, yes/no). 

Hasonlóképpen elképzelhetünk egy tízfokozatú négyszöghullám jelet, mely csak 0, 1, 2, 3, … 9V 

feszültségamplitúdót vehet fel, és ezzel a jellel egy 0 és 9 között változó decimális egész szám fejez-

hető ki. Az egyszerűség miatt a gyakorlatban minden logikai jel csak két szinten jelentkezhet: van jel 

(1) és nincs jel (0), mely kettes számrendszerben fejezhető ki. Általában a detektorokból származó 

analóg jeleket átalakítják digitális jelekké, analóg–digitális átalakítókkal, konverterekkel (ADC). A 

beérkező analóg jelet először egy jelvizsgálóra, ún. diszkriminátorra vezetik, mely megállapítja, hogy 

a jel amplitúdója elér-e egy adott amplitúdót. Amennyiben az adott amplitúdót a jel meghaladja, 

végrehajtják az analóg jel digitalizációját, az analóg–digitális konverziót. Ellenkező esetben a jelet 

nem veszik figyelembe. A digitalizált jelet megszámolják. 

 

Lassú és gyors jelek 

 

A gyors impulzusjelek felfutási ideje nanoszekundum nagyságrendű, míg a lassú jeleknél ez az 

érték 100 ns fölötti érték. A gyors jelek fontosak az időmérési és nagy beütésszámú alkalmazásokban. 

A lassú jelek általában zajra kevésbé érzékenyek, és spektroszkópiai alkalmazásokban jobb 

amplitúdóinformációt szolgáltatnak. A gyors jelek sokkal könnyebben torzulhatnak az ún. parazita 

jelektől, melyek a zavaró ellenállásokból, kapacitásokból és induktivitásokból származnak. A gyors 

jelek könnyebben torzulnak az összekötő kábelekben is. Ezért eltérő elektronikát alkalmaznak a gyors 

és a lassú jelek kezelésénél.  
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Nukleáris elektronika az impulzusjelek kezelésére 

 

A detektorokból beérkező impulzusjeleket a nukleáris elektronika speciális eszközeivel alakítjuk 

át mennyiségi és minőségi információvá. Ilyen információ lehet: adott mérési idő alatt összegyűjtött 

beütésszám (beütés/idő counts per minute-cpm, counts per second-cps), sugárszint, dózis, spektrum 

stb. Az impulzusjelek kezelését, alakítását az alábbi eszközökkel végzik. 

 

Előerősítők 

Az előerősítők feladata a detektorról érkező gyenge impulzusjelek felerősítése és a mérőkábelen 

keresztül eljuttatása a mérőberendezés további egységeihez. Az előerősítőket a detektorhoz a lehető 

legközelebb helyezik el, így a gyenge jel rövid kábelen jut az előerősítőbe, és kóbor mágneses erőterek 

zavaró és a kábelgyengítő hatása kevésbé érvényesül. A szcintillációs detektoroknál már jelentős 

erősítés lép fel az előerősítő előtt. Az előerősítők között megkülönböztetünk feszültség-érzékeny, 

áram-érzékeny és töltés-érzékeny előerősítőket. A nukleáris detektoroknál az utóbbi kettő típus fordul 

elő. A feszültség-érzékeny előerősítő a bemeneten megjelenő feszültségjelet erősíti. Mivel a legtöbb 

nukleáris detektor töltéseket produkál, ez a feszültség a detektor belső kapacitív ellenállásán alakul ki, 

ezért fontos, hogy ez a detektorkapacitás a mérés során állandó legyen. Ugyanakkor félvezető 

detektoroknál a kapacitás értéke változik a hőmérséklettel, ezért nem tanácsos ilyen előerősítőt 

alkalmazni félvezető detektorokhoz. A félvezető detektorokhoz (és gyakran a többi detektortípushoz 

is) töltés-érzékeny előerősítőket alkalmaznak. A töltés-érzékeny előerősítők esetén a bejövő töltés egy 

kondenzátorba jut, melyet onnan el kell távolítani. Ennek legegyszerűbb módja a töltések lassú 

kisütése egy ellenállás visszacsatolású áramkörrel. Ez egy exponenciális lefutású impulzust 

eredményez, ahogy az a következő 15.32. ábrán látható. 

 

15.32. ábra: a) előerősítő exponenciális lefutású impulzusa,  

b) a második impulzus „ráült” az első impulzus végére 

Precíziós spektroszkópiai méréseknél optikai visszacsatolást alkalmaznak az előerősítőhöz. 

 

Erősítők 

 

Feladatuk az előerősítőből érkező jel erősítése és a megfelelő jelalak kialakítása a további 

jelkezeléshez. Mindkét esetben a jelben lévő információ nem sérülhet. Ha időfüggő információ 

szükséges, gyors válasz kell, ha az információ az impulzus-amplitúdó, akkor szigorú arányosság 

szükséges a bemenő és erősítés után kijövő jelek amplitúdói között (linearitás). Spektroszkópiai 

erősítők esetén az egyik legfontosabb faktor a jelalak. Általában az előerősítőből jövő jel egy hosszú 

lecsengéssel rendelkező exponenciális alakú jel néhány mikroszekundum és 100 mikroszekundum 

között. Az impulzus amplitúdója arányos az energiával. Ha egy T időponton belül egy második jel is 

érkezik, az „ráül” az előző jel lecsengő „farok”-részére, és amplitúdója megnövekedik és a jel által 

hordozott információ torzul. Ez az impulzusjelek „egymásra ülése”. Ez elkerülhető, ha a számlálási 

sebesség kisebb, mint 1/T (cps), vagy ha a jel lefutó végét (farkát) átformáljuk. Másik ok a jel 

átformálására a jel/zaj viszony optimalizálása. Egy adott zajspektrum esetén általában létezik egy 

optimális jelalak, melynél a jelet a zaj legkevésbé zavarja. A Gauss-görbe vagy háromszög alakú 

impulzusok előnyösebbek. 
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Speciális erősítők a küszöbimpulzus-erősítők (biased amplifiers). Ezek csak egy adott szint fölötti 

jelrészeket válogatják ki és erősítik fel, ahogy azt a következő 15.33. ábra mutatja. 

 

15.33. ábra: Küszöbimpulzus erősítő 

Az impulzusnyújtók olyan alakformálók, melyek egy analóg jel időtartamát hosszabbítják meg 

(lásd következő 15.34. ábra). 

 

15.34. ábra: Impulzusnyújtó 

A lineáris áteresztő kapuk olyan impulzuskapcsolók, melyek a lineáris jeleket akkor engedik át, ha 

egy másik egybeeső koincidenciajel is jelen van a kapu bemenetén. Minden egyéb esetben a kapu 

lezár. 

Jelosztók olyan aktív áramkörök, melyek egy adott jelet több azonos amplitúdójú és alakú jellé 

alakítanak és az elektronika különböző részei felé továbbítanak, a jelösszegzők pedig több beérkező jel 

algebrai összegét hozzák létre. A jelosztók és jelösszegzők dolgozhatnak analóg és logikai jelekkel. 

A késleltető vonalak a koincidenciás méréseknél a jelek késleltetését végzik, ezek részei 

különböző hosszúságú kábelek. 

A diszkriminátorok olyan eszközök, melyek csak olyan bemenő jelekre válaszolnak, melyek 

impulzusamplitúdója nagyobb, mint egy adott küszöbérték. Ha a feltétel teljesül, egy standard logikai 

jelet bocsát ki, ellenkező esetben nincs logikai jel. Az amplitúdó küszöbértéke helipottal 
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szabályozható. A logikai jel szélessége ugyancsak állítható. A diszkriminátor  leggyakoribb feladata a 

fotoelektron-sokszorozóból és más detektoregységből származó alacsony amplitúdójú zajimpulzusok 

kizárása. A nagy, hasznos jeleket a diszkriminátor logikai jelekké alakítja, ahogy azt a következő 

15.35. ábra mutatja. 

