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Miközben Európában a jövő energiaellátásával kapcsolatos remé-

nyek és aggodalmak a tiszta, de veszélyes atomerőművek, a CO2-
kibocsátás üvegházhatása és a drága alternatívák között ingadoznak, az 
USA-ban létrehozták az atomerőművek világméretű, az eddiginél széle-
sebb elterjesztésének multilaterális tudományos bázisát. Európa nagy 
részében, és Jimmy Carter elnöksége óta az USA-ban is moratóriumot 
hirdettek az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatban, ezért 
ezeken a területeken új atomerőművek nem épültek a közelmúltban. A 
hagyományos erőművek környezetszennyezése, a Kiotóban vállalt ön-
korlátozás a káros gázok kibocsátásában ugyanakkor az energiapolitiku-
sok figyelmét lassan, de biztosan újra a nukleáris alternatíva felé tereli. 
Az Egyesült Államok élen jár e folyamatban (hozzá kell tenni ugyanak-
kor, hogy az USA – utolsóként az ipari államok közül – egyelőre nem írta 
alá a Kiotói Jegyzőkönyvet. Az utolsó előtti mohikán, Oroszország nem-
rég az aláírás és ratifikálás mellett döntött).   

A nukleáris biztonságtechnika fejlődése, reaktorgenerációk 

Az uránhasadáson alapuló erőművek reakcióterében levő fűtőanyag 
(„core”) radioaktív maradékának további bomlásakor nagy mennyiségű 
hő fejlődik, és ezt – a primer uránhasadási reakcióval ellentétben – 
semmilyen technikai eszközzel sem lehet fékezni. Ezért a hőelvezetés 
kiesésekor (a hűtőrendszer üzemzavara esetén) a fűtőanyag megolvad, 
részben el is párolog, mint ahogyan ez Csernobilban is bekövetkezett. 

Ennek következtében az atomerőművek engedélyezési kritériumai 
között kezdettől fogva első helyen állt a sugárzás elleni védelem mind 

 



normális üzemben, mind üzemzavar esetén. A sok évtizedes konstrukci-
ós és üzemeltetési tapasztalatok a reaktorbiztonság fokozatos fejlődé-
séhez, a konstrukciók finomításához vezetett, és ez a folyamat átível a 
jelenen keresztül a jövőbe is. Az e téren folyó évtizedes fejlesztést tükrö-
zi az egymást követő reaktortípusok generációkba sorolása: 

• Az I. generáció reaktorai az 1950-es években épültek, 

• 

néhány 
még mindig üzemel Nagy-Britanniában. 
A II. generációs reaktorokból világszerte mintegy 400 van üzem-
ben és ezek számos országban az áramellátás gerincét képezik. 
Többségük könnyűvízzel csillapított és hűtött reaktor. Két alaptí-
pusuk közül 
– a nyomottvizes 

• 

rendszerekben a reaktorban felhevített nagy 
nyomású, zárt körben keringetett víz energiáját több fokozat-
ban, hőcserélőkön át leadja a szekunder körben áramló víznek 
és itt termelődik a turbinagőz, 

– az ún. forralóvizes rendszerben a reaktorban felhevített víz köz-
vetlenül szolgáltatja a turbinagőzt. 

Ezek a reaktorok a harrisburgi (USA) baleset óta az iparilag fejlett 
országokban zavartalanul működnek. 

A III. generáció a II.-kal szerzett 

• 

üzemi tapasztalatok felhasználá-
sával létesítendő nyomottvizes és forralóvizes reaktorokat foglalja 
magába, a fokozott biztonság és a gazdaságosabb működés irá-
nyában továbbfejlesztve. A közeljövőben a politikai döntések után 
esetleg megépítendő reaktorok ebbe a generációba fognak tar-
tozni.  
A tervezett IV. reaktorgeneráció műszaki innovációi még nagyobb 
biztonsággal óvják majd a külvilágot a nukleáris baleset követ-
kezményeitől. 

Az egyes reaktorgenerációk időbeni egymásutániságát az 1. ábra 
szemlélteti. 

