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• A radioaktív és egyéb sugárzásokról, a XXI.szd.
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előadás vázlat
• 1./ sugárzások a környezetünkben: fajtáik,
jellemzőik, hatásaik és alkalmazásaik

2./ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ????
klímaváltozás - a Földet nem szüleinktől örököltük,
hanem gyerekeinktől kaptuk kölcsön!

3./ energia igények (XXI.szd. csak jóslás)
• 4./ energia források (fosszilis, megújuló, atom)
5./ balesetek: vegyi, vízi, bánya, stb. és nagyobb
» atomerőművi:
•
•
•
•
•

- Sellafield - grafitos
(Anglia) 1957 (Teller Ede felhívása)
- Three Miles Island - vizes (USA) 1979,
- Paks 3. blokk - vizes 2002- (valójában csak üzemzavar volt)
- Fukushima (Japán) - vizes 2011
- Csernobil (Ukrajna) - grafitos 1986,
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VESZÉLYÉRZETÜNK:
– kókuszdió és cápa:

•

2005-ben:

96 cápatámadás -1 halálos;

• kókuszdiótól 245 halál (fáról leesés, dió fejre ütés, stb.)

• KÉRDÉS: melyik a veszélyesebb???
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• A „MEGGYŐZŐDÉS”
• A TUDÁS ELLENSÉGE!!
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1./SUGÁRZÁSOK KÖRNYEZETÜNKBEN: (1/r2)
Elektromágneses: az atom HÉJBÓL származnak,
kivéve a gamma-(γ)−sugarakat, azok az atommagból -

•
•
•
•

ld.később)

- konyha: főzőlap, mikrosütő, stb.
- fürdőszoba: hajszárító, ventillátor, stb.
- TV, rádió,mobiltelefon,nagyfeszültségű vezetékek,
- röntgen sugarak

nem kerülhetők el, de részben kikapcsolhatók
• hullámtermészetűek: (rezgésszám = frekvencia Hz = n/s)
rádióhullám: 104-6, középhullám, 106-8 rövidhullám, 109-TV sávok, 1010-12µ hullámok,
Infravörös: 1012-14, látható fény 1014-15, ultraibolya: 1015-18, röntgen sugarak: 1018-19,

gamma-sugarak: 1019 - (rezgés/sec)
-

veszélyességük ??
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• RADIOAKTÍV SUGÁRZÁSOK: (radioaktív izotópokból)
•

mesterséges: pl. 13755Cs,

•

természetes: pl. 23592U,

238

90

38Sr,

92U,

226

239

94Pu

88Ra,

222

89Rn,

3

1T(H)

• az ATOMMAGBÓL származnak, ezért energiájuk nagy !
• NEM KACSOLHATÓK KI!! de: felezési idő:
T1/2 : nsec – 10 8 év

•
•
•
•

Alfa: sugárzás tulajdonságai!..
Béta:
„
Gamma: „
háttérsugárzás (világűrből, Földből) ERŐSSÉGE
SOK FÉLE, nem kerülhető el
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atommag
alfa (α) sugárzás
pozitív részecske:
hélium atommag

atommag
béta (β) sugárzás
negatív részecske:
elektron

Bódizs Dénes

atommag
gamma (γ) sugárzás
elektromágneses
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A radoaktív sugárzások veszélyesek az élő szervezetre: egyéni függőség!!!
roncsolják a sejteket: (α, β) belső-sugárzás, (γ, rtg) külső-sugárzás
•

-determinisztikus: egyszeri nagy-, sztohasztikus: sokszor kicsi-elnyelt sugáradag,

•

DÓZIS: a test által elnyelt energia az adott sugárzástól; mértékegys: Sv
(Sievert)

•

DÓZIS KORLÁTOK: lakossági: 1 mSv/év;

•
•

munkahelyi: 20 mSv/év,
HÁTTÉRTŐL mindenki: 2,4 mSv/év, orvosi kezelésektől (mindenki): 1mSv/év,
pl. gyomor rtg.: 15 mSv,
(egy repülőút Bp.-San-Diego között: kb. 0,03mSv)

•
•

halálos dózis: kb.7Sv, félhalálos dózis: kb.4 Sv,
tünettel járó sugárbetegség: kb. 0,2 Sv = 200 mSv

• Háttér sugárzástól Magyarországon: 2,4 mSv/év!
•

védekezés: IDŐ, TÁVOLSÁG (1/r2 ), árnyékolás (vértek)

Mi magunk is sugárzunk, egy emberben kb. 90 atommag bomlik el kg-onként és
másodpercenként (= 90 Bq/kg)! 40K, az izmosabbak, (kövérek?) aktívabbak;
Fermi doktorandusza és barátnője

• radioaktív sugárzások (néhány) alkalmazása:
- gyógyászat: rák-besug., rtg, pajzsmirígy, gyomor-bél, PET, sterilizálás, stb.
- ipar: hegesztési-varrat vizsgálat, szint mérés, geodéziai kutatások,
nyomjelzés: kopás vizsgálat, anyagösszetétel vizsgálat, stb.