 

15.35. ábra: Diszkriminátor 

Így a diszkriminátor lényegében egy egyszerű analóg–digitális jelátalakító (analog-to-digital 

converter ADC). A gyors diszkriminátorok néhány nanoszekundumonként érkező jelek kezelésére 

alkalmasak. 

Az alakformálók különböző szélességű és amplitúdójú jeleket fogadnak, és ezeket rögzített 

szélességű és standard szintű logikai jelekké alakítják. 

A differenciális diszkriminátor (DD) olyan eszköz, mely a bejövő analóg jeleket amplitúdójuk 

szerint szétválogatja. A diszkriminátorhoz hasonlóan rendelkezik egy alsó küszöbértékkel, amelynél 

kisebb amplitúdójú jeleket kizárja, de emellett rendelkezik egy felső küszöbértékkel is, amelynél 

nagyobb amplitúdójú jeleket ugyancsak kizárja. Tehát csak egy – az alsó és a felső küszöbérték által 

kialakított – „ablakba” eső amplitúdójú jeleket vesz figyelembe, és ekkor egy standard logikai jelet 

generál. Ezt mutatja a következő 15.36. ábra. 

 

15.36. ábra: Differenciális diszkriminátor (DD) 

Az olyan detektoroknál, ahol a kimenő jel arányos az energiával, a differenciális diszkriminátorral 

energiaspektrum mérhető úgy, hogy egy keskeny rögzített ablakkal „végigkocsizunk” a teljes 

impulzusmagasság mentén. Az egyes ablakpozícióknál kapott időegységre eső relatív beütésszámokat 

ábrázolva az ablak pozíciók függvényében a spektrum hisztogramjához jutunk. A differenciális 

diszkriminátorok általában három üzemmódban működhetnek, bár nem mindegyik képes minden 

üzemmódra. 
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Az egyik a normál vagy differenciális üzemmód. Ebben az esetben az alsó küszöbérték- (lower 

level, LLD) és a felső küszöbérték- (upper level, ULD) szintek külön-külön állíthatók. 

A második üzemmód az ablak üzemmód. Ebben az esetben az alsó küszöbérték és az 

ablakszélesség állítható, így az ablakszélesség állandó marad az alsó küszöb mozgatásával. A 

spektrumanalízishez ez a legmegfelelőbb üzemmód. 

A harmadik üzemmód az integrális üzemmód. Ebben az esetben csak alsó küszöbérték van. Az 

impulzusamplitúdó-analizátorok működésében a küszöbértékek stabilitása és linearitása rendkívül 

fontos. Az integrális linearitás a szabályozott és a valódi küszöbfeszültség-értékek között megfigyelt 

maximális eltérést fejezi ki a maximális bemenő feszültség százalékában. Legalább ilyen fontos a 

differenciális linearitás, mely az ablakérték maximális változását fejezi ki az átlagos ablakszélesség 

százalékában. 

 

Analóg–digitális átalakítók (Analog-to-digital converters ADC) 

 

Az ADC olyan eszköz, mely egy analóg jelben található információt azzal ekvivalens digitális 

formává alakítja át (lásd következő 15.37. ábra). Például ha a bemeneti impulzus 0–10 V között 

változik, az ADC kimenete 0–1000 digitális számjegy között változhat. Természetesen a legtöbb ADC 

bináris számrendszerrel dolgozik. Az ADC-berendezések vagy a feszültségimpulzust digitalizálják, 

vagy a teljes árammennyiséget integrálják, utóbbi gyorsabb, de működéséhez egy áramgenerátor 

szükséges. A legismertebb ADC-típus a Wilkinson-féle ADC, ahol a töltésekkel egy kondenzátort 

töltenek fel, majd állandó sebességgel kisütik. A kisütés kezdetekor egy állandó frekvenciájú órajelet 

indítanak el, és a teljes kisülésig számolják az órajeleket, melyek száma arányos a kondenzátor 

töltésével. A másik ismert ADC-típus az úgynevezett felezési módszerrel működik. 

 

15.37. ábra: Analóg–digitális átalakító (ADC) 

Sokcsatornás analizátorok (Multichannel Analyzer, MCA) 

 

A sokcsatornás analizátorok olyan eszközök, melyek a beérkező impulzusjeleket amplitúdó szerint 

szétválogatják, és mindegyik amplitúdótartományba jutó beütésszámot egy sokcsatornás tárolóba 

tárolják. A differenciális diszkriminátorral szelektált bejövő impulzusokat ADC-vel digitalizálják, és 

az amplitúdóval arányos csatorna tartalmát eggyel növelik (lásd következő 15.38. ábra). A 

sokcsatornás analizátorok 1024, 2048, 4096, 8192 stb. csatornával rendelkeznek. 
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15.38. ábra: Sokcsatornás analizátor (MCA) 

Számláló (Scaler) 

 

A számláló olyan berendezés, mely megszámolja a bemenetén jelentkező impulzusokat és egy 

kijelzőn megjeleníti a mérési időhöz tartozó impulzusok számát, a beütésszámot. Általában 

diszkriminátorral, jelalak-formálóval és időmérővel rendelkezik. 

 

Sugárszintmérő (Ratameter) 

 

A sugárszintmérő olyan berendezés, mely a bemenetére érkező impulzusok időegységre eső 

átlagos számát jelzi ki folyamatosan például egy skála előtti mutatóval. Az integrálási idő 

megválasztható, ennek függvényében reagál a kijelző a mért sugárszint ingadozására. 

 

Koincidencia-egység 

 

A koincidencia-egység meghatározza, hogy kettő vagy több logikai jel időben egybeesik-e. 

Egybeesés (koincidencia) esetén „igaz” logikai jelet, annak hiányában „hamis” logikai jelet generál. A 

koincidencia meghatározására számos lehetőség van. Egy ilyen lehetőséget mutat a következő 15.39. 

ábra. 

 

15.39. ábra: Koincidencia-meghatározás impulzusok összegével 

A felső két jelet összegezve az eredmény nem haladja meg, az alsó két jelet összegezve pedig 

meghaladja az adott küszöbszintet. Utóbbi esetben tehát egy koincidenciajelet generál. A koincidencia 

tulajdonképpen egy logikai „és” kapcsolatnak felel meg. 
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Holtidő, feloldási idő 

 

Ha a detektorba túl sűrűn érkeznek a sugárzás részecskéi vagy kvantumai, a detektor nem képes 

detektálni az ún. holtidőn belül beérkező újabb részecskét, és az nem kerül megszámlálásra. A 

következő 15.40. ábrán látható egy Geiger–Müller-számlálócsőben keletkező jelsorozat. A holtidő 

elteltéig a detektorban nem keletkezik jel, a feloldási idő elteltéig a mérőrendszer nem képes jelet 

számolni (mert a jel amplitúdója a diszkriminátor-küszöb alá esik, csak a regenerálási idő eltelte után 

jelenik meg a teljes amplitúdójú jel. 

 

15.40. ábra: Egy GM-csőben keletkezett impulzusjelek sorozata 

15.12. Mérési módszerek 

Egyszerű számláló berendezés 

 

Alapvető mérés a radioaktivitás mérésében a detektorba érkező sugárzás által kiváltott jelek 

megszámolása (lásd következő 15.41. ábra).  