A III. és IV. reaktorgeneráció szerepe 

A jövő áramellátásáról 2001-ben, Düsseldorfban tartott nemzetközi 
konferencia végső kicsengése az a közösen vallott nézet, hogy a mo-
dern nukleáris reaktorokban még a legsúlyosabb balesetben is kizárható 
a lakosság veszélyeztetése a reaktoron kívül. Amennyiben a jövőben is 
atomerőművek feladata lesz a villamosenergia-alapellátás, ez a létesí-
tendő erőművek III. generációjára hárul majd. Ezek fejlesztés alatt álló fő 
képviselői  

 



• 

• 

• 

• 

a német-francia Framatome társaság 
– EPR-(European pressurized water reactor) és 
– Az SWR1000-típusú forralóvizes rendszerei; 
a Westinghouse AP600- és AP1000 típusú (advanced passive 
plant) nyomottvizes reaktorai, amelyekben a „passzív” biztonsági 
rendszerben egy állandóan üzemképesen tartandó független 
szükség-üzemegység gondoskodik az áramellátásról;  
a General Electric, a Hitachi és a Toshiba közös fejlesztése, az 
ABWR (advanced boiling water reactor), amelyből kettő már 
üzemben van Japánban; 
a kanadai CANDU rendszer továbbfejlesztése, amely nehézvizes 
csillapítású és könnyűvizes hűtésű reaktorokat eredményez. 
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1. ábra Az atomerőművek egymást váltó generációi – múlt, jelen, jövő 
 
A következő évtizedekben „színre lépő” IV. reaktornemzedék inkább 

egy innovatív gazdasági-politikai kezdeményezés üzenetét hordozza, 
kevésbé jelent valódi tudományos-műszaki-gazdasági áttörést. Az ígére-
tes előtanulmányok után még hátra van a gyakorlati alkalmasság próbá-
ja. Valószínű, hogy ez a reaktorcsalád – a nagy egységteljesítményű 
alapellátás mellett – speciális területeken is szerepet fog találni, mint 
például 

 



– gyorsan indítható és leállítható kis egységek a szél- és napener-
gia-szolgáltatás egyenetlenségeinek kiegyenlítésére, vagy 

– hő termelésére ipari termokémiai folyamatok magas hőmérsékletű 
reaktoraiban.  

Nemzetközi együttműködés 

Az atomreaktorok még biztonságosabban és gazdaságosabban 
működő IV. generációjának széles körű fejlesztésére az USA Energia-
ügyi Minisztériuma (Department of Energy, DOE) nemzetközi együttmű-
ködést kezdeményezett Generation IV International Forum – Nuclear 
Energy Systems, GIF néven, amelynek résztvevői az USA-n kívül: 

– Franciaország, 
– Nagy-Britannia, 
– Svájc, 
– Kanada, 
– Brazília, 
– Dél-Afrika, 
– Dél-Korea, 
– az OECD, 
– az Európai Unió Tanácsa és 
– a Nemzetközi Atomenergia Szervezet, IAEO. 
Az elvégzendő kutató-fejlesztő munkákhoz közösen kidolgoztak egy 

hosszú távú „Útitervet” (Roadmap) és a számos, műszakilag megvaló-
sítható technológia közül kiválasztották a fenntarthatóság szempontjából 
vezető („top ranked sustainability”) hat eljárást, további kritériumokat is 
figyelembe véve, amelyek: 

 a jelenlegi rendszerekénél sokkal kisebb tőkeköltség, 
 maximális biztonság: még az elképzelhető legnagyobb baleset 
esetén sem lehet semmi következmény az erőművön kívül, 

  n

• 

 az elhasznált fűtőanyag kezelése helyben, a veszélyes hulladék 
szállításának elkerülésére, 

 a katonai célokra való titkos felhasz álás kockázatának minimali-
zálása. 

Az „Útiterv” számára így kiválasztott fő technológiák: 
GFR: gas cooled fast reactor system (gázhűtésű 

• 

gyorsreaktor-
rendszer) héliumhűtéssel, fékezőanyag nélkül, 
LFR = lead cooled fast reactor system (ólomhűtésű gyorsreaktor-
rendszer) folyékony ólom/bizmut-ötvözettel hűtve szintén fékezés 
nélkül, a 10–30 éves élettartamon át új feltöltés nélkül használható, 

 



