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BEVEZETÉS

1975 óta a Budapest Műszaki Egyetem Kémiai Technológia, majd 2008 óta Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki Tanszékén folyamatosan oktatom a „Radiokémia”, a „Kémiai technológia”, a
„Vízkémia és technológia”, az „Energiatermelés” és a „Korszerű energiatermelés” tárgyakat vegyész-,
biológus- és környezetmérnök-hallgatók számára, a „Nukleáris környezetvédelem” tárgyat
gépészmérnök-hallgatóknak és a „Radioaktív hulladékok” tárgyat környezetvédelmi szakmérnökhallgatóknak. Az eltelt hosszú idő során felmerült egy, az atomenergetikával és a nukleáris technológiák alkalmazásával kapcsolatos ismeretanyagokat elsősorban gyakorlati oldalról megközelítő
jegyzet, könyv szükségessége. Különösen az elmúlt 2010-es évben vált világossá, hogy a jelenlegi
civilizációnkat alapvetően érintő, sürgető és megoldásra váró globális kérdések között (népesedés,
élelmiszer- és vízellátás, környezetszennyezés, energiaszolgáltatás stb.) a megbízható, hosszú távú és
megfizethető energiaellátás kérdésének megnyugtató megoldása aktuálissá vált. Ezen belül kiderült,
hogy a fosszilis energiahordozók felhasználásán alapuló energiaszolgáltatás nem tartható tovább fent,
és azokat teljes mértékben helyettesíteni csak a napenergia – jelenleg kidolgozásra váró – technológiai
megoldásaival és a nukleáris energia fokozottabb, továbbfejlesztett alkalmazásával lehet. Ezen a
területen rendkívül gyorsan avulnak el az ismeretek, ezért igen nehéz a legújabb ismereteket közlő
„up-to-date” jegyzetet, könyvet írni. A legújabb kutatási eredmények és elképzelések információihoz
csak korlátozott a hozzáférés, ezért jelen könyv alapvetően a 2000–2005 évek már elfogadott, többékevésbé tisztázott ismeretanyagára épül.
A könyv tizenöt fejezetben foglalja össze a témakör fontosabb ismereteit. Természetesen a
fejezetek részletezettsége, tartalma nem azonos nagyságú, melyért az olvasó megértését kérem. A
jövőben lehetőségeimhez képest igyekszem kiegészíteni, pótolni az olvasók által hiányolt ismereteket.
A bevezetés után a második fejezetben az energiaellátás jövőjét, a nukleáris energia szerepét és
jelentőségét tárgyalom századunkban. Ismertetem azt a három fő okot, mely következtében a világ
energiaellátása nem alapozható tovább fosszilis, nem-megújuló energiahordozókra. Röviden
tárgyalom a nukleáris energiatermelés fúziós és az új hasadási eljárásait.
A harmadik fejezetben részletesebben ismertetem a jelenleg technológiailag megoldott maghasadáson (235U) alapuló energiatermelés alapjait, jellemzőit, és röviden a jelenleg üzemelő reaktorok
típusait, jellemzőit.
A negyedik fejezetben a jelenleg működő 1. és 2. generációs atomreaktorok fontosabb típusait
tárgyalom. Itt részletesebben ismertetem a legfontosabb könnyűvizes reaktorokat és a nehézvizes
CANDU-reaktort, a gáz- és folyékonyfém-hűtésű reaktorokat.
Az ötödik fejezetben az újonnan fejlesztett 3. és 4. generációs atomreaktorok fejlesztési irányzatait
és a jövő atomerőműivel szemben támasztott követelményeket ismertetem.
A hatodik fejezet célja a nukleáris üzemanyagciklusok, a hasadóanyag-szükségletek és a radioaktívhulladék-mennyiségek, valamint a nukleáris üzemanyagciklusok elválasztási technológiáinak és a
transzmutáció lényegének az ismertetése.
A hetedik fejezetben röviden tárgyalom a nukleáris energetikában jelenleg alkalmazott
üzemanyagok előállítási, szerelési és felhasználási technológiáit.
A nyolcadik fejezet az atomreaktorok üzemelésének jellemzőit, vízüzemeit tárgyalja. Külön
tárgyalja a PWR és VVER nyomottvizes reaktorok primer- és szekunderköri vízüzemeit.
A kilencedik fejezetben részletesen ismertetem a különböző dekontamináló eljárásokat.
A tizedik fejezet tárgyalja a kiégett fűtőelemek kezelésének, szállításának, tárolásának és
reprocesszálásának technológiáit.
A tizenegyedik fejezet a radioaktív hulladékok minősítésével, gyűjtésével, osztályozásával,
tárolásával, szállításával, kezelésével, térfogatcsökkentésével, kondicionálásával, immobilizálásával,
minősítésével és átmeneti és végleges elhelyezésével foglalkozik.
A tizenkettedik fejezetben a Paksi Atomerőmű történetét, felépítését és rövid üzemvitelét
ismertetem.
A tizenharmadik fejezetben a radioaktív izotópok előállítását, ipari, mezőgazdasági, kutatási,
biztonsági és egyéb alkalmazási eseteit tárgyalom.
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A tizennegyedik fejezet tárgya a radioaktív izotópok orvosi alkalmazása, detektálási és terápiás
eljárásainak rövid ismertetése.
A tizenötödik fejezet ismerteti a radioaktív sugárzások detektálásának alapjait, a fontosabb
detektortípusokat, az alkalmazott elektronikai eszközöket és a radioaktív mérési eredmények
értékelésének alapjait.
A végén egy rövidítésjegyzék található.
Budapest, 2011. február 11.
Pátzay György

© Pátzay György, BME

www.tankonyvtar.hu