-mezőgazdaság: élelmiszer tartósítás, csírázás gátolás,
nyomjelzés: vízszivárgás
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2. Fenntartható fejlődés ???
(a véges méretű Földön! ?)
Olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését
anélkül,hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit
szükségleteik kielégítésére!
- a Föld népesség növekedése (milliárd): 1830: 1, 1900: 1.85, 1930: 2, 1960: 3,
1980: 4.4,

2000: 6.1, 2017.02.: 7.487, 2025: 8,2

- globális felmelegedés, (1930: -0,1 0 C, 1970: 0 0 C, 1990: +0,4 0 C,
-CO2 kibocsátás : pl. 2017.03.: 8 408 320 000 t = 8.4 milliárd tonna!! Rádió
(2017.03,29)-USA-szénbányászat mehet!!

-

- tengerszint emelkedés, - szélsőséges időjárás,
- javak elosztása-ökológiai lábnyom (USA, EU, Afrika)
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mit lehetne tenni?
Pl. - hatásfok növelés, hőszigetelés
- takarékoskodás ??(fogyasztói társadalom)
– elvei és a mai filozófia közötti különbség)
- fegyver kereskedelem megszüntetése ?? - álom, álom

(gyerekkorom –

de régen is volt

-nemnövekedés (degrowth) ,
új mozgalom (Fenntartható fejlődés-plusz, hvg kiadványok 2017)
- JAVAK ELOSZTÁSA: ökológiai
lábnyom (élelmiszer-, víz-hiány)
- NEM MEGSZORÍTÁSOK, CSAK A PAZARLÁS
MEGSZÜNTETÉSE
- FELTÉTEL NÉLKÜLI ALAPJÖVEDELEM BEVEZETÉSE
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3. ENERGIA IGÉNYEK (ökológiai lábnyom)
az életben MINDENHEZ ENERGIA kell! valódi primerenergia forrás:

a NAP

fotoszintézis: szervetlenből szerves: 6CO2+6H2O+Nap energia = C6H12O6+ 6O2
A világ

primerenergia felhasználása:

1900-2000: kilencszeres növekedés/100 év

2000-2006: kétszeres növekedés/6 év
Prognosztizált (jóslás!!) globális primerenergia felhasználás 2000-2030: 10 000 – 16 000 Mte

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM (hektár) az a föld- ill.víz-terület, amelyre egy bizonyos
népesség és életszínvonal tetszőleges hosszú ideig való fenntartásához kellene
elosztás (he): Afrika: 1,33, Ázsia: 1,78,
észak Amerika: 11,7!!!
kelet EU: 4,9, nyugat EU:olaj
6,3

Hány Föld kell(ene):
1970: 1 db,1990: 1,3 db
2016: 1,6 db, 2030: 2 db,
2050: 2,8

OLAJ
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Hogyan lehet elképzelni, hogy a
fenntartható fejlődés megvalósítható az energia
felhasználás növekedése nélkül???
Energia nem csak világításra, közlekedésre, stb kell, hanem az
élő szervezetek „működéséhez” is-kajálni is kell!!
- népesség növekedés (ráadásul egyenetlenül), átlagéletkor
hosszabbodás!
(a háborúk lennének a megoldás??)
-

Az energiával kapcsoltban általában csak a szénről, olajról, gázról, atomról,
megújulóról, stb. beszélnek, de
az élelmiszer termeléshez (növény termelés,állattenyésztés) szükséges energiáról
nem. (talaj kizsigerelése!)

Pimerenergia világhelyzet: csak

„jóslás” ;

(- egyenlőre valószínűleg döntők a fosszilisak ?)

- hatásfok javítás kell, mert:
primer energiából kell előállítani: áram, ü.anyag,
vegyipar, gyógyszeripar, közlekedés, mezőgazdaság,

háztartások,stb.
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(Dr.P.Haug – FORATOM – 2005)

kulcskérdések: az ellátás biztonsága és az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentése;

FORRÁSOK: (%) szén (26,6), olaj (6,30), gáz (18,53), biomassza (1,27)
hulladék (0,83), víz (11,56), egyéb (1,39), nap (0,01)
geotermikus (0,18), atom (33,34)
pl. (Franciao.77, Belgium 58,
Svédo.44,, Finno.31, Németo.30 ?, Spanyolo.27, Anglia 22, Hollandia 4), Magyaro. 39

EU: - olaj, gáz import: > 50 % Oroszországból, Közel-Keletről (függőség)

- várható a megújuló energiaforrások gyors terjedése
megoldás?: - hatásfok növelés, új, korszerűbb erőművek építése,
- megújuló és atomenergia (nincs CO2 kibocsátás)
- takarékoskodás (nem megy-fogyasztói társadalom,)
-
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Magyarország:energetikai tézisei 2006-2030

(MVM Közl. XLIII,2006)

Feltételezések: - további drágulás várható;
- környezetvédelmi követelmények szigorodnak;
- energiaellátás biztonságának szavatolása;- gazdaságosság fenntartása;
- szociális felelősség; - a fenntartható fejlődés teljesítése (? BD );
Eszközök a teljesítéshez:
- energiahatékonyság, - megtakarítások, - megfelelő energiahordozó struktúra,
- diverzifikáció, - készletezés;