 

15.41. ábra: Egyszerű számláló berendezés (HV - nagyfeszültség) 

A detektorból érkező analóg jelet előerősítővel és erősítővel formálják, majd az így kapott jelet 

diszkriminátorra vezetik, melyben az adott küszöbértéknél nagyobb amplitúdójú analóg jelekhez egy-

egy standard logikai jelet generálnak. A generált logikai jel a számlálóra kerül, ahol minden beérkező 

jelet megszámolnak. Néhány detektortípusnál, így a szcintillációs detektorok egy részénél a bejövő jel 

nagy, ezért nem szükséges erősítő alkalmazása, ekkor a jel közvetlenül a diszkriminátorra kerül. A 

diszkriminátor egyrészt kiszűri a kis amplitúdójú zaj-jeleket, másrészt alakformálást végez és a 

számláláshoz megfelelő jelalakot állít elő. Fontos, hogy a számláló számlálási sebessége megfeleljen a 

mérés során fellépő számlálási sebességnek, mert lassú számlálók esetén a mért beütésszám kisebb 

lesz, mint a valódi beütésszám. 
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Egycsatornás analizátor 

 

Ha az egyszerű számlálóberendezésben a diszkriminátort egy differenciális diszkriminátorral he-

lyettesítjük, akkor egycsatornás amplitúdóanalizátort kapunk (lásd következő 15.42. ábra), mellyel 

adott ablakbeállítás mellett amplitúdó szerinti beütésszám-számlálás végezhető. Az egycsatornás ana-

lizátorral egy gamma-spektrum is kimérhető, ha különböző diszkriminátorablak-beállításokkal végig-

mérjük a vizsgált energiatartományt és meghatározzuk az adott csatornához tartozó beütésszámokat. 

 

15.42. ábra: Egycsatornás analizátor 

Koincidenciás és antikoincidenciás mérés 

 

A következő 15.43. ábra egy egyszerű koincidenciás mérés blokksémáját mutatja. A detektorról 

érkező analóg jeleket logikai jelekké alakítják, és ezeket küldik a koincidenciaegységbe. Két jel 

egybeesése esetén egy logikai jelet küldenek a kimenetre. 

 

15.43. ábra: Koincidenciás mérés 

Koincidenciás méréseket alkalmazhatnak például vegyes sugárzások (pl.   ) két detektorral 

végzett mérésénél, a zaj kiszűrésénél, folyadék-szcintillációs méréseknél, igen kis felezési idők 

meghatározásánál. A koincidenciamérés ellentettje az antikoincidencia-mérés, amikor csak azokból a 

bejövő impulzusokból lesz számlálási jel, melyek nem esnek koincidenciába egy másik jellel. Ez az 

eljárás alkalmazható például a háttérsugárzás okozta zaj csökkentésére. 

15.13 Mérési adatok feldolgozása 

Radioaktív sugárzás mérése során az ismételt mérés nem szolgáltat ugyanolyan eredményt. Ennek oka, 

hogy a radioaktív sugárzás mérése, detektálása statisztikus ingadozással terhelt. A radioaktív bomlás 

maga és a detektálás is statisztikus jellegű, ezért sohasem egy mérést végzünk, hanem páratlan számú 

mérési sorozatot, melyből valamilyen átlagot (súlyozatlan vagy súlyozott számtani átlag) és az egyes 

mérések átlag körüli ingadozásának, szórásának jellemzésére valamilyen szórási jellemzőt (korrigált 

empirikus szórás) számítunk. Nem alkalmazható ez a módszer, ha: a radionuklid rövid felezési idejű, 

vagy ha kis aktivitások mérésénél hosszú mérési időt alkalmazunk. 
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A radioaktív sugárzások detektálása során három fontos hibatípus jelentkezésével kell 

számolnunk: a durva hibákkal, a szisztematikus hibákkal és a véletlenszerű vagy statisztikus hibákkal. 

A durva hiba akkor lép fel, ha valamilyen alapvető hiányosság, meghibásodás, félreértés lép fel a 

mérés során. Ilyen hiba lehet például, ha gamma-spektroszkópiás mérésnél a nagyfeszültségű 

tápegységet elfelejtjük bekapcsolni, és úgy indítjuk el a mérést. Általában a durva hiba jelenléte 

könnyen felismerhető. 

 

Sokkal alattomosabbak a szisztematikus hibák, melyek általában egy irányban tolják el a mérés 

eredményét. Például az energia vagy hatásfok szerint rosszul kalibrált sokcsatornás analizátorral 

végzett mérés hibás, eltolt eredményt ad a minőségi elemzésre és a mennyiségi elemzésre is. A 

szisztematikus hibák kimutatása és kiküszöbölése kalibrálással végezhető el. 

 

A jól beállított mérőkészülékeknél véletlenszerű, statisztikus hibák léphetnek fel. Ezek számos 

egymástól független folyamat kismértékű ingadozásából származnak, és az eredő hatásuk jelentkezik. 

Például az elektronikai egységek (tápfeszültség, erősítő, diszkriminátor, számláló stb.) tulajdon-

ságainak ingadozása statisztikus ingadozást okoz. A radioaktív bomlás időbeni ingadozása közelítőleg 

az ún. Poisson-eloszlással írható le. Ehhez az ingadozáshoz adódnak hozzá a mérőberendezés 

elektronikájának ingadozásai. 

 

A radioaktív bomlás statisztikus jellegű. A bomlás időfüggését leíró Nt=Nt0e
-t

 összefüggés 

csak egy valószínűséget ad meg. 

Mérési hiba: a mért és a tényleges (leggyakrabban nem ismert) érték közötti eltérés. Fontos dolog 

megkülönböztetni egy mérési sorozat eredményének értékelésekor a pontosság és a precizitás 

fogalmát. Ezt magyarázza a következő 15.44. ábra. 

 

15.44. ábra: Analógia: céllövés egy céltáblába. 

Pontos és precíz; b) pontos de nem precíz; 

c) pontatlan de precíz; d) pontatlan és nem precíz 

A mért beütésszámok (Ni) egyszerű súlyozatlan átlagát és az egyes mérési pontok átlagtól 

számított empirikus szórását a következő összefüggésekkel számíthatjuk: 
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Az első szórást számító összefüggéssel csak a bomlásból adódó, míg a második összefüggéssel a 

bomlásból adódó, valamint a mérőberendezés ingadozásából adódó hibákat becsülhetjük. Ha a kétféle 

módon számított szórás nagyjából egyezik, akkor a mérőberendezés hibája elhanyagolható a bomlási 

ingadozásból adódó hibához képest. 