• 

• 

jlesztéseként, 
• 

• 

MSR = molten salt reactor system (sóolvadékos reaktorrendszer) 
nátrium-, cirkónium- és urán-fluorid keverékével, amely hűtő- és 
fűtőanyag is egyben, valamint grafittal mint fékezőanyaggal, 
SFR = sodium cooled fast reactor system (nátriumhűtésű gyors-
reaktor-rendszer), uránnal és plutóniummal mint fűtőanyaggal, 
nátriumolvadékos hűtéssel, fékezőanyag nélkül, az eddigi ameri-
kai, francia, német, brit, japán és orosz kutatások 
továbbfe
SCWR = supercritical-water-cooled reactor system (szuperkritikus 
vízhűtéses reaktorrendszer) szuperkritikus állapotú (nagy nyo-
mású, magas hőmérsékletű) könnyűvízzel, mint hűtőanyaggal 
(amely egyszersmind gőzfejlődés nélkül hajtja a turbinát) a termi-
kus neutronokkal működő változat vízzel, mint fékezőanyaggal, a 
gyorsneutronos változat fékezés nélkül, 
VHTR = very-high-temperature reactor (igen magas hőmérsékletű 
reaktor) héliummal és grafittal mint hűtő, ill. fékezőanyaggal és 
„inherens, lényegéből adódó” biztonsággal (azaz „természetes” 
szükséghűtéssel baleset esetén), elsősorban magas hőmérsékle-
tű nem áramtermelő ipari alkalmazásokhoz, sok német kutatási 
eredmény alapján.  

Az „Útitervben” kiemelt változatok megjelenésének várható időbeni 
ütemezését a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra Az „Útiterv” időprogramja 

 



Az elhasznált fűtőanyagok kezelése 

Az atomerőműben az energiatermelő láncreakcióban a 235-ös urán-
izotóp hasadása zajlik, amelynek megvalósításához az uránércben 3%-
ra fel kell dúsítani ezt az izotópot (97%-nyi U 238-as mellett). A reakció 
után a reaktortérben található keverék az elhasználatlan fűtőanyagból, 
hasadási termékekből, vagyis a periódusos rendszer középső részén 
levő elemek radioaktív izotópjaiból és a természetben elő nem forduló 
aktinidákból, vagy transzuránokból, vagyis a hagyományos periódusos 
rendszer szerint 92-esnél nehezebb (nagyobb rendszámú) elemekből, 
köztük a tovább hasadó 239-es plutóniumból áll. 

Az elhasznált fűtőanyag kezelésére alkalmas eljárások: 
1. a kevert maradék közvetlen lerakása („once through cycle”) 
2. a plutónium kémiai leválasztása és részleges visszajuttatása a 

fűtőanyag kereskedelmi ciklusába, a maradék lerakása, 
3. a plutónium leválasztása és teljes mennyiségének újrafelhaszná-

lása a reaktorban, végül 
4. valamennyi aktinida visszajuttatása a fűtőanyagciklusba és a – 

sokkal kevesebb – maradék lerakása. 
Az 1. módszer szerint az atomfegyver gyártására alkalmas plu-

tónium az égéstermékek között, illetéktelenek számára viszonylag köny-
nyen hozzáférhető állapotban marad. Az újrafelhasználás hiánya miatt 
ennél a változatnál a földi uránkészletek mintegy 50 év alatt kimerül-
nének és gyorsan elfogynának a lerakásra geológiailag alkalmas telep-
helyek is. Ezt a változatot a kezdeti rokonszenv ellenére elvetik a tu-
dósok.  

Nem kis mértékben az illegális fegyverkezés visszaszorításának 
egyre növekvő jelentősége miatt a GIF a 4. változatot támogatja, amely-
nél az igen nagy radioaktivitású aktinidákkal összekevert plutóniumhoz 
illetéktelenek csak közvetlen életveszély árán juthatnak hozzá. Szóba 
jöhet még a hasadó transzuránok besugárzása külső forrásból származó 
részecskékkel, aminek révén ártalmatlan anyagokká lehetne átalakítani 
ezeket (transzmutáció). 

A GIF a javasolt módszereket a természetes uránvagyon teljes ki-
használhatósága, ugyanakkor a fegyverekben használható anyag illegá-
lis megszerezhetőségének kizárása szerint mérlegeli. Hasonló vagy még 
kényesebb kérdés a végső lerakáshoz rendelkezésre álló helyek véges 
száma, ami néhány éven belül akut problémákhoz vezethet. 

 

 



Melyik nemzet fogja a meghatározó szerepet játszani 
a nukleáris energia közeljövőbeli fejlesztésében?  