Villamosenergia: fogyasztásnövekedés 2-3-szor gyorsabb lesz, mint az
össz- energiáé:

lehetséges források:
fosszilis
megújulók
nukleáris

forrás csökkenés, import, drágulás,
2020-ra 15 % (biomassza, szél, Nap, vízG. DE ???),
Paks: üzemidő hosszabbítás, új blokkok,

A Paksi Erőmű üzemidejének 20 évvel történő meghosszabbítása esetén is
(az Országgyűlés 2005-ben 96,6%-os szavazattal hozzájárult)

kb. 5-6000 MW–ot

kell pótolni (kiöregedett, az 1970-es években épült, elavultak pótlására) új erőművek
építésével (PAKS V., VI. blokkok ???) , vagy importból.

Miskolc-2012

(Bódizs D.)

4. Energia források (kissé részletesebben) :
4/1. FOSSZILIS: szén, olaj, gáz, bio- (fa,stb.)
Primerenergia felhasználás megoszlása (Magyarország 2008):
- ipar: 18% -mezőgazd. 30% -lakosság 29%
-közlekedés 24%
47% olaj
31% földgáz

33% villany
58% földgáz

98% olaj (hazai 16%)

ELŐNYEI: - hagyományos, - biztonságos, - CO2 földbe pumpálás, cseppfolyósítás ? ár?
HÁTRÁNYAI: - egyenetlen eloszlás (olaj, gáz: politikailag instabil régiókból)
- kevés a hazai forrás, import szükséges, (függőség pl. gáz 2009)
- nem csak energia forrás:
pl. vegy-,gyógyszeripar,közlekedés;
- nem pótolható
(kialakulás több millió év)
- alacsony energia koncentráltság (nehéz a tartalék képzés)
ár instabilitás (gazdasági válság, egyre mélyebbről kell kitermelni)
- környezetszennyező: CO2 , NOx gázok (savas esők) KYOTO, stb.???
+pernye is radioaktív!! mert az U, és radioaktív bomlás termékei

-

pl. 210-214Pb, 226Ra, 222Rn, stb. és a 40K, geológiai okokból
feldúsulnak a szénben

(ld. Ajka környéki lakások Rn problémája!!)
- GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS!! Viharok pl.most Ausztrália, voltak Mo.-on is
a fentiek illusztrálására nézzük a következő ábrákat a sok szöveg után
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• Valószínűleg a fosszilis energia felhasználás okozza a globális
felmelegedést: üvegház hatást befolyásolók: vízgőz, CO2, CH4, N2O, ózon
(O3),stb., INTÉZKEDÉSEK(?)- csak szöveg: 1972 Stokholm, 1992 Rio,
1996 Kyoto, E.2015 Párizs, (USA NEM?)
•

1993

2000

Kilimandzsáró „hava”
1993-ban

2000-ben

lányomlányom
5739 m-en
2012
2012-ben
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• A felmelegedés okai és következményei:
CO2 emisszió: Σvilág (2008): 30 000 Mt, Mo. 30 Mt

légiközlekedés!!!

-becsült adatok, forrás?
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fosszilis tüzelésű erőművek

ATOMERŐMŰ

CO2 , NOx, stb.
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4/2. MEGÚJULÓ: bio (fa,metán,szalma), geotermikus, szél, víz, nap

EU előírás: 2020-ra Mo.-on a megújuló hányad 14,6%
- a megújuló villamosenergia drága, (Paks. kb. 11;

szél kb: 30 Ft/kWh)

- időben, térben nehezen „tervezhető”, TÁROLÁS??

- háttér kapacitás kiépítése szükséges
- mi van, ha nem fúj jó szél,

és nem süt a Nap

- alacsony hatásfok (pl. hazánkban az év 8 760 órájából csak kb. 2 000
órát működnek optimális üzemben a szélkerekek, a Nap is csak nappal süt)
szél: Kína, USA, Dánia, Spanyolo., Németo., Anglia (tengerre),
Nap: Ausztria! (export), Németo., Cseho. (támogatás: 130 Ft/kWh)
biomassza: szén helyett FA, energianövények (nedvesség ??)
víz: erőmű (pl.Gabcsikovó), tározós (pl.Fekete-Vág), ár-apály
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előnyök
1/. szél: gyors megvalósíthatóság,
CO2 mentes,
méretek!

hátrányok

időjárás függő, zaj, rezgések, madarak,30 Ft/kWh
Magyarország-2010: 37 helyen 155 db szélerőmű, összteljesítmény: 295 MW

2/. Nap: (kollektor, elem): CO2 mentes,

időjárás függő, hő-vill.energia tárolás, szabályozás

2010 világ össz:~ kb. 679 MW, Mo. Új-Buda: 20 kW, Líbia: sivatag-Európa villamos energia ellátása,