A relatív hiba (V) a szórás átlagértékhez viszonyított százalékos aránya.  Ha csak a bomlásból 

adódó szórást vesszük figyelembe: 

 

3. képlet 

 

 

 

Ha m db n mérésből álló mérést végzünk, a mérésátlagok is szórnak. Ekkor az átlagok szórása: 

 

 

 

4. képlet 

 

 

Egy radioaktív beütésszám mérési sorozat vagy mérés eredményét tehát az alábbi formában adjuk meg: 

5. képlet Beütésszám =



 NNsN , 

azaz csak a bomlás ingadozásából származó hibát tüntetjük fel. Mivel a beütésszámot adott mérési idő 

(Tm) alatt mérjük, az eredmény számlálási sebesség: 

6. képlet számlálási sebesség
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I  a számlálási sebesség átlagértéke.  Az így megadott szórás megfelelően jellemzi e mérés hibá-

ját, ha a mért beütésszám nagy a háttér-beütésszámhoz képest. Ha azonban a mért háttér-beütésszám 

nem hanyagolható el a mért beütésszámhoz képest, akkor a háttér-beütésszámot is figyelembe kell 

venni. Ebben az esetben a nettó beütésszám (bruttó beütésszám – háttér beütésszám) szórását a 

következő módon számítjuk: 
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Az eredmény számlálási sebesség pedig: 

8. képlet számlálási sebesség
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A számlálási sebességet átszámíthatjuk a minta aktivitásértékévé, ha ismerjük a detektor 

számlálási hatásokát ( a mintaelőkészítés során kinyert radioaktivitás arányát (P), a sugárzás ön-

abszorpciójának arányát (Ad) és a mérés során fellépő visszaszórás arányát (B): 
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9. képlet BAdP
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bruttó
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   (dpm) 

Ha a beütésszám- és háttérmérésre egy adott idő áll rendelkezésre, akkor ezt az időt optimálisan az 

alábbi összefüggéssel oszthatjuk meg a minta-beütésszám-mérés és a háttérmérés között. 

10. képlet bruttó

háttér

bruttó

háttér

I

I

T

T


 

Példa 

 

Egy 32%-os hatásfokú detektorral 200 percig mérjük egy radioaktív minta beütésszámát, mely 

3050 beütés. Mérünk egy 200 perces hátteret is, az itt mért számlálási sebesség 10 cpm. A nettó 

számlálási sebesség és a szórása: 

 

cpm 36,0
200

10

200

200/3050

25,510
200

3050





s

cpmI

  

A minta számított aktivitása pedig: 

 

pCi 0,57,4 Bq0,020,27dpm 1,14,16
lásbeütés/bom 32,0

cmp 36,025,5



A

 

A detektálási küszöbértékeket a háttér számlálási sebességével fejezhetjük ki. 

 

A minimális detektálható aktivitás értékét (minimum detectable activity – MDA) a minta 

beütésszám-mérési idejével azonos ideig mért háttér-beütésszám szórásának háromszoros értékével 

fejezzük ki. Az MDA értéknél magasabb mért beütésszám 99,9%-os konfidenciaszinten állapítja meg, 

hogy ez a beütésszám valóságos radioaktivitást fejez ki. 

11. képlet háttér
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A detektálási küszöb pontosabban definiálható, melyben figyelembe veszik annak a kockázatnak a 

valószínűségét, hogy jelet detektálunk, amikor nincs jel (elsőfajú hiba), és annak a kockázatnak a 

valószínűségét is, hogy nem detektálunk jelet, amikor pedig van jel (másodfajú hiba).   

 

Definiálták a minimálisan szignifikáns aktivitást (minimum significant activity, MSA) és a mini-

málisan detektálható valódi aktivitást (minimum detectable true activity, MDTA). Az első jellemző az 

olyan mérésre vonatkozik, melyben nullánál nagyobb aktivitásértéket tudunk mérni, a második pedig 

arra a valódi aktivitásminimumra vonatkozik, melyet még adott konfidenciaszinten detektálni tudunk. 

Két lehetséges mérési helyzet lehetséges: az első esetben a háttér beütésszám-értékét előzetesen 

pontosan ismerjük, a második esetben ennek pontos értéke előre nem ismert. A legtöbb mérő-

berendezésre az első eset alkalmazható. Az első esetre definiálható MSA és MDTA értéke, mint: 
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12. képlet háttér
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ahol KA értéke az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűségétől, KB értéke pedig a másodfajú hiba 

elkövetésének valószínűségétől függő érték, melyeket normális valószínűségi eloszlás esetére a 15.5. 

táblázatban mutatunk be. 

15.5. táblázat: KA és KB értékei 

Annak a valószínűsége, hogy 

elkerüljük az elsőfajú és/vagy 

másodfajú hibát 

KA és/vagy KB 

értéke 

(%)  

99,9 3,00 

99,0 2,33 

97,5 1,96 

95,0 1,64 

90,0 1,28 

 

Ha a hibás aktivitásmérés elkerülésének valószínűsége 99,9%, akkor KA=3 és MSA értéke 

megegyezik MDA értékével. 

 

Példa 

Az előző példa adatai alapján: 

 

 Bq03,0
min 200

cpm 10

/ 32,0

 60/ 1
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Ha úgy az elsőfajú, mint a másodfajú hiba elkerülésének valószínűségét 97,5%-nak választjuk, 

akkor KA=KB=1,96, akkor MSA értéke: 
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Mivel pedig: 1088,0
min) cpm)(200 10(
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 így MDTA értéke: 
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Háttér 

 

Ugyancsak ingadozik az időben, ezért külön célszerű mérni és az átlagértékét levonni a mért 

(bruttó) beütésszámból. 

14. képlet 
 22

háttérnettómért

háttérmértnettó

sss

NNN





 

Ha a háttér átlaga kisebb, mint a mért beütésszám átlagának 10%-a, a háttér levonása elhanya-

golható! A háttér-beütésszám méréshibája csökkenthető: hosszabb háttérmérési idő választásával, 

nagyobb aktivitású minta mérésével, diszkriminátor alkalmazásával. 

 

Felbontási hibák: 

 

Az erősen radioaktív mintákból kilépő nagyszámú részecskét a berendezés nem képes mind 

megszámolni. A GM-cső feloldási ideje ~ 200 s, a NaI(Tl) detektoré ~ 2 s beütésenként. Az 

egyszerű számlálók  maximum 106 cpm számlálási sebességet bírnak el, az analizátorok lassabbak. 

 

Detektor felbontási hibák: 

 

A legtöbb mérésnél elégséges, ha relatív aktivitásokat határozunk meg, így a hatásfok nem 

probléma. Hatásfok-meghatározás szükséges az abszolút aktivitás meghatározásához. A detektor-

hatásfok időben és az energia függvényében változhat, ezért rendszeresen ellenőrizni kell. Ezt 

legegyszerűbben lehetőleg a mért radionukliddal és a mérési geometriával megegyező, kalibrált, 

ismert aktivitású standarddal végezhetjük el. 
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RÖVIDÍTÉSEK 

ABWR – Advanced Boiling Water Reactor 

ACR – Advanced Candu Reactor 

AGR – Advanced Gas Cooled Reactor 

AP – Advanced PWR 

BWR – Boiling Water Reactor 

CANDU – CANadian Deuterium-Uranium (Reactor) 

CAREM – Central Argentina de Elementos Modulares 

DoE(DOE) – Department of Energy 

EAR – Estimated Additional Resources 

EDF (EdF) Electricité de France 

EPR – European Pressurized (Water) Reactor 

EPRI – Electric Power Research Institute 

ESBWR – European Simplified Boiling Water Reactor 

FBR – Fast Breeder Reactor 

FR – Fast Reactor 

GCR – Gas Cooled Reactor 

GT-MHR – Gas Turbine-Modular High Temperature Reactor 

HC-BWR – High Conversion BWR 

HLW – High Level Waste 

HTR – High Temperature Reactor 

HWR – Heavy Water Reactor 

IAEA – International Atomic Energy Agency 

IMR – International Modular Reactor 

IRIS – International Reactor Innovative and Secure 

KCR – Known Conventional Resources 

KKÁT – Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 

KNPA – Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 

LWGR – Light Water Grafit Reactor (=RBMK) 

LWR – Light Water Reactor 

MOX – Mixed Oxide 

MVM Rt. – Magyar Villamos Művek Rt. 