Számos iparilag fejlett nyugati országban politikai patthelyzet alakult 
ki: a nukleáris energiaforrásokat ideológiai alapon nem kívánatosnak mi-
nősítik, miközben nem kínálnak valós megoldást a CO2-kibocsátás gond-
jára, illetve a Kiotóban vállalt kötelezettségek teljesítésére. Tudomásul kell 
azonban venni, hogy egy sor másik ország viszont az atomerőműveket 
reális energiapolitikai alternatívának tekinti, és ezekben mind az előállítók, 
mind a felhasználók részéről közös a törekvés a nemzetközi érvényű 
szabványosítás elérésére, amiben nagy hangsúlyt kapnak a biztonság-
technika szempontjai is. Ez a program pedig a fenyegető klímaváltozás 
megelőzésére sokkal többet ígér, mint csak a szél- és napenergiára való 
hagyatkozás. Ezek a tények egyaránt mérlegelendők az üvegházhatású 
gázok ipari kibocsátásának csökkenésére Kiotóban kötött keretegyez-
ményt aláírt országok (például Franciaország és Nagy-Britannia) vala-
mint az aláírást mindmáig megtagadó USA számára. 

A GIF multilaterális, de amerikai műszaki irányítás alatt álló ener-
giapolitikai kezdeményezés. Ma nehezen láthatók át a kapcsolódásai, 
esetleges átfedései más, az új energetikai technológiákkal foglalkozó 
fórumokkal (például az emisszió szempontjából kíméletes szénerőmű-
vek). Nyilvánvaló viszont a kapcsolódás a GIF és a hidrogéngazdaság 
lobbiszervezete, az International Partnership for the Hydrogen Economy 
között a GIF által kiválasztott hatodik reaktortechnika (VHTR, igen ma-
gas hőmérsékletű reaktor) területén. 

Mindezen országokon átívelő tevékenységek fő jellemzője és köve-
telménye az innováció, hátterében pedig félreismerhetetlen az USA igé-
nye a vezető szerepre a globális energia- és klímapolitikában. Érdekes 
politikai következtetéseket lehet levonni a GIF tagországai listájának ta-
nulmányozása során is: tagként szerepel számos, korábban botrányt ka-
vart nukleáris exporttranzakció célországa is. Ide sorolható Brazília és 
Argentína is, amelyekbe az 1970-es évek során német cégek exportáltak 
érzékeny technológiákat, illetve a Dél-Afrikai Köztársaság, amelybe szin-
tén Németország exportált urándúsításhoz használható leválasztó egy-
ségeket.  

Németország szerepe 

Németország 2020-ig vállalta a teljes lemondást az atomerőművi 
villamosenergia-termelésről és nem valószínű, hogy a következő kormá-

 



 

nyok bármelyike visszavonja ezt a döntést. Minthogy pedig az atom-
energiára a hagyományos energiafajtáknál sokkal nagyobb mértékben 
jellemző a nemzetközi összefonódás, a német politikának hosszabb tá-
von szembesülnie kell majd azzal, hogy kimarad az együttműködésből, a 
technológia gyors ütemű fejlesztéséből. Ennek első jeleként értékelhető 
az amerikai, kanadai és svéd atomerőművek működési engedélyének 
meghosszabbítása. 

Az is bekövetkezhet, hogy Németország lesz a nyugati világ egyet-
len atomenergia-mentes övezete, sőt akár importőrré válhat a villamos 
energia terén, például abban az esetben, ha Ukrajnában és Oroszor-
szágban az Independent Power Producers beruházásával megindul a 
termelés a GIF által vizsgált haladó technológiákat felhasználó új atom-
erőművekben. 

A továbbiakban arra is számítani lehet, hogy a nemzetközi atom-
technikai együttműködés súlypontja áthelyeződik az atlantiról a csendes-
óceáni térségre. Erre lehet következtetni az amerikai részvételből a III. 
generációs reaktorok távol-keleti bővítési programjában, és ugyanerre 
utal a telephelyválasztás az „International Thermonuclear Experimental 
Reactor” elnevezésű nemzetközi kísérleti fúziós reaktorprogramhoz (az 
Európai Unió által favorizált Cadarache helyett japán helyszínt választot-
tak). 

Németország számára így csekély beleszólási lehetőség marad a 
külföldön üzemelő egységek biztonsági koncepcióiba. Kedvező politikai 
döntés esetén is legfeljebb arra lesz lehetősége, hogy a még meglevő 
erős know-how-ja révén bekapcsolódhat olyan nemzetközi fejlesztések-
be, ahol erre a tudásra még szükség van. Ilyen lehetne elsősorban az 
EPR-típus, amely mögött jelentős német-francia előtanulmányok állnak, 
valamint a rövid ideig Jülichben működött magas hőmérsékletű kavics-
ágyas (pebble bed) reaktor, amely a IV. generációs reaktorfejlesztés 
egyik irányába mutat. 

 
Összeállította: Dr. Boros Tiborné 
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