3/. biomassza: (fa, energianövény, biogáz)
-földterület hasznosítás, mhely teremtés, időjárás függő (szárazság), szállítás (üanyag),
nedvességtartalom

4/. víz: CO2 mentes, folyam szabályozás,

hely függés, víz-hozam, sebesség, gát, hajózás,
talajvízszint befolyásolás, környezet átalakítás

5/. geotermikus: -Mo. jó adottságok, (45 0C/km),
CO2 mentes,
mély (3km) kút kell, karbantartás, visszapótlás
6/. hőszivattyú: csak 100 m mély furat,
jó hatásfok,

kisebb egységek, karbantartás,
villamosenergia termelésre nem jó

pl. Magyarország: Telenor székház (Törökbálint): 180 db 100 m mély furat

7/.hidrogén (pl. üanyagcella) visszanyerhető, CO2 mentes,

nem kellően kész a nagy felhasználásra
(autó)
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szél kerekek
lapát 45 m

(melegvíz)

napkollektor
oszlop 120 m

(villamosenergia)

napelem
és
gyakorlati

alkalmazása:
mobil telefon
töltés
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4/3. ATOMENERGIA: (villamosenergia termelésre)
4/.a. FÚZIÓS: atommagok egyesítése (Nap: D+T )

3-szor annyi energia, mint a fisszióban

(ITER = International Thermonuclear Experimental Reactor) -még kb. 20 év kell
500 MW – 400 sec

(eddig a rekord: 16 MW-1 sec) kb. 10 milliárd EUR

(Teller Ede óhaja)

- 2000C

80 M0C

ember(ke) mérete
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4/b. MAGHASADÁS (fisszió):ill. LÁNCREAKCIÓ

(villamosenergia előállítás)

gyors n
késő n

-koncentrált (8 g urándioxid = 900 m3 földgáz, vagy 7hl olaj, vagy 40 q szén,
kb. ennyi az éves villamosenergia szükséglet/háztartás Magyaro.-on),

- van belőle elég (fegyver leszerelés, szaporító reaktor), kedvező földrajzi eloszlással,
- legolcsóbb és környezetkímélő, DE:

nagy a beruházási költség, építés kb. 10 év

- legszigorúbb szabályozás, a fő akadály a hiedelmek! ill. a sötét zöldek

Miskolc-2017

•
•
•
•
•
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Reaktor típusok és felhasználásaik:
- villamosenergia termelő:
PWR, (nyomottvizes, dúsított U,
BWR, (forralóvizes, dúsított U,

H2O, 2 hűtőkör), pl.Paks

H2O, 1 hűtőkör), pl. Japán, USA

CANDU (természtes U, D2O, 2 hűtőkör),
gyors

pl. Románia

(szaporító,U+Pu, hűtés folyékony Na, vagy He gáz)

pl. Franciao.

RBMK (Csernobil – tip. dúsított U, vízhűtés, GRAFIT
„előnyei”: bővíthető, üa.cseréhez nem kell leállítani,

• - Th-os (golyós) reaktor, (232Th

233U,

moderátor)
pl. Ukrajna, Oroszo.

He hűtés), pl. Németo., India

• - (hadászati célú: Pu termelés, tengeralattjárók, anyahajók, jégtörők)

• - kutató: pl. KFKI (gyógyszer- és izotópgyártás, anyagvizsgálat, stb.)
• - oktató: pl. BME
• - (spallációs tip. reaktor, csak elméletben)
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• A világ atomerőművei - 2014.

438 reaktor blokk

• össz villamosenergia: kb.17 %-a,

+ épülő,, - leállított

Franciao.: 59 +1;
Japán: 49 - 4+3?;
UK: 27;
Oroszo.: 31+21; Kanada: 20; Dél-Korea: 19+5;
Németo.: 18 (?%) – 7- 17 (2022); India: 14+15,
USA: 104+5;

Ukrajna: 13+2;

Svédo.: 11 (49%);

Kína: 11 +26;
Tajvan: 6+2;
Brazília: 2;
Pakisztán: 2 + 1;

Belgium: 7;

Spanyolo.: 9 (24%);
Cseh-Szlov.: 4-4 +2;

Svájc: 5; Finno.: 4+1?;
Bulgária: 4,
Litvánia: 2;
Mexikó: 2;
Dél-Afrika: 2;
Románia: 2; Irán: 0+2!!; Olaszo.: 0

Magyarország.: 4 (39%)+2 ?;
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• Gazdasági kérdések:
• Nap erőmű (Újszilvás):teljesítmény: 0.4 MW , ár: 618.5 millióFt
e

• termel: 0.63 GWh/év villamos energiát, (η=18%) (Paks: 15 685 GWh/év)
• Paks helyett kellene: 15685/0,63 = 24 896 db naperőmű,
• létesítése kerülne: 24 896*618,5 MFt = 15 400 MrdFt –ba+ (háttérkapacitás)

• Szél erőmű (Mosonszolnok):

ár:9 MrdFt

termel: 52 GWh/év villamos energiát, (η=18%)
• Paks helyett kellene: 15685/52 = 300 db szélerőműpark
• létesítése kerülne: 300*9 MrdFt = 2 700 milliárdFt-ba + (háttérkapacitás)
•

Paks V-VI: (η= 35%) 3000 – 4000 milliárdFt

(kihasználtság kb.90 %)

– tényleg drága lenne ???