NAÜ – Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (=IAEA) 

NEA – Nuclear Energy Agency 

NRC – Nuclear Regulatory Commission 

OAH – Országos Atomenergia Hivatal 

OECD – Organization for Ecomic Cooperation and Development 

PA Rt – Paksi Atomerőmű  Rt. 

PBMR – Pebble Bed Modular Reactor 

P&T – Partition & Tarnsmutation 

PHWR – Pressurized Heavy Water Reactor 

PWR – Pressurized Water Reactor 

RAR – Reasonably Assumed Resources 

RBMK – Reaktor Balsoj Moscsnosztyi Kanalnüj (=LWGR) 

RHFT – Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 

RHK Kht. – Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság 

SBWR – Simplified BWR 

SMART – System-Integrated Modular Advanced Reactor 

SWR – Siede Wasser Reactor 

TMI – Three Mile Island 

UOX – Uránium OXide 

VVER – Vada-Vadjanüj Energeticseszkij Reaktor 



234 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

ÁBRÁK, ANIMÁCIÓK, TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

Ábrák 

2.1. ábra: Az emberiség tényleges és a jövőre becsült kőolaj-felhasználása ............................................ 7 
2.2. ábra: A világ kőolajtermelése (a sárga nyilak a tetőzés határait jelölik) ........................................... 8 
2.3. ábra: A világ összes szénhidrogén termelése (2000) és a becsült termelés ....................................... 9 
2.4. ábra: Solar 2 naperőmű (Mojave sivatag, Kalifornia, USA) ........................................................... 11 
2.5. ábra: Üzemelő atomreaktorok teljesítménytényezői (load factor) % .............................................. 13 
2.6. ábra: Egyes országok atomerőműveinek átlagos teljesítménytényezői 1986–2008 között ............. 13 
2.7. ábra: Nukleáris fúziós folyamatok a csillagokban ........................................................................... 14 
2.8. ábra: Radioaktív hulladékok relatív toxicitása az idő függvényében .............................................. 17 
3.1. ábra: Fajlagos kötési energiák ......................................................................................................... 18 
3.2. ábra: Az urán elem izotópjai ........................................................................................................... 19 
3.3. ábra: Az 235U hasadása láncreakcióban termikus neutronok hatására ............................................. 19 
3.4. ábra: Az 235U hasadási termékeinek megoszlása ............................................................................. 21 
3.5. ábra: Az 235U láncreakciója és a 239Pu keletkezése .......................................................................... 22 
3.6. ábra: Transzuránok keletkezése ....................................................................................................... 23 
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) ................................................................................................................................................ 23 
3.8. ábra: A hasadási atomreaktor fontosabb részei ............................................................................... 24 
3.9. ábra: Neutronháztartás reaktorban ................................................................................................... 25 
3.10. ábra: Erőműreaktorok csoportosítása ............................................................................................ 25 
3.11. ábra: PWR működése .................................................................................................................... 26 
4.1. ábra: Az erőművi reaktorok fejlődése ............................................................................................. 28 
4.2. ábra: MAGNOX-reaktor ................................................................................................................. 29 
4.3. ábra: RBMK reaktor ........................................................................................................................ 30 
4.4. ábra: CANDU-reaktor ..................................................................................................................... 30 
4.5. ábra: HTGR-reaktor ........................................................................................................................ 31 
4.6. ábra: AGR-reaktor ........................................................................................................................... 31 
4.7. ábra: LMFR-reaktor ........................................................................................................................ 32 
5.1. ábra: ABWR-II reaktor .................................................................................................................... 35 
5.2. ábra: ESBWR-reaktor ...................................................................................................................... 35 
5.3. ábra: Olkiluoto-3 EPR-reaktor a) séma, b) látkép, c) metszet ......................................................... 36 
5.4. ábra: AP-1000 reaktor ..................................................................................................................... 36 
5.5. ábra: Kis teljesítményű 3. és 3.+ generációs reaktorok ................................................................... 37 
5.6. ábra: A 3. és 3.+ reaktorok szerkezeti fejlődése .............................................................................. 37 
5.7. ábra: VHTR-reaktor ........................................................................................................................ 40 
5.8. ábra: SFR-reaktor ............................................................................................................................ 41 
5.9. ábra: SCWR-reaktor ........................................................................................................................ 42 
5.10. ábra: GFR-reaktor .......................................................................................................................... 43 
5.11. ábra: LFR-reaktor .......................................................................................................................... 44 
5.12. ábra: MSR-reaktor ......................................................................................................................... 45 
5.13. ábra: PBMR-reaktor ...................................................................................................................... 46 
6.1. ábra: Nyitott (egyszeri felhasználású) és zárt fűtőelemciklus ......................................................... 50 
6.2. ábra: Nyitott és zárt fűtőelemciklusok a) nukleáris fegyvergyártás nélkül  és b) nukleáris 

fegyvergyártással ............................................................................................................................. 50 
6.3. ábra: a MOX vegyes-oxid üzemanyagot is felhasználó zárt üzemanyagciklus ............................... 51 
6.4. ábra: Bizmut-foszfátos eljárás ......................................................................................................... 54 
6.5. ábra: Redox eljárás .......................................................................................................................... 54 
6.6. ábra: Purex-eljárás ........................................................................................................................... 55 
6.7. ábra: Purex-eljárás ........................................................................................................................... 55 



Ábrák, animációk, táblázatok jegyzéke 235 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

6.8. ábra: TRUEX-eljárás ....................................................................................................................... 56 
6.9. ábra: Technécium és jód transzmutációja ........................................................................................ 58 
7.1. ábra: Az urán tisztítása .................................................................................................................... 60 
7.2. ábra: In-situ uránkioldás .................................................................................................................. 61 
7.3. ábra: Sárga por ................................................................................................................................. 62 
7.4. ábra: Urán-tetrafluorid előállítása .................................................................................................... 62 
7.5. ábra: Magnox-fűtőelem gyártása ..................................................................................................... 62 
7.6. ábra: Az U3O8 konverziója urán-hexafluoriddá (UF6) száraz és nedves hidrofluorizálással ........... 63 
7.7. ábra: A gázdiffúziós eljárás alapelve ............................................................................................... 63 
7.8. ábra: A centrifugás izotópdúsítás .................................................................................................... 64 
7.9. ábra: Urán-oxid alapú fűtőelem-pasztillák gyártása ........................................................................ 64 
7.10. ábra: Urán-dioxid fűtőelem-pasztillák ........................................................................................... 65 
7.11. ábra: MOX-fűtőelemek gyártása szétszerelt plutóniumbomba töltetéből ..................................... 65 
7.12. ábra: Nyugati PWR-reaktor fűtőeleme és fűtőelemkötege ............................................................ 66 
7.13. ábra: Uránkonverzió ...................................................................................................................... 66 
7.14. ábra: Fűtőelem-pasztillák előállítása ............................................................................................. 67 
7.15. ábra: Fűtőelemrudak (pálcák) előállítása ....................................................................................... 67 
7.16. ábra: Fűtőelemkötegek előállítása ................................................................................................. 68 
7.17. ábra: A világ<40 US$/kg költségigényű bizonyított uránkészletének termelők szerinti 