Üzemanyagok:1000 MW-os erőmű működtetéséhez kell:

100 000 kg/nap

szénnel:

atomhéj energiából: ~

uránnal:

atommag energiából: ~

1 kg/nap
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miért az „ATOM” ellenzés??
1/. atombomba (az A-bombákat kb. 10 évvel az első atomerőmű megépítése
előtt dobták le)

atomreaktor NEM válhat atombombává
(fizikai törvények miatt)

(a csernobili robbanás sem az volt, ld. később)

2/. radioaktív hulladékok, DE a mennyiség (/év):
-

EU: ipari: 1 milliárd m3, toxikus: 10 millió m3, radioaktív: 80 ezer m3,
nagy aktivitású: 150 m3, Paks: ~ 60 t/év (kb. 2 tehervagon)

nukleáris ipar-hulladékok: TT = tömörítés és tárolás
más iparágak-hulladékok: FSZ = felhígítani és szétszórni

3/. félelem az ismeretlentől

4/. média:

(MEG KELL ISMERNI, azaz tanulni kell!);

szenzáció hajhászás (ezt kellett volna elsőnek írni)
a jó hír nem hír, a jó hír csak a rossz hír!!!
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• Környezeti hatások:
• -a meggyőződés mellett az ellenzők (zöldek) fő érvei:
1/. a reaktorok biztonsága: a legszigorúbb biztonsági szabályozások és
nagyon érzékeny mérési módszerek az atomiparban vannak,

(az atomreaktor NEM válhat atombombává - fizikai törvények miatt)
2/. a radioaktív hulladékok kérdése: kis-,közepes-, és nagyaktivitású,
- a hulladék egy része hasznosítható reprocesszálás után (239Pu, egyéb radioaktív
izotópok: 137Cs, ipari, mezőgazdasági, orvosi felhasználás),
- átalakítható rövidebb felezési idejű izotópokká (neutron besugárzással)

• kis és közepes aktivitású hulladékok: 1/. Püspökszilágyi (kb. betelt)
2/. Bátaapáti (új), - 600 év -

• nagyaktivitású = kiégett üzemanyag: (Paks: kb. 60 t/év) átmeneti
•

•

tároló (KKÁT) Pakson modul-rendszerű, bővíthető, cirkulációs-léghűtés,
végleges elhelyezés: kidolgozott (és elméleti) technológiák vannak, de
nincs tapasztalat (100 000 év?), BÁR természetes reaktorok: Afrika (Gabon),

- visszaszállítás ?? – elhelyezés?? Mecsekben (Boda)
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•
•

1/. Püspökszilágy tároló, 1976-tól (orvosi, ipari, stb. radioaktív hulladékoknak)
2/. Bátaapáti tároló, 2009-től, alapvető jellemzői: kis- és közepes aktivitású

•
•

befogadó kőzet: gránit, elhelyezési mélység: ~200-250 m,
megközelítés: lejtős aknákkal. A technológiai épület tárolójában a felszínen
jelenleg 3000 hordó van a végleges elhelyezés előkészítése céljából

hulladékok számára

gránit
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Nagyaktivitású – kiégett üzemanyagkazetták – átmeneti tárolója
Paks – modul rendszerű (50 év, kb.3 870 t) – léghűtés - (nitrogén túlnyomásos párna)
KKÁT külső képe

„belseje”

átrakógép
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kockázat ÉRZET (meggyőződés??) USA felmérés
várható élettartam csökkenés különböző okok miatt (néhány pl.)

-

ok
nőtlenség
dohányzás (férfi)
szívbetegség
hajadonnak lenni
szénbányász
rák
gépjármű balesetek
háztartási balesetek

sugárveszélyes munkahely

napok
3 500
2 250
2 100
1 600
1 100
980
207
95

40

GG

kávé
diétás italok

6
2

GG

atomreaktor balesetek

2 – 0,02
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Egy kis történelemi visszatekintés (magyarok):
• 1932: Chadwick, a neutron felfedezése;
• 1934: Szilárd L., láncreakció lehetőségének felismerése;
(szabadalom)
• 1939: Hahn, Strassmann, maghasadás kísérleti kimutatása;
Bohr, Wheeler, a maghasadás elméletének kidolgozása;
Fermi, termikus reaktor elmélete;
1942.dec.2. Chichago: Fermi, Wigner J.,-reaktormérnök első
atomreaktor;
kb.1953. H-bomba Teller Ede

1954: SzU, első atomerőmű, 5 MWe (kísérleti);
1970-es évektől: gazdaságilag versenyképes atomerőművek;
Magyarország: 1959: KFKI reaktora (10 MWth)
1971: BME reaktora (100 kWth)
1982 – 1986: Paksi reaktorok-4 db (ma már 500 MWe/db)
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Paksi Atomerőmű:

4x500 MWe,

(kb. 4x1400 MWth)
iroda épület

5-6.blokk ?

földrengés ellen

4.blokk

látogató központ

3.blokk

EIK
2.blokk

K

1.blokk
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•
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reaktorcsarnok

fedett
pihentető
medence

reaktor fedél
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• reaktorfedél a nyitott reaktor- és a pihentetető-medecével és az átrkógéppel

átrakógép

reaktor
pihentető

Miskolc-2017

• turbinacsarnok

(Bódizs D.)
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vízzel telt, nyitott reaktor-medence, üzemanyag átrakás (nincs láncreakció)
a kék fény a Cserenkov sugárzás, amelyet az üzemanyagban a reaktor működése során
keletkezett radioaktív izotópok hoznak létre
(a pihentetés szükségessége!!)

az átrakógép karja
üa.kazettát emel
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A paksi erőmű hatása a Duna vízhőmérsékletére
hidegvíz csatorna

Duna

kb 00C

kb 110 C
melegvíz csatorna

kb 70C
kb 30C

Sió csatorna
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• Egy atomerőmű akkor biztonságos, ha belőle nem kerül ki
a környezetbe sem a lakosság, sem az alkalmazottainak
egészségét károsító mennyiségű sugárzás, vagy sugárzó
anyag.
•

•

Nyomottvizes (pl. Paks) reaktorokban: mélységi védelem = fűtőelem burkolat

+ reaktor tartály + biztonsági védőburkolat (hermetikus tér vagy konténment) ,
továbbá van belső biztonság és nincs grafit.
(zóna kb. 8 m3)

RBMK (Csernobil) reaktorban: ezek nem voltak és a reaktor megfutás
gőz- és kémiai - eredetű robbanást okozott, valamint grafit tüzet.
(zóna kb. 800 m3 )

Ezek az üzemanyag (és benne az üzemelés során felhalmozódott X* és Y*-al jelzett
hasadási termékek) kb. 3,5%-át ~ 7 t-át szórtak szét (kb. 1000 m magasságban), ez
kb. 100 db (más becslések szerint 400) hirosimai bombának felel meg.

MIÉRT JELENT EZ VESZÉLYT? MERT: az α−, β−, γ−
sugárzó radioaktív anyagok (izotópok) keletkeznek az
üzem során és sugárzásuk káros az élő szervezetre
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Jelentős reaktor balesetek:(NAÜ: Iternational Nuclear Event Scale,1-7 fokozat)
-Anglia 1957 Windscale: Pu termelő, grafitmoderátorú reaktor: robbanás,
grafit-tűz, környezet radioaktív szennyezése (kb. 1/1000 része Csernobilinek) (Tellerék döntése)

-USA 1979 TMI: BWR, emberi tévedések – zónaolvadás, környezet kis

szennyezése (nemesgázok) - (film: KÍNA SZINDRÓMA!!- pánik, közlekedési balesetek),

-Japán 2007 Kariwa: 7 db BWR reaktor, 6,8-as földrengés-epicentrum
16 km-re, (tervezés 2,5-szerese)-környezetbe kb.2 m3 rad.akt víz,131I, aerosol,
utak, épületek kisebb sérülése; trafóház tűz – az interneten és a világsajtóban!!

-Japán 2011 Fukushima: 6 db BWR reaktor, 9,5-es földrengés+ezernél
több utórengés, CUNAMI-15(-35) m-es hullámok (védelmi terv. 10 m)
-14 ezer halott (főleg vízbefulladás), kb.14 ezer eltünt, közlekedés megbénult, stb.
-hálózat összeomlás,-diesel genertorok,-reaktor, pihentető medence hűtés kimaradás,
-kitelepítés (Japán példa: 4 óra alatt 100 000 ember kitelepítése),
-ü.anyag olvadás,-H2-durranógáz robbanás, DE konténmentek NEM sérültek meg,
-radioaktív emisszió a csernobilinek kb.10 %-a (I, Cs, Xe, folyadék kb. 2m3 az óceánba),
-sugárzástól sérülés NEM volt, (17 munkás 100mSv fölött, 75 000-ből 97 volt „szennyezett”),
- távoli hatások: Európára SEMMI! Tokió: tej, hal (néhány napig)

- SzU-Ukrajna 1986 Csernobil
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Mivel a csernobili volt az eddigi legnagyobb (és remélhetőleg az
utolsó) atom baleset és érintette hazánkat is, nézzük

- a médiával,

- az ismerethiánnyal,

- és a téves hiedelmekkel szemben a
tényeket: (főleg) a következő dokumentumok alapján
1./ CSERNOBIL után 15 évvel: konferencia az
Akadémián 2001,
2./ NAÜ konferencia-Bécs-2005,
3./ tanulmányút Csernobilban-2005,
4. saját mérési adatok (1986-ban munkahelyem, a BME Nukleáris
Intézet is egyik magyarországi mérőállomás volt!)