megoszlása 2006-ig és előrejelzések ............................................................................................... 68 
8.1. ábra: PWR-reaktortartály az aktív zónával és szabályozó rudakkal ................................................ 70 
8.2. ábra: PWR-reaktor primer köre térfogat-kompenzátor nélkül ........................................................ 71 
8.3. ábra: PWR-reaktor primer köre térfogat-kompenzátorral ............................................................... 71 
8.4. ábra: PWR-reaktor primer köre leürítő tartállyal ............................................................................ 72 
8.5. ábra: PWR-reaktor primer köre reaktorfej-szellőzővel ................................................................... 72 
8.6. ábra: PWR-reaktor primer köre biztonsági tartállyal (konténmenttel) ............................................ 73 
8.7. ábra: PWR-reaktor szekunder körrel ............................................................................................... 73 
8.8. ábra: PWR-reaktor szekunder körrel és lefúvató szeleppel ............................................................. 74 
8.9. ábra: PWR-reaktor kondenzátor hűtéssel ........................................................................................ 74 
8.10. ábra: PWR-reaktor hidroakkumulátorokkal .................................................................................. 75 
8.11. ábra: PWR-reaktor a zóna üzemzavari hűtőrendszerrel ................................................................ 75 
8.12. ábra: PWR-reaktor szellőző és kibocsátást ellenőrző rendszerrel ................................................. 76 
8.13. ábra: PWR-reaktor zsomprendszerrel és szekunderköri segéd-tápvízrendszerrel ......................... 76 
8.14. ábra: BWR-reaktor a reaktortartállyal és az aktív zónával ............................................................ 77 
8.15. ábra: BWR-reaktor szabályozó rudakkal ....................................................................................... 78 
8.16. ábra: BWR-reaktor keringető rendszerrel és cseppleválasztóval .................................................. 78 
8.17. ábra: BWR-reaktor gőzelvezetéssel és turbinákkal ....................................................................... 79 
8.18. ábra: BWR-reaktor kizáró szelepekkel .......................................................................................... 80 
8.19. ábra: BWR-reaktor elnyelető medencével ..................................................................................... 81 
8.20. ábra: BWR-reaktor kondenzátum- és tápvízrendszerrel ................................................................ 82 
8.21. ábra: BVWR-reaktor maradékhő-elvonó és -elnyelető zuhanyozó rendszerrel ............................ 83 
8.22. ábra: BWR-reaktor tápvíz regeneratív előmelegítésével ............................................................... 84 
8.23. ábra: PWR-reaktor primer körében a Li/B-üzemvitel ................................................................... 86 
8.24. ábra: A VVER-440 reaktor primerköri hőátadó rendszere ............................................................ 92 
8.25. ábra: Oldott bórsav koncentrációjának lefutása VVER-440 reaktor primerköri vizében .............. 95 
8.26. ábra: VVER-440 reaktor standard primerköri vízüzeme ............................................................... 96 
8.27. ábra: VVER-440 reaktorok bórsav–kálium-koncentrációja a primerköri vízben .......................... 97 
8.28. ábra: VVER-440 reaktor módosított primerköri vízüzem ............................................................. 97 
8.29. ábra: Az ekvivalens kálium-koncentráció (mgK/kg) a bórsav-koncentráció (g/kg) függvényében 

a Paksi Atomerőműben .................................................................................................................... 98 
8.30. ábra: A VVER-440 reaktor szekunderköri főberendezései ......................................................... 100 
9.1. ábra: Szárazjeges felületszóró tisztítási technika........................................................................... 106 
9.2. ábra: Felületi vegyes oxidok rétegmélységi eloszlása ................................................................... 107 
9.3. ábra: A redoxi-potenciál és az eltávolított kationok mennyisége a ciklusok során ....................... 109 
9.4. ábra: A HP/CORD UV-folyamat................................................................................................... 110 



236 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

9.5. ábra: Erős savat alkalmazó dekontamináló berendezés ................................................................. 114 
9.6. ábra: Bemerítéses eljárás ............................................................................................................... 115 
10.1. ábra: Kiégett fűtőelemek pihentető medencéje ........................................................................... 117 
10.2. ábra: Areva (La Hague): kiégett fűtőelemek tárolása .................................................................. 117 
10.3. ábra: Egy japán kiégettfűtőelem-tároló ....................................................................................... 118 
10.4. ábra: Kiégett fűtőelemekben előforduló elemek ......................................................................... 118 
10.5. ábra: Kiégett fűtőelemek potenciális radiotoxicitása a hűtési idő függvényében ........................ 119 
10.6. ábra: Tárolt és reprocesszált fűtőelemek ..................................................................................... 120 
10.7. ábra: Kiégettfűtőelem-szállító konténer és száraz tároló kapszula szerkezete ............................ 121 
10.8. ábra: Száraz tároló metszete ........................................................................................................ 121 
10.9. ábra: A paksi KKÁT látképe ....................................................................................................... 124 
10.10. ábra: A paksi KKÁT metszeti rajza és a bővítések ................................................................... 124 
10.11./a ábra: Sírkamraszerű föld feletti tároló (vault) ........................................................................ 125 
10.11./b ábra: Föld alatti sírkamraszerű betontároló (vault) ................................................................ 125 
10.11./c ábra: Földdel borított betontároló (cask) ................................................................................ 125 
10.11./d ábra: Föld alatti moduláris betontároló (cask) ........................................................................ 125 
10.11./e ábra: Keskeny árokjellegű tároló (cask) ................................................................................. 125 
10.12. ábra: A mérnöki gátak elve........................................................................................................ 126 
10.13. ábra: A Yucca-hegységben (USA) épített tároló ....................................................................... 126 
10.14. ábra: A Yucca-hegységben (USA) épített tároló ....................................................................... 127 
10.15. ábra: Kiégett fűtőelemek tárolásának svéd modellje ................................................................. 127 
10.16. ábra: Könnyűvizes reaktor fűtőelemében bekövetkező változások ........................................... 128 
10.17. ábra: A PUREX-reprocesszálás folyamatábrája ........................................................................ 130 
10.18. ábra: A PUREX-reprocesszálás elválasztási lépései ................................................................. 130 
10.19. ábra: Folyamatos salétromsavas fűtőelem-oldó berendezés ...................................................... 131 
10.20. ábra: Az urán, a plutónium és egyéb transzurán megoszlási hányadosai a salétromsav 

koncentráció függvényében. .......................................................................................................... 132 
10.21. ábra: A PUREX-technológia anyagmérlege .............................................................................. 133 
11.1. ábra: Az EU-ban (2005) a) és Magyarországon b) keletkező hulladékok éves mennyiségei ...... 141 
11.2. ábra: A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

hierarchiája ..................................................................................................................................... 141 
11.3. ábra: Radioaktív hulladékok kezelésének lépései ....................................................................... 142 
11.4. ábra: Hazai radioaktív hulladéktárolók elhelyezkedése .............................................................. 143 
11.5. ábra: Az Üveghután (Bátaapátiban) épülő tároló bejárata ........................................................... 143 
11.6. ábra: A püspökszilágyi RHFT ..................................................................................................... 143 
11.7. ábra: Szilárd és folyékony radioaktív hulladék kezelésének lehetséges útvonalai ...................... 144 
11.8. ábra: Szilárd radioaktív hulladékok kezelésének lépései ............................................................ 144 
11.9. ábra: A dekontaminációs faktor (DF) és a térfogatsűrítési tényező (VRF) számítása................. 145 
11.10. ábra: Az atomerőműben keletkezett radioaktív hulladékok további sorsa ................................ 146 
11.11. ábra: Radioaktív hulladékok kezelési és elhelyezési stratégiái ................................................. 148 
11.12. ábra: Préselés szuper kompaktorral ........................................................................................... 150 
11.13. ábra: Hulladékpréselő berendezések ......................................................................................... 151 
11.14. ábra: Radioaktív hulladékok kezelése égetéssel ........................................................................ 151 
11.15. ábra: Forgó égetőkemence (Rocky Flats, USA) ........................................................................ 152 
11.16. ábra: Fluidágyas égetőkemence (Rocky Flats, USA) ................................................................ 153 
11.17. ábra: Savas hamvasztóberendezés ............................................................................................. 153 
11.18. ábra: Buktató-keverős cementező .............................................................................................. 155 
11.19. ábra: In-line keverős cementező ................................................................................................ 156 
11.20. ábra: MOWA cementező berendezés ........................................................................................ 156 
11.21. ábra: MOWA cementező berendezés ........................................................................................ 157 
11.22. ábra: Csigás-extruderes bitumenező berendezés ....................................................................... 158 
11.23. ábra: Kétlépcsős extrudáló bitumenezés ................................................................................... 158 
11.24. ábra: Karbamid-formaldehid-típusú műanyagba ágyazó berendezés ........................................ 159 
11.25. ábra: BWR-reaktor egyszerűsített folyamatábrája .................................................................... 160 
11.26. ábra: BWR-reaktor folyékony hulladékainak tisztítása ............................................................. 162 



Ábrák, animációk, táblázatok jegyzéke 237 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

11.27. ábra: PWR-reaktor egyszerűsített folyamatábrája ..................................................................... 162 
11.28. ábra: PWR-reaktor folyékony hulladékainak tisztítása ............................................................. 164 
12.1. ábra: A Paksi Atomerőmű reaktorblokkjának metszeti képe ...................................................... 167 
12.2. ábra: A VVER-440/213 blokk fűtőelem-elrendezése .................................................................. 167 
12.3. ábra: A reaktortartály ................................................................................................................... 168 
12.4. ábra: A VVER-440/213 reaktor primer körének részei ............................................................... 169 
12.5 ábra: A VVER-440/213 reaktor primer köre a gőzfejlesztőkkel .................................................. 169 
12.6. ábra: A VVER-440 rektor fűtőelem-kazettája ............................................................................. 170 
12.7. ábra: A paksi VVER-440/213 reaktorblokk hőmérséklet- és nyomás-adatai .............................. 171 
12.8. ábra: A Paksi Atomerőmű blokkjainak hűtőkörei ....................................................................... 171 
12.9. ábra: A VVER-440-es blokk gőzfejlesztőinek felépítése ............................................................ 172 
12.10. ábra: A Paksi Atomerőmű szerepe a hazai villamosenergia-termelésben ................................. 173 
12.11. ábra: A Paksi Atomerőmű kumulatív (négy blokkra vonatkozó) teljesítmény-kihasználási 

tényezői (load factor) ..................................................................................................................... 173 
13.1. ábra: 60Co előállítása .................................................................................................................... 175 
13.2. ábra: 99Mo-99mTc előállítása ......................................................................................................... 175 
13.3. ábra: Elúciós oszlop ..................................................................................................................... 176 
13.4. ábra: Izotópgenerátor-töltetek ..................................................................................................... 176 
13.5. ábra: Sugárzással sterilezett orvosi eszközök .............................................................................. 178 
13.6. ábra: Gamma-sugárzást alkalmazó besugárzó sterilező berendezés metszete ............................ 179 
13.7. ábra: Besugárzással kezelt 14 napos és kezeletlen 7 napos eper ................................................. 179 
13.8. ábra: Sterilezett és nem-sterilezett hagyma; Besugárzott kozmetikumok ................................... 180 
13.9. ábra: 60Co gamma-sugárzó sterilező-besugárzó források ............................................................ 180 
13.10. ábra: Ipari radiográfiás vizsgálat elve ........................................................................................ 181 
13.11. ábra: Csomagok, szerkezeti elemek radiográfiás vizsgálata...................................................... 181 
13.12 ábra: Jármű tartalmának tomográfiás vizsgálata ........................................................................ 182 
13.13. ábra: Gamma-radiográfiás vizsgáló-mérőberendezések ............................................................ 182 
13.14. ábra: Ipari radioaktív sűrűség-, szint- és vastagságmérés .......................................................... 183 
13.15. ábra: Vastagság-, sűrűség- és szintmérés radioaktív sugárzással .............................................. 183 
13.16. ábra: Italdobozok töltési szintjének ellenőrzése, szabályozása radioaktív sugárzással ............. 184 
13.17. ábra: Nedvesség és sűrűség egyidejű mérése ............................................................................ 184 
13.18. ábra: Radioaktív sugárzás alkalmazása a minőségellenőrzésben és a folyamatirányításban .... 184 
13.19. ábra: Radioaktív izotópok ipari alkalmazása ............................................................................. 185 
13.20. ábra: 241Am izotóppal üzemelő tűzjelző, füstjelző detektorok .................................................. 186 
13.21. ábra:  Levegő-porszennyezettség-mérő ..................................................................................... 186 
13.22. ábra: Ionmobilitásos spektrometria alkalmazása ....................................................................... 187 
13.23. ábra: 210Po radioaktív izotóp alkalmazása ................................................................................. 187 
13.24. ábra: Anyagminőség ellenőrzése ............................................................................................... 188 
13.25. ábra: Specifikus jelölés .............................................................................................................. 189 
14.1. ábra: Pajzsmirigy jódos vizsgálata .............................................................................................. 193 
14.2. ábra: 99mTc orvosi alkalmazása .................................................................................................... 194 
14.3. ábra: Röntgendiagnosztikai készülék .......................................................................................... 194 
14.4. ábra: Rotációs angiográfiás készülék .......................................................................................... 195 
14.5. ábra: Számítógépes röntgentomográfia ....................................................................................... 195 
14.6. ábra: MRI-készülék ..................................................................................................................... 195 
14.7. ábra: SPECT-készülék ................................................................................................................. 195 
14.8. ábra: PET-diagnosztika ............................................................................................................... 196 
14.9. ábra: PET-diagnosztika ............................................................................................................... 196 
14.10. ábra: 11C izotóp alkalmazása PET-vizsgálatnál ......................................................................... 197 
14.11. ábra: Műveletek „forró kamrában” ............................................................................................ 199 
15.1. ábra: Radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása...................................................................... 200 
15.2. ábra: Alfa-sugárzás ionizációs hatása .......................................................................................... 201 
15.3. ábra: Az elektronok lefékeződése az anyagban ........................................................................... 203 
15.4. ábra: Béta-sugárzás fajlagos ionizációja a távolság függvényében ............................................. 203 
15.5. ábra: Fotoeffektus ........................................................................................................................ 204 



238 Atomenergetika és nukleáris technológia 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

15.6. ábra: Compton-effektus ............................................................................................................... 205 
15.7. ábra: Párképzés ............................................................................................................................ 205 
15.8. ábra: Magfotoeffektus ................................................................................................................. 206 
15.9. ábra: Ólom -sugár abszorpciója ................................................................................................. 206 
15.10. ábra: Neutronok kölcsönhatásai ................................................................................................ 207 
15.11. ábra: Töltött és semleges részecskék kölcsönhatása az anyaggal .............................................. 208 
15.12. ábra: Gázionizációs detektor ..................................................................................................... 208 
15.13. ábra: Gerjesztett töltéspárok ...................................................................................................... 209 
15.14. ábra: Feszültség–impulzus-görbe .............................................................................................. 209 
15.15. ábra: Végablakos GM-cső ......................................................................................................... 211 
15.16. ábra: 2-szimmetrikus detektor ................................................................................................. 211 
15.17. ábra: Karakterisztika-görbe ....................................................................................................... 211 
15.18. ábra: Szcintillációs detektor ...................................................................................................... 212 
15.19. ábra: Szcintillációs detektor ...................................................................................................... 212 
15.20. ábra: Na(I) lyukkristály és a 137Cs gamma-spektruma ............................................................... 213 
15.21. ábra: Szcintillációs sokcsatornás gamma-spektrométer ............................................................ 213 
15.22. ábra: Folyadékszcintilláció alapelve .......................................................................................... 214 
15.23. ábra: Kioltások .......................................................................................................................... 215 
15.24. ábra: Ge félvezető detektor ........................................................................................................ 215 
15.25. ábra: Ge(Li) félvezető detektor Dewar-edényben ..................................................................... 216 
15.26. ábra: Félvezető detektoros sokcsatornás gamma-spektrométer ................................................. 216 
15.27. ábra: Ge(Li) félvezető detektoros gamma-spektrum ................................................................. 217 
15.28. ábra: 131I szcintillációs és félvezető detektor gamma-spektruma .............................................. 217 
15.29. ábra: Filmdoziméter .................................................................................................................. 218 
15.30. ábra: Jelimpulzus ....................................................................................................................... 219 
15.31. ábra: Unipoláris és bipoláris impulzusjelek .............................................................................. 220 
15.32. ábra: a) előerősítő exponenciális lefutású impulzusa,  b) a második impulzus „ráült” az első 