a Magyarországra vonatkozó tényadatok:
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Daganatban meghaltak száma évente Mo-n 1961-2001
Magyar statisztikai évkönyv 2001. Bp.2002 Közp.Stat.Hiv.
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Összefoglalva: Csernobil (1986): közvetlen (becsült adat) 50 halott,
(500 főt kórházba vittek, ebből 237 akut sugárbeteg, halottak: 28+2-robbanás+1-szívroham),

likvidátorok: (dózisból

késői rák)

2200 halott (becsült adat);

kitelepítve 350 000 fő, elhárításban 600 000-800 000 fő vett részt (100-500 mSv),
90 000 fő építette a szarkofágot, (kb. 200 nap alatt) nem hermetikus DE$.,

gyerekek: pajzsmirigy rák 4000 – eddig egyértelmű
9 halál,
lakosság: rák okozta
1800 halál (becsült adat).
Összefoglalva tehát:

2005 bécsi konferencia: várható összesen 4000 gyerek +
4000 felnőtt halál
rák, leukémia, de ez a szám nem nevesíthető és

a klinikai gyakorlatban nem lesz kimutatható ill.
elkülöníthető.
• Ld.: Szatmáry Z., Aszódi A.: CSERNOBIL tények, okok, hiedelmek
Bp. Typotex kiadó 2005
(építkezési, közlekedési, stb.balesetek, amelyeket nem a sugárzás okozott ??)
• Pl. a WESTEND építésénél 2 halott !
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Néhány nagyobb IPARI KATASZTRÓFA:
•
•
•
•
•
•

1942 Kína - szénpor robbanás: 1549 halott;
1979 India - gátszakadás: kb. 15000 halott;
1984 India – gáz katasztrófa: kb. 3350 halott;
1984 Brazília – fúrótorony robbanás: 546 halott;
1989 SzU – gáz katasztrófa: 650 halott;
és lehetne még sorolni az újabbakat is (pl.mexikói olajtorony,vörösiszap, stb. )

•

ATOM: kutató reaktorokban: 12, U- vagy Pu feldolgozó üzemekben: 7 halál
fegyveres balesetek több atom-tengeralattjáró (1961 SzU 8 halott) és több bomba

•

a tengerben, ill. Grönlandon

Megjegyzések:
-a Titanic katasztrófája után nem állították le a tengeri hajózást, hanemG

-a „zöld” Németország-ban

(2011-ben 7 erőművet állítottak le) még a
sebesség-korlátozást sem vezetik be a sztrádákon, pedig hányan halnak meg
évente közlekedési balesetben és mennyi üzemanyagot ill.CO2 – t lehetne
megtakarítani.
(a közegellenállás a sebesség négyzetével arányos – fogyasztás -CO2 –kibocsátás
növekedés!)
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FELHASZNÁLT fontosabb FORRÁSANYAGOK
-Vajda Gy.: Energia-politika (Magyarország az ezredfordulón) MTA, Bp. 2001
-C.Falvin, et al.: A világ helyzete 2002-A washingtoni Worldwatch Institute
jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatokról; 2001
- konferencia:15 éve történt a Csernobili Atomerőmű balesete MTA-n, 2001.03.20-22.
-E.O.Wilson: Az élet jövője, Akkord kiadó, 2006
-Klímaváltozás, hazai hatások: Természet Világa, II.különszám 135.évf. 2004.
-Szatmáry Z., Aszódi A.: CSERNOBIL, tények, okok, hiedelmek, Typotex, Bp., 2005.
-Bódizs D.: Atommagsugárzások méréstechnikái, Typotex kiadó, Bp.,2006, 2009
-Bódizs D., et al.: Széntüzelésű erőművek radioaktív emissziója, Fizikai Szemle,1994
-National Geographic, 2006 Apr.
-Magyar Energetika – 2009, 2010, 2011 különböző számai
-Magyar ipari és környezetvédelmi magazin - 2009
-Energetikai Szak-Kollégiumi előadások BME
-reaktorfizikai és sugárvédelmi szakkönyvek, konferenciák, internet
+ a BME, a paksi és egyéb reaktoroknál szerzett saját tapasztalatok
„ néhány AJÁNLOTT IRODALOM”:
Szvetlana Alekszijevics (2015 Nóbel-díj): Csernobili ima,Európa,Bp,2016
R.Rhodes: Az atombomba története, Park, Bp. 2013;
Teller E.: Üzenetek egy marslakótól, LiLLi, Bp. 2008,
W.Braunbek: az Atommag regénye, Gondolat, Bp. 1960,
B. Wahlström: A mag és az alma héja,Komolyan tréfálkozva az atomenergiáról PA RT 2000

CSERNOBIL a saját szemünkkel
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• 2005.05.28.-06.04. magyar tudományos expedíció a
Magyar Nukleáris Társaság és a Fiatalok a Nukleáris Energiáért szervezésében
a csernobili atomerőműben és a lezárt (30 km-es) zónában – 33 résztvevő
-cél: saját, közvetlen tapasztalat szerzés; információ gyűjtés a 2000-ben végleg
leállított erőmű és a szarkofág állapotáról; fiatal nukleáris szakemberek továbbképzése; hiteles mérések, minták gyűjtése, fényképek, film készítése a lezárt
zónában fennálló helyzetről (ld. Duna tv. filmje)
-előkészületek az útra: egésztest számlálás (esetleges inkorporáció ellenőrzése); több fajta
sugárzásmérő (film, űrdozimetriában alkalmazott TLD, ALNOR tip.,GPS stb). Kiválasztása, stb.
-felkeresett települések: 1.Szlavutics-az új fiatal város; 2. az atomerőmű (1.blokk) és
közvetlen környezete; 3.információs kpont; 4.Pripjaty a kitelepített város;
4.Csernobil a ma is lakott város (2 ebédünk ott volt); 5.szennyezett járművek
roncstemetője; 6.az ún. Vörös-erdő; 7.egy akkreditált terepi referencia-terület;
8.Nemzetközi Csernobil Központ laboratóriumai (ahol mi magunk is végeztünk méréseket);
9.Kievben a Csernobil Múzeum;
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•Erőművek felépítése:

Csernobil típusú
teljesítmény:1000 MWe
fosszilis (pl.szén),
és
nyomottvizes atom
nincs grafit!!
pl.Paks zóna.kb.8 m 3

grafit

zóna.kb.800 m3
190 t U
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baleset lefolyások:
Csernobi (1986)l: kísérlet
nincs konténment

TMI-USA (1979) emberi-tévedés
van konténment és reaktor
nyomás tartály (pl.Pakson is)
konténment

reaktor tartály

vasbeton

Kb. 25 cm vas
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az új, fiatal város

A városban mérhető háttérsugárzás kb.
akkora, mint Budapesten, azaz kb. 100 nSv/h

Szlavutics főtere

emlékmű Szlavuzicsban az első 30 halott fényképével

felíratok:
A múlt porából és hamvából

Új világot építünk
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A Csernobili Atomerőmű
bejárata (2005!)

CSORNOBILSZKAJA
ATOMNA
ELEKTROSZTANCIJA
V.I.LENINA

az erőműben az átlagos dózisintenzitások magasabbak, mint a Paksi Atomerőműben
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•

(Bódizs D.)

az 1.REAKTOR VEZÉNYLŐTERME

turbina
csarnok
CIGARETTÁZÓ
OPERÁTOR!!
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• információs k.pont

4.blokk
3.blokk
2.blokk

1.blokk

félbemaradt 5-6.blokkok

5-6 blokkok makett
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• a felrobbant reaktor belseje (makett!!)

gőzleválasztó

reaktor
fedél
kb.
2000 t

megolvadt
ü.anyag (kb. 20t )

keringtető
szivattyú
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Pripjaty a kitelepített város
A mért dózisteljesítmény:
500-10 000 nSv/h (5-10-szeres
bp-i érték) – mohákon SOK!!

(Bódizs D.)
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a ma is lakott Csernobil város

itt
ebédeltünk

lakóház

tűzoltó emlékmű
a városban a sugárzás kb. annyi, mint Bpen
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szennyezett járművek egyik temetője

beton áttöltő
magas sugárzási
szint 2005-ben is

• a vörös erdőnél
Miskolc-2017
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Miskolc-2017

•

(Bódizs D.)

referencia terület (minták gyűjtése és in-situ gamma-spektrometria)
autoradiográfiás felvétel
egy fűszálról
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Nemzetközi Csernobil Központ (mérő-ellenőrző intézet) Szlavutics
USA zászló!!

éjszakai mérés kiértékelése
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a 30 km-es lezárt zóna be- és kilépési pontjain

FIGYELEM! TILTOTT TERÜLET

engedélyek nélkül tilos belépni!

szennyezettség mérés a zónából való
kilépéskor (Geiger-Müller = GM kapuk)

egy kis (szomorú ?) humor
Ukrajna és Fehéroroszország határa 2005 !!
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2005 – a szarkofág mellett

a füvön kb. 200-szoros bp-i dózisintenzitás (20 000 nSv/h) ???
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a tervezett új szarkofág

(Bódizs D.)

(2017- már megkezdődött az építése!)

110 m

260 m
150 m
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2005- az út vége – na ezt megúsztuk ép-bőrrel
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a nap végén

(már mindjárt a szövegelésemnek is!!)

(Bódizs D.)

Budapesti Műszaki Egyetem atomreaktora (oktatás, kutatás) – üzembe helyezés 1971

P = 100 kWth

Az üzemelő reaktor mag (aktív zóna)
szabályzó rudak- Cserenkov sugárzás
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a balesetek oka mindig valamilyen emberi mulasztás, ezért a:

BME atomreaktor vezénylőjében
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végszó (egy kis személyeskedés)
1/.1962 május (kb. 150 mSv/kb.3 h)
2/.1969 körül (ATOMKI - ”gondoltam”)

jelenleg a megengedett dózis: 100 mSv/5év

3/.2011. 7 unokánk
2017. már van 8-ik is

Lám mennyire veszélyes
a radioaktív sugárzás!!

Köszönöm a meghallgatást és a türelmet!