impulzus végére ............................................................................................................................. 221 
15.33. ábra: Küszöbimpulzus erősítő ................................................................................................... 222 
15.34. ábra: Impulzusnyújtó ................................................................................................................. 222 
15.35. ábra: Diszkriminátor .................................................................................................................. 223 
15.36. ábra: Differenciális diszkriminátor (DD) .................................................................................. 223 
15.37. ábra: Analóg–digitális átalakító (ADC) ..................................................................................... 224 
15.38. ábra: Sokcsatornás analizátor (MCA) ....................................................................................... 225 
15.39. ábra: Koincidencia-meghatározás impulzusok összegével ........................................................ 225 
15.40. ábra: Egy GM-csőben keletkezett impulzusjelek sorozata ........................................................ 226 
15.41. ábra: Egyszerű számláló berendezés (HV - nagyfeszültség) ..................................................... 226 
15.42. ábra: Egycsatornás analizátor .................................................................................................... 227 
15.43. ábra: Koincidenciás mérés ......................................................................................................... 227 
15.44. ábra: Analógia: céllövés egy céltáblába. ................................................................................... 228 

Animációk 

1. animáció ............................................................................................................................................. 19 
2. animáció ............................................................................................................................................. 27 
3. animáció ............................................................................................................................................. 27 
4. animáció ............................................................................................................................................. 28 
5. animáció ............................................................................................................................................. 53 
6. animáció ............................................................................................................................................. 53 
7. animáció ............................................................................................................................................. 77 
8. animáció ........................................................................................................................................... 120 
9. animáció ........................................................................................................................................... 202 
10a. animáció ....................................................................................................................................... 202 
10b. animáció ....................................................................................................................................... 202 
10c. animáció ....................................................................................................................................... 202 



Ábrák, animációk, táblázatok jegyzéke 239 

© Pátzay György, BME www.tankonyvtar.hu 

10d. animáció ....................................................................................................................................... 202 
11. animáció ......................................................................................................................................... 203 
12a. animáció ....................................................................................................................................... 206 
12b. animáció ....................................................................................................................................... 206 
12c. animáció ....................................................................................................................................... 206 

Táblázatok 

2.1. táblázat: A jövő lehetséges energiaforrásai ..................................................................................... 10 
3.1. táblázat: Hasadóanyagok ................................................................................................................. 20 
3.2. táblázat: Hasadási reaktorokban előforduló radioaktív sugárzások ................................................ 21 
3.3. táblázat: Moderátoranyagok jellemzői ............................................................................................ 24 
3.4. táblázat: A világon üzemelő fontosabb reaktortípusok jellemzői ................................................... 26 
5.1. táblázat: 3. generációs reaktorok ..................................................................................................... 33 
5.2. táblázat: 3. generációs VVER-1000 reaktorok jellemzői ................................................................ 34 
5.3. táblázat: 3. generációs kis teljesítmémyű reaktorok ........................................................................ 34 
5.4. táblázat: 4. generációs atomerőművek jellemzői ............................................................................. 39 
6.1. táblázat: Fűtőelemek összetétele ..................................................................................................... 47 
6.2. táblázat: PWR-reaktor kiégett fűtőelemeinek összetétele ............................................................... 48 
6.3. táblázat: Fűtőelemciklusok átlagos becsült fajlagos költségei ........................................................ 51 
6.4. táblázat ............................................................................................................................................ 52 
7.1. táblázat: Uránérc-ásványok ............................................................................................................. 59 
8.1. táblázat: PWR-reaktorok primerköri koncentrációértékei ............................................................... 87 
8.2. táblázat: Tríciumot eredményező magreakciók ............................................................................... 88 
8.3. táblázat: Fontosabb aktivációs termékek ......................................................................................... 88 
8.4. táblázat: Szekunder vízkör reagensei .............................................................................................. 90 
9.1. táblázat: Dekontamináló vegyszertípusok ..................................................................................... 108 
9.2. táblázat: Kémiai dekontaminációs eljárások jellemzői ................................................................. 108 
9.3. táblázat: AREVA NP-dekontaminálószerek ................................................................................. 109 
9.4. táblázat: Az eljárások összehasonlítása ......................................................................................... 113 
10.1. táblázat: Hasadási termékek összetétele kiégett UO2 és MOX-fűtőelemekben 3 éves hűtés után ....... 119 
10.2. táblázat: Aktinidák összetétele kiégett UO2 és MOX-fűtőelemekben 3 éves hűtés után ............ 119 
10.3. táblázat: Egy 600 MWe teljesítményű reaktor töltetének nyersanyagszükséglete és hulladékai ...... 123 
10.4. táblázat: Kritikusság egyedi paraméterei hasadóanyagokra ........................................................ 133 
11.1. táblázat: Mentességi határértékek néhány nuklidra ..................................................................... 136 
11.2. táblázat: Radioaktív hulladékok besorolása (MSZ 14344-1:2004 szabv.) .................................. 137 
11.3. táblázat: Radioaktív hulladékok osztályozása ............................................................................. 138 
11.4. táblázat: Hosszú felezési idejű radioaktív izotópok .................................................................... 140 
11.5. táblázat: Hazai radioaktív hulladékok tárolása az RHFT és a PA Zrt. területén ......................... 146 
11.6. táblázat: Hulladék/cement arány nedves szilárd hulladékok esetén ............................................ 157 
11.7. táblázat: Szilárdított hulladékok tulajdonságai ............................................................................ 159 
11.8. táblázat: Folyékony radioaktív hulladékok fontosabb kezelési technológiái .............................. 164 
12.1. táblázat: A Paksi Atomerőmű blokkjainak építése ...................................................................... 166 
12.3. táblázat: A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidő-hosszabbítása ............................. 174 
14.1. táblázat: SPECT-diagnosztikában alkalmazott izotópok ............................................................. 196 
14.2. táblázat: Ciklotronnal előállított pozitronbomló izotópok ........................................................... 197 
14.3. táblázat: Terápiás radioaktív izotópok ......................................................................................... 198 
15.1. táblázat: Az -sugárzás kölcsönhatásai ....................................................................................... 201 
15.2. táblázat: A -sugárzás kölcsönhatásai ......................................................................................... 202 
15.3. táblázat: A -sugárzás kölcsönhatásai ......................................................................................... 204 
15.4. táblázat: A kölcsönhatások energia- és rendszámfüggése ........................................................... 207 
15.5. táblázat: KA és KB értékei ............................................................................................................ 231 

 